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 المبحث األول

 .. مظهًرا من مظاهر الوسطية المرونة والتجديد

 

 شهادة علماء الغرب –المطلب األول 

أن أحكامننا الشننرعية تتاننر نالمرونننة  التشننر ع االسننالمي فنني  الوسننةيةمننم مهننا ر 

  والتمشنني مننع مات ننيار العصننر واللاجننار والماننا   1وقانليننة تشننر عاتا للت   نن 

 رحمة نالناس .. المات  ة 

كمننا  اننول  2ناننيةة وسننولة ومرنننة .. و نني تتاننر نننالتةور ال صننباالسننالم فتعننالير 

تومنناس نرنولنن    وإن ناننا ة  ننلي التعننالير ووعننوحوا لونني علننى وجننا التلاينن   مننم 

 ..   3أظور الاوى الفعالة في ال  م وفي نشا  ال عوة إلى االسالم.. 

 

   أح  علماء الاانون:و اول ال كتور  إ ز كو اناانا توحيم

  إن االسالم  تمشى مع مات يار اللاجار الها رة فونو  انتةيع أن  تةنور دون أن 

ب نكن  منا ل  نا منم قنوة الليناة والمروننة . فونو   ت اءل خالل الارون   و بانى ملتفهنا

ا الشرا ع األورنية  ب  وشر عتا تفوق كثيرب  .  4اللي أعةا العالر أرسخ الشرا ع ثباتا
 ع االسننالمي نعينن  عننم ال مننود رتننر ت ر ننار الكثيننر مننم  اللاقنن  م..وتلم  فالتشننر

ذاتيتا قوة الت  د لما  متلكا مم مرونة في استيعاب التلنوتر اتجتماعينة   فان  ثبتن  

 مكانتا العالية ورفعة شأنا .

ومم  نا ظور االسالم  في مرحلتنا المعا رة كشر عة عالمينة إنانانية  وكلن  أمثن   

 ل المشتركة التي تةرحوا فكرة ماتاب  االناان والم تمع  ..مم الللو

 دافي  دي سانتيالنا  :و اول  

 لما كان الشرع االسالمي  انتو ف منفعنة الم منوع  فونو ن نو ري شنر عة تةور نة  

مننم نعننو الوجننوي. ثننر إنوننا علننر مننا دامنن  تعتمنن  علننى  5تيننر جامنن ة خالفبننا لشننر عاتنا

اللغنة.. إنونا ليان  جامن ة  وت تانتن  إلنى م نرد العنرف المنة  ال  لي.. وتاتن  إلى 

والعادة  وم ارسوا الفاوية العهيمة تتفن  كلونا علنى  نلا النرأي. فيانول أتبناع المنل ب 

اللنفي أن الااع ة الاانونينة ليان  نالشنيء ال امن  النلي ت  ابن  التغيينر. إنونا ت تشنبا 

 6الم تمع نصورة عامة..  قواع  النلو والمنة . ففيوا  تمث  ك  ما  ل ث في

 

 المطلب الثاني: الشريعة اإلسالمية :  ثوابت و متغيرات : 

الثاننن  والمتغيننر  المةلنن  والناننبي  ناعنن ان أساسننيان فنني خلننود الرسننالة االسننالمية 

 وخاتميتوا  و الحيتوا ورفاوا نالمكلفيم.  

                                                 
  راسة تل  عنوان : الت     والم  دون في االسالم ) تل  الةبع (للباحث : د 1

18 -La propagande chretienne et ses adversaires musulmans, pp. 17 2 

 المص ر الاان    3 

 222انهر: عب  الم ي  نم عز ز الزن اني ونخرون: شرح كتاب اال مان   4 
  اص  الشر عة الوععية . 5
 434 – 433س أرنول  )إشراف( : تراث االسالم   ص انهر: سير توما 6
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إلنى  نونا النبني و لما كان  الشر عة االسنالمية شنر عة البشنر ة منم  نوم أرسن     

ب ـ   وم  رث   األرض ومم عليوا  كان تن  لوا ـ لتت مم وتؤمم مصالح البشر دا ما

مننم أن تكننون نصو ننوا مرنننة تلتمنن  كنن  تةننور األصمنننة وتبنن ل العصننور وتواكننب 

 .7ال     

إن  نلي الشننر عة نمنا فيوننا منم مرونننة وشننمول  اسنت ان  لمةالننب حيناة الباد ننة  كمننا  

.   المتوسعة في عو  عمر  نع  للياة ال ولة الناشئة في عو  النبي  است ان  فيما

 . 8ثر ظل  تات يب للياة الل ارة فيما نع 

ب  في الكون  والليناة   كمنا   و الل   أن المب أ م كليوما مم الثبار والتغير  عمالن معا

نانان و  و مشا   و ملموس .. فال ع ب أن تأتي شنر عة االسنالم  مال منة لفةنرة اال

فةرة الوجود   جامعة نيم عنصر الثبار  و عنصر المرونة .. ونولي المز نة  انتةيع 

ب علنى أ نولا و قيمنا وتا اتنا  متةنوراب فني  الم تمع المالر  أن  اتمر و  رتاي  ثانتنا

معارفننا و أسنناليبا وأدواتننا. فبالثبننار   اتعصنني  ننلا الم تمننع علننى عوامنن  اتنويننار 

الم تمعار األخرى   أو التفكك إلنى عن ة م تمعنار   تتنناقو  والفناء  أو اللونان في

فنني اللاياننة و إن ظلنن  داخنن  م تمننع و احنن  فنني الصننورة .. نالثبننار  اننتار التشننر ع 

وتتبادل الثاة و تبننى  المعنامالر  والعالقنار علنى دعنا ر مكيننة   وأسن، راسن ة  ت 

م  نوم و نخنر ... ونالمروننة تعصف نوا األ واء والتالبار الاياسية واتجتماعية ما نني

   اتةيع  لا الم تمنع أن  كينف نفانا وعالقاتنا حانب تغينر النزمم  وتغينر أوعناع 

 ..9اللياة   دون أن  فا  خصا صا و ماوماتا اللاتية

وإن المب أ م كليوما ) الثبار و التغير (  عبران عما  و أكثر مم سمة مم سمار  نلا  

لي الشنر عة .. فأحكنام الشنر عة ن ن  ا تناانر  إلنى ال  م  إنوما  عبران عم مكوننار  ن

قاميم أساسييم : قار  مث  الثبار و ال لود  و قار  مثن  المروننة و التةنور .. ولكنم 

ما  و م ال الثبار وم ال المرونة في شر عة االسالم ؟ و ما دت   ذلنك .. نبنيم ذلنك 

 في المةلب التالي. 

 ال المتغير :المطلب الثالث : في مجال الثابت و مج

  اول انم الاير ـ  رحما   ـ  :  

  األحكام نوعان : نوع ت  تغير عم حالة واح ة  نو عليونا   ت نلانب األصمننة و ت  

األمكنننة   و ت اجتونناد األ مننة   كوجننوب الواجبننار   و تلننر ر الملرمننار   واللنن ود 

إلينا تغيينر   و ت اجتوناد الما رة نالشرع على ال را ر   و نلو ذلك   فونلا ت  تةنرق 

ب و  عع عليا . و النوع الثاني : ما  تغير نلاب اقت اء المصللة لا صماننا   الف ما وا

ب و حاتب   كمااد ر التعز رار  ..    .10مكانا

و بنيم النن كتور  وسننف الارعناوي م ننال الثاننن  و م ننال المنرن فنني شننر عة االسننالم 

ى األ نن اف و الغا ننار  والمرونننة فنني علننى نلننو أشننم   فياننول:   .. إنننا الثبننار علنن

الوسنننا   و األسننناليب.. الثبنننار علنننى األ نننول و الكلينننار  والمروننننة فننني الفنننروع 

                                                 
 .45  44انهر: أحم  الل ي الكردي : نلوث في علر أ ول الفاا  ص 7
 . 67انهر: سي  قةب : معركة االسالم والرأسمالية   ص 8
 .203انهر:  وسف الارعاوي :ال صا ص العامة لإلسالم   ص 9

 .934   346  ص 1انم الاير : إتاثة اللوفان  ج 10
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وال ز يار.. الثبنار علنى الانير ال  نينة و األخالقينة  والمروننة فني الشنئون ال نيو نة و 

 .11العملية 

وشننر عتا  وإن للثبننار والمرونننة مهننا ر و دت نن  شننتى  ن نن  ا فنني مصننادر االسننالم  

وتار  ا.. ت لى  لا الثبار في  المصادر األ لية النصية الاةعية للتشر ع  مم كتاب 

  فننالارنن  ننو األ نن  وال سننتور  والانننة  نني الشننرح النهننري     وسنننة رسننولا 

ب أن  عننرض   والبينان العملنني للانرنن   وكال مننا مصنن ر إلوني معصننوم   ت  انع ماننلما

المصنادر اتجتواد نة  التني اختلنف  فاوناء األمنة فني من ى عنا ..وتت لى المرونة  في 

اتحت نناج نوننا مننا نننيم موسننع  وم نني    ومانن  ومكثننر  مثنن  االجمنناع  والاينناس  

واتستلاان  والمصالح المرسلة  و أقوال الصلانة  وشرع مم قبلنا  وتير ذلك منم 

 .12مآخل اتجتواد  و  را   اتستنبا  

 

حة المفتوحننة لل انننب المننرن الااننن  للت   نن   ومنن ى و كننلا   ت ننح منن ى سننعة الماننا 

ع امة ناب اتجتواد. وأن الثان  اللي ت اجتوناد فينا   مثن  ال اننب األقن  منم حينث 

ح ننر التكنناليف واألحكننام المنصننوص عليوننا .. ونعنن  ذلننك   نن  الم تونن  نفاننا أمننام 

الماناحة مااحار شاسعة ترحب نك  ت     واجتواد  تف  وأ ول الشرع .. مث  تلنك 

 التي  اميوا الفاواء   منةاة الفراغ التشر عي   إلى جانب النصوص المتشانوار .. 

 المطلب الرابع : منطقة الفراغ التشريعي والنصوص المحتملة:

 أوالً : منطقة الفراغ التشريعي : 

 نننلي الماننناحة الكبينننرة التننني  انننميوا علمننناء الشنننر عة االسنننالمية:   منةانننة الفنننراغ  

تجتوناد  -قصن اب  –   أو   العفو   ..! تلك المنةانة التني تركتونا النصنوص التشر عي 

أولنني العلننر  وأولنني األمننر والننرأي   وأ نن  اللنن  و العانن  فنني األمننة ..   كشننف الونن ي 

 : النبوي عم  لي المااحة في نعو األحاد ث الشر فة .. و منوا قول النبي 

فوو حرام   و ما سك  عنا فوو عفو !   ما أح    في كتانا فوو حالل   وما حرم  

ب . و تال  نَِسيًّا  َربُّكَ  َكانَ  َوَما :  فاقبلوا مم   عافيتا   فإن   لر  كم ليناى شيئا
 13"..14 

:   إن   ح  ح وداب فال تعت و ا   و فرض فنرا و فنال ت نيعو ا  و وقول النبي  

منة نكنر   منم تينر نانيان فنال تبلثنوا حرم أشياء فال تنتوكو ا   وسك  عم أشياء رح

 .  15  عنوا

 

فالل ود التي ق ر ا الشرع   ت   وص اعت اؤ ا .. مث  تل    نصناب الزكناة  و مان ار 

الواجب منوا   و تل  ن  أنصنبة الورثنة فني تركنة المين  .. ومثن  ذلنك الفنرا و التني 

العهننام   و األمننر  أوجبوننا   كالعبننادار األرنننع التنني  نني أركننان االسننالم  ومبانيننا

                                                 
ب لوجا   ص 11  151 وسف الارعاوي : االسالم و العلمانية وجوا
 204   203 وسف الارعاوي : ال صا ص العامة  لإلسالم   ص  12
 . 64سورة مر ر : اآل ة  13
 (551حام ـ عم سلمان: رواي  البزار و اللاكر و للا . وحانا األلباني في ال امع الصغير ) 14
الننووي فني األرنعنيم   و ننوصع فني ذلنك كمنا فني شنرح  نلا اللن  ث تننم  ععيف ـ رواي ال ارقةني و حانا 15

 (. 352رجب في كتانا :  جامع العلوم و اللكر   وععفا األلباني في ال امع الصغير )
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نننالمعروف والنونني عننم المنكننر  و نننر الوالنن  م   و ننلة األرحننام   واالحاننان إلننى 

ال ار  وأداء األمانار  واللكنر نالعن ل وتير نا .. فنال   نوص ألحن  أن  اناغ أو  لغني 

شيئبا مم  لي الفرا و  أو  تاا   فيوا   ففرعيتوا ثانتة في شر عة االسالم   ت تابن  

ب و ت  ت مي اب و ت تةو راب و تتع  الب  وت   نوص أن ت نيع فني م تمنع مانلر .. و نا ا

كللك الملرمار الياينية  مث  : الشرك  و الات   وأك  مال اليتير   وقلف الملصننار 

المؤمننار الغننافالر  و الزنننا و شنرب ال مننر  والاننرقة  وأكن  المننال العننام  و شننوادة 

ب  فيفتنني النزور  ونلو ننا.. فوننلي  كلوننا ثانتنن ة ت تلننيم للعصننور   و ت  اتونناون فيوننا  ومننا

 . 16نللوا م تو   أو  رخص فيوا حاكر

فما ع ا  لي الل ود و الفنرا و و الملرمنار المنصنوص عليونا   فوني ـ كمنا سنموا  

 الو ي النبوي ـ :   ماكور عنوا    رحمة نالبشر  ..

سنبلانا  –لعهمى مم المشنرع و كلف الشرعا علماء المالميم أن  اتغلوا  لي النعمة ا

  فعليور أن  ملئوا   لا الفراغ التشنر عي نكن  ج  ن  وننافع  تفن  منع ماا ن   -وتعالى 

 الشر عة الغراء !

  

وذلك مم  خالل  را   وماالك ع   ة أقر ا الشرع  مث  الاياس نايودي و شنرو ا.. 

لتنني لننر   ننيء و اتستلاننان .. واتستصننالح أو اعتبننار المصننللة المرسننلة   و  نني ا

نص خاص مم الشارع ـ اللكنير ـ ناعتبار نا و ت نإلغا ونا .. و  نناك اعتبنار العنرف 

 نايودي وشرو ا .. 

 ثانيًا: المتشابهات:

فيما  تعل  نمنةاة النصوص المتشانوار  التي اقت   حكمة الشارع أن ت علا  كلا  

و م ي    و منا ننيم ملتمالر  تتاع ألكثر مم فور  و أكثر مم رأي   ما نيم موسع 

قياسي و ظا ري   و ما نيم متش د و متنرخص  و منا ننيم واقعني و مفتنرض . و فني 

كنن   ننلا رحمننة  وفاننلة لمننم أراد المواصنننة و التننرجيح   و أخننل أقننرب اآلراء إلننى 

الصننواب  وأوت ننا نتلاينن  ماا نن  الشننر عة  فانن   صننلح رأي أو مننل ب لننزمم و ت 

 17  صلح ألخرى   أو  صلح للال و ت  صلح لغينري صلح آلخر   أو  صلح لبيئة وت

 . 

و نننللك  مكننننا أخننل مننا نننراي أقننرب إلننى ماا نن  الشننرع اللنيننف نننالنهر إلننى ظننروف 

الم تمعننار العصننر ة المتاننارعة فنني التغيننر و التةننو ر.. إذاب شنناء   أن  كننون مننم 

 –سنبلانا  –اء مصادر  لا ال  م النص الاةعي الراسخ اللي ت  اب  الت     ..كمنا شن

أن  كننون ن وار ننا المصننادر اتجتواد ننة الت     ننة.. و األدلننة الهنيننة .. لتتاننع دا ننرة 

 النهر والترجيح.

 المطلب الخامس :  صيانة الثابت و تجديد المرن: 

ب كمنا الت   ن    لا و يانة الثان  في الشرع واللفاظ عليا واجب منم الواحبنار  تمامنا

وسوف نتناول  الثان  وحفها   و المرن و ت   ن ي    نا !واتجتواد في المرن مأمور 

 :   النبيمم خالل ثلة مم األمثلة المتنوعة مم سنة 

                                                 
 224انهر:   وسف الارعاوي : ال صا ص العامة  لإلسالم   ص 16
 224انهر:   وسف الارعاوي : ال صا ص العامة  لإلسالم   ص 17
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التواون أو التنناصل فني كن  منا  تصن  نتبليني النوحي   تمث  الثبار في رف ا   أوالً:

أو  تعلننن  نكلينننار الننن  م  و قيمنننا  وأسانننا العاا   نننة واألخالقينننة .. ومومنننا حننناول 

ولون أن  اثنوا عنانا عم شيء مم ذلنك نالماناومار أو التو  ن ار  أو تينر ذلنك الملا

مم أنواع التأثير على النف، البشنر ة   فموقفنا  نو النرفو اللاسنر   النلي علمنا إ ناي 

الاننرنن فنني مواقننف شننتى .. فلننيم عننرض عليننا المشننركون أن  لتاننوا فنني منتصننف 

ب منم عبنادتور و ابلنوا شنيئ ب منم عبادتنا   أن  عبن  نلونتور من ة   و الةر     فيابن  شنيئا ا

 لملا الوحي الصادق   فني   عب وا إلوا م ة ! كان ال واب اللاسر   مم رسول   

قانن   سننورة قةعنن  كنن  المانناومار و حاننم  كنن  المفاوعننار  و  نني قولننا تعننالى : 

وَن ) با ا َما تَع با اوَن )1 َأَ َّوا ال َكافِرا بان ا) ( َوتَ أَنتار  2( تَ أَع  َوتَ أَنَنآ َعانِن    (3َعانِن اوَن َمنآ أَع 

با ا)4ّما َعبَ تّر  )  [ .سورة الكافرون] ِد مِ ( لَكار  ِد ناكار  َوِلَي 5( َوتَ أَنتار  َعانِ اوَن َمآ أَع 

مم وحي   : أن ت تنناصل و ت تانا   فني أمنور العاين ة و منا  تصن   و  كلا تعلر 

 ن  مروننة واسنعة فني مواقنف الاياسنة والت ةنيغ و مواجونة نوا. وفي ماان  ذلنك   ن

األعنن اء   نمننا  تةلبننا الموقننف المعننيم   مننم حركننة ووعنني و تانن  ر لكنن  ال وانننب 

  \ نننـ 5والمالنانننار   دون تزمننن  أو جمنننود.. ن ننن ي فننني معركنننة األحنننزاب) شنننوال 

فنني حفننر ال ننن ق حننول  م( ..  مننثالب  أخننل نننرأي  سننلمان الفارسنني   627مننارس

م  نة   و  شاور نعو رؤساء األنصنار فني إمكنان إعةناء تةفنان جنزءاب منم ثمنار ال

ب للوق  إلى أن  تغينر الموقنف .. و  انول  الم  نة   ليرد ر و  فرقور عم حلفا ور   كابا

:   إنمنا  -وقن  أسنلر و أراد اتن نمام إلنى المانلميم  –لـ  نعير نم ماعود األش عي  

.. فياوم الرج  ن ور لا شأنا في التفر ن  18ستةع  أن  رج  واح    ف لل عنا ما ا

   ـ6في ذي الاع ة ) نيم تلالف الابا   الملارنة لل ولة االسالمية ..وفي  وم الل  بية

تت لننى المرونننة النبو ننة نننأروع  ننور ا ..تت لننى فنني قولننا فنني ذلننك  م(  628مننارس

 نننلة النننرحر إت الينننوم :   و   ت تننن عوني قنننر ل الينننوم إلنننى خةنننة  انننألوني فيونننا 

أن  كتب في عا  الصلح :   ناسمك اللونر   نن ل :    و في قبولا . 19أعةيتور إ ا ا 

.. و نني تاننمية رف ننتوا قننر ل ..! و فنني قبولننا مننم 20ناننر   الننرحمم الننرحير  

  الشرو  ما في ظا ري إجلاف نالمالميم   و إن كان عاقبتا ال ير .. ك  ال ير ..

 نا   و التش د في المواقف الااناة:أن المواقف األولى تتعلن  و الار في  لي المرونة 

نالتناصل عم العاي ة و المب أ   فلر  ابن  فيونا أي ماناومة أو تانا     و لنر  تنناصل قين  

أنملة عم دعوتا .. أما المواقف األخيرة فتتعل  نأمور جز ية   و ناياسار وقتينة   أو 

 .. 21  نمها ر شكلية   فوقف فيوا موقف المتاا

 

                                                 
 .131\1  وم تصر سيرة الرسول 163\1  والفصول في الايرة  440\2ار خ انم خل ون ت 18
 (211\16(  وانم حبان ) 323\4( و أحم  )93\2( و أنو داود )  974\2 ليح ـ الب اري ) 19
   و م تصر سيرة الرسول 122\2 وانم جر ر : تار خ الةبري 175\4انم كثير : الب ا ة و النوا ة  20
 . 212 – 209سف الارعاوي : ال صا ص العامة  لإلسالم   ص ص انهر:   و 21
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 كلا  ت لى الو ي النبوي في عرورة التماك نالثوان  اال مانينة العا  نة   وعنرورة 

 الت     واتجتواد في  را   الاياسة وخةغ اال الح .

كنن  دروب اتنتنن اع فيمننا  تعلننن    تمثنن  اللفنناظ علننى الثاننن  فننني رف ننا   ثانيًااا:

ن األ نن  فنني العبنننادار نالعبننادار  والمناسننك  و  نننور التاننرب إلننى   تعنننالى  أل

اللهننر والتوقيننف   فننال  اعبنن    إت نمننا شننرعا و أذن نننا  ت نمننا تاتلانننا العاننول  

وتاتايغا األ واء   فولا  و ناب الغلو وأ   التلر نف و التز ينف فني الن  م .. و ت 

  لا الباب نإحكام و إ رار نمث  قولا : ترو أن أتل  الرسول 

 .22ما لي، فيا فوو رد     مم أح ث في أمرنا  لا

 . 23 ... وإ اكر ومل ثار األمور فإن ك  مل ثة ن عة وك  ن عة عاللة  

المعيننة علنى الن  م  –و تتمث  المرونة في تش يع اتنتكار واتختراع في أمور ال نيا  

 مث  أدوار  اللرب التي ت خ  في قولا تعالى: –

 ننتََةع تار  ّمننم قانن ننر  ّمننا اس  ِ باننوَن نِننِا َعنن  ّو ّكِ َوَعنن اّوكار  َوأَِعن ّوا  لَوا ننِ  تار  ّوةٍ َوِمننم ّرنَنناِ  ال َ ي 

ٍء فِنني َسننبِيِ  ّكِ  اننَوّف  ننر  َوَمننا تانِفااننوا  ِمننم َشنني  وا را ّكا  َع لَما ننونَوا َونَخننِر َم ِمننم داونِِوننر  تَ تَع لَما

ونَ  لَما سنا ر الصنناعار اللرنينة و الم نينة و مث    [  60األنفال : ] إِلَي كار  َوأَن تار  تَ تاه 

 َوَمنَنافِعا  َشنِ      فِينِا نَنأ س   ال َلِ  ن َ  َوأَنَزل نَنا الم تلفة   التي تشير إليونا اآل نة الكر منة : 

 لفنر ال نن ق حنول الم  ننة فني معركنة  و لونلا رأ نناي .  [25الل  ن : ]  ِللنَّناِس َ 

  و  لث على االنتناج اللرنني  حتنى األحزاب  و ات  م المن ني  في معركة الةا ف

  ع   انع الاور كالم ا   الرامي في استلااق المثوننة عنن      و  لنلر األمنة أن 

 . .24تكتفي نالزرع وتتبع أذناب البار

 اللي  اول فيا : ولع  ح  ث النبي  

 . 25 .. أنتر أعلر نأمر دنياكر   

   .  فتح الباب في  لا الم ال   لالجتواد والت    

فني  الوسنيةةونولا تت لى  فة المرونة في التشنر ع والمشنرع  كمهونر منم مهنا ر 

 التشر ع. 

                                                 
 (.1343 \3(  ومالر )959 \2 ليح ـ عم عا شة : رواي الب اري ) 22
(  126 \4(  وأحمن )44 \5(  والترمنلي )610 \2 ليح ـ مم ح  ث العرنناض ننم سنار ة : رواي أننو داود ) 23

(  432(  و نللا األلبناني فني ال نامع الصنغير)174 \1(  واللناكر فني المانت رك )57 \1وال ارمي فني سنننا)

 (.10\1( و ليح الترتيب )238 \6( والصليلة)36 \2والمشكاة )
   217   216ص اوي : ال صا ص العامة  لإلسالم انهر :  وسف الارع 24
 .(1836 \4 ليح ـ مم ح  ث أن، : رواي مالر ) 25
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 المبحث الثاني

 .. مظهًرا من مظاهر الوسطية االعتدال

  المطلب األول: شهادة علماء الغرب:
 :    النبيعم  - اول  ول د وران  

وار لر  وجن  لونا نهينر فني  أوج  نيم المالميم.. درجة مم اتعت ال والبع  عم الشو

 . 26 أ ة ناعة مم نااع العالر

في نهرتا لألمور وعالجنا للمشنكالر  انف موقفنا  و لي ال ا ية  تعني أن ملم اب 

 وسةبا ت إفرا  فيا وت تفر غ . 

علننى حنن  قننول  27  و ننلا اتعتنن ال ننن وري  مونن  الاننبي  نلننو تانن م األفننراد والم تمننع 

 . ماري أوليفر

   منا الفكنرة األساسنية  –كما  اول  علني   نول   –لتوسغ في ك  شيء فاتعت ال وا

 . 28لإلسالم 

أن ما  تميز نا الشرع االسنالمي منم  البانا ة   -كما  اول جورج سارتون  –والل  

واتعت ال   اّر ألي إناان فني أي منو م  أن  تابلنا و نفنل إلنى روحنا وجنو ري مننل 

  ! 29الللهة األولى 

االسالمية  ني أن نح الشنرا ع فني ال منع ننيم منا  نو روحني ومنا  نو كما أن الشر عة 

 مادي .. والتواصن نينوما .. 

ننيم المنادة والنروح فني  30ولا  أاع ب نولا التواصن  الباحث الوولنن ي الن كتور ميليمنا

االسننالم  فاننال :  .. لانن  أع بننني ا تمننام االسننالم نالمننادة والننروح ناعتبار مننا قيمتننيم 

ةور العالني والروحني لإلنانان منرتبغ فني االسنالم وفني الفةنرة علنى أساسيتيم  فالت

 .31 الاواء ارتبا با وثيابا ت سبي  إلى فصلا نلاجار ال ا 

 وتحذيره من التشدد: االعتدال  على   المطلب الثاني : حثه

  كننان كثيننر مننم الماننلميم  كثننرون مننم ... الصننالة والصننوم   مينن  درمنننغر : إ  اننول

أن الاصن  أولنى منم االفنرا . فأشنار ناتعتن ال فني التاشنف ونتنرك  [فرأى ملم  ]

ك  ما  مي  النف،  وح ث أن نع نور قنادوا أنفانور إلنى اللنط ننرنغ أننوفور نأرسنان 

 .32[  لي األرسان  ألن   ليا  لا حاجة ن  ع األنوف ! ال مال فاةع ملم  ]

فلمنا علمنوا ذلنك كنأنّور   ومثال ذلك  قصة الثالثنة النل م سنألوا عنم عبنادة الرسنول 

! فاال أح  ر: أّما أنا فأ وم وت أفةر  وقال اآلخر: أّما أنا فأّ نلي اللين  أنن با  تاالّو ا

:    أأنتر النل م قلنتر كنلا وكنل ؟؟  أَمنا و  إنني  وقال اآلخر: ت أتزوّج النااء  فاال 

                                                 
 . 69 – 68/  13ول د وران : قصة الل ارة   ص  26
 144/  4: رجال ونااء أسلموا   عرفار كام  العشي انهر: 27
 . 128/  4: رجال ونااء أسلموا   عرفار كام  العشي انهر: 28
 140جورج سارتون : الشرق األدنى : م تمعا وثاافتا ) نإشراف كو لر  وني (  ص  29
إلنى خنالل رحلنة لنا  1955عنام . انتمنى لإلسنالم د مم الكتب االسالمية نالوولن  ةمؤلف ع و الباحث الوولن ي 30

 .ناكاتان نع  تأم  ونلث 
  125 – 124/  6: رجال ونااء أسلموا    عرفار كام  العشي 31
 . ولر أنلث في  لة  لي الاصة . 298 – 297امي  درمنغر : حياة ملم    ص   32
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أتننزوج النّانناء  فمننم أخشنناكر و وأتانناكر لننا  لكنننّي أ ننوم وأفةننر  وأ ننلّي وأرقنن   و

 ! 33"رتب عم سنّتي فلي، منِّي

فانال: إنّني ألتنأخّر عنم  نالة الّصنبح منم أجن  فنالن ممنا  النبيو ق  جاء رج  إلى 

ت نب  : فمنا رأ ن ا النبني -راوي الل  ث  - ةي  ننا..  قال أنو ماعود األنصاري 

 في موعهة قّغ أش ّ مّما ت ب  ومئل  فاال:

منننكر منفّننر م ! فننأ ّكر أمَّ النّنناس فليننوجز  فننإنَّ مننم ورا ننا الكبيننر    أ ّوننا الننناس !! إن  

 .   34 وال عيف  وذا اللاجة

ا  وادي نيم اننيا  فاال: أن النبي   و عم أن، نم مالك   رأى شي ب

 ما نال  لا؟  . قالوا: ننلر أن  مشني  قنال:   إنَّ   عنم تعنل ب  نلا لنفانا لغنني  .  

 ..  35وأمري أن  ركب

ة الما   فنإذا حبن  ممن ود ننيم سنار تيم فانال: منا  نلا اللبن ؟ فانالوا: حبن  و دخ  مرَّ

:   حلّوي  ليصّ  أح كر نشا ا فنإذا فتنر فلياعن   لز نب  فإذا فترر تعلَّا  نا  فاال  

 36.. 

:    إ َّناكر والغلننّو فنني   قنال: قننال رسننول     -رعنني   عنومننا -وعنم انننم عبّناس

 ..  37أ لك مم كان قبلكر الغلّو في ال ّ م  ال ّ م فإنَّما 

 . 38:    لك المتنّةعون !!!  قالوا ثالثبا قال: قال رسول     وعم انم ماعود 

د  أن رسول     وعم أن، نم مالك  كان  اول: :   ت تاّش دوا على أنفاكر فيشن ِّ

ا شن َّدوا علنى أنفانور فشن َّد   علن نوامع   عليكر  فإنَّ قومب يور  فتلنك ناا نا ر فني الصَّ

 .  39وال ّ ارار ر بانيَّة انت عو ا ما كتبنا ا عليور  

 :  الشرعية االعتدال في األحكام المطلب الثالث : 

إن الشرع االسالمي وسغ  في أحكاما وأنهمتا الاانونينة واتجتماعينة  ونمنا فني ذلنك 

 : الم اتر األسر ة والم نية وال نا ية وال ولية .. 

فوو وسغ في التللي  والتلنر ر ننيم اليوود نة التني نالغن  فني التلنر ر  وكثنرر فيونا  

مار.ونيم النصرانية التي أسرف  في االناحة  حتى أحلن  األشنياء المنصنوص  المالرَّ

االن ينن   علننم أن المانيح لننر   نن ليننناو ننناموس  علنى تلر موننا فني التننوراة  منع أن

                                                 
 .1401( رقر 2/1020(. ومالر نمعناي )6/116رواي  الب اري ) – ليح  33
 467  466( رقر 1/340(. ومالر )173  1/172لب اري )رواي ا – ليح  34
 .1643  1642( رقر 1264  3/1263(. ومالر )7/234رواي الب اري ) - ليح  35
 (. 784( رقر )1/542(. ومالر )2/48رواي الب اري ) - ليح  36
(  347  1/215وأحمن  ) 3029( ننرقر 2/1008. واننم ماجنة ) 3057( نرقر 5/268رواي الناا ي ) - ليح  37

نا -(  ووافاا النل بي  و نللا 1/466و للا اللاكر )   1283األلبناني كمنا فني الالانلة الصنليلة رقنر  -أ  ب

 . 2680و ليح ال امع رقر 
 (.1/386. وأحم  )4608( نرقر 4/201(. وأنو داود )2670( نرقر )4/2055رواي مالر ) - ليح  38
وفني  422( رقنر 1/117أنو  على  في المةالب العالية )  و4904( رقر 277  4/276رواي أنو داود ) –حام  39

( 238إسناد  لا الل  ث: سعي  نم عب  الرحمم نم أني العمياء  م تلف في توثياا. قال اللناف  فني التار نب ص )

ا  -مابول. وقال  (: ذكري انم حبان فني الثانار  وروى لنا أننو داود حن  ثبا واحن با.. وذكنر 4/57في التول ب ) -أ  ب

(: رجالا رجال الصليح  تير سعي  نم عب  الرحمم ننم أنني 6/259الل  ث. قال الويثمي في م مع الزوا   )  لا

(  واألقرب حام  لا االسنناد. 6232العمياء و و ثاة! وععف  لا الل  ث األلباني كما في ععيف ال امع رقر )

 و  أعلر. 
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أعلنننم رجنننال النصنننرانية أن كننن  شنننيء  نننا ر . ومنننع  نننلا  40التنننوراة  نننن  ليكملنننا

م  ولكننا لنر   عن  التللين  وت التلنر ر منم حن   .41للةا ر م فاالسنالم قن  أحن َّ وحنرَّ

نشننر  ننن  مننم حنن    وحنن ي  ولننر  الننرم إت ال بيننث ال ننار  كمننا لننر  النن  إت الةيننب 

نن النننافع  ولوننلا كننان مننم أو نناف الرسننول عننن  أ نن  الكتنناب أنننا:  را الةَّيِّبَنناِر  اِلنن ل لَوا

َت الَل الَّتِي َكانَن   َعلَني ِور   َر ار  َواأل  ر  إِ   ما َعلَي ِورا ال َ بَا َِث َو ََ عا َعن وا األعنراف: ] َو اَلّرِ

157]  

والتشر ع االسالمي وسغ فني شنؤون األسنرة  كمنا  نو وسنغ فني شنؤونا كلونا  وسنغ 

نيم الل م رف نوي وأنكنروي ولنو نيم الل م شرعوا تع د الزوجار نغير ع د وت قي   و

 اقت تا المصللة وفرعتا ال رورة واللاجة.
فانن  شننرع االسننالم الننزواج نشننر  الانن رة علننى االحصننان واالنفنناق  والثاننة نالعنن ل نننيم 

نتار  أَتَّ الزوجتيم  فإن خاف أت  ع ل  لزما اتقتصار على واح ة  كما قنال تعنالى:  فَنإِن  ِخف 

 . [ 3النااء: اآل ة ] تَع ِ لاوا فََواِح َة
مننوا الةننالق  ألي سننبب كننان  ولننو اسننتلال  اللينناة  و ننو وسننغ فنني الةننالق نننيم الننل م حرَّ

َخنو الِعننان فني أمنر الةنالق  فلنر  الزوجية إلى جلنير ت  ةناق  كالكاثولينك.. وننيم النل م أَر 

سو    م  اي وي ناي   أو شر   فمم  لب الةالق مم امرأة أو رج  كان أمري ني ي  ونللك 

اللينناة الزوجيننة نننأو ى سننبب ..أمننا الشننرع االسننالمي فانن  شننرع الةننالق  عننن ما تفشنن  كنن  

وسا   العالج األخرى  وت    ي تلكير وت إ الح  ومع  لا فوو أنغو اللالل إلى    

ةلِّ  مرة ومرة أن  راجع مةلاتا و عي  ا إلى حهيرة الزوجية مم ج    و اتةيع الما
42. 

ننننا  –مي والشننننرع االسننننال وسننننغ فنننني نهامننننا اتجتمنننناعي نننننيم )االشننننتراكييم(  -أ  ب

أو)الماركاننييم(  الننل م  بننالغون فنني حاننوق الم تمننع ودوري علننى حانناب حاننوق الفننرد 

ونواصعا اللاتية وحر تا.ونيم )الليبرالييم( أو )الرأسمالييم( الل م  عةون للفنرد اللر نار 

 ..  ع أو ال ماعة االناانيةالمفر ة مم تير عوانغ أو نداب على حااب الم تم

                                                 

 (5/17إن ي  متى ) 40

 (.1/15رسالة نول، إلى تية، ) 41
ومنا نعن  ا   وانهنر لنا: الوسنةية ودور االعنالم  133انهر:  وسف الارعاوي : ال صا ص العامة لإلسنالم   42

 ( ـ1427في إنراص ا  نلث ما م  لن وة اقرأ الفاوية )رم ان 
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 المبحث الثالث

 .. مظهًرا من مظاهر الوسطية التيسير

 شهادة علماء الغرب :  –المطلب األول 

عننم مهوننر التياننير ناعتبنناري مهوننر مننم مهننا ر  43تتلنن ث الباحثننة منناري أوليفننر

 ني     فتبنيم أن الشنر عة االسنالمية التني ننادى نونا ملمن  لنبي االسالم  الوسيةة

شر عار  نايةة سنولة  انتةيع كن  إنانان أن  فومونا نكن   انر. فاالسنالم  ؤكن  فني ت

 ..44تعاليما أن على الناس أن  فكروا وأن  ات  موا عاولور في األمور ال  نية 

كننللك  بننيم جننورج سننارتون أن الشننر عة االسننالمية تمتنناص نننـ  الاننماحة والباننا ة 

 ..45اان في أي مو م.. على ح  قولا    اّر ألي إن –واتعت ال  و ي 

د نيا:    اتبيم أقرب أننواع العنالج   نتييمكما أن الشرع االسالمي اللنيف كما  اول 

ا ناتًّا  ا قا عبا وت  أمر نا أمرب  .46فال  لكر فيا حكمب

أن الشرع االسالمي ت  تعنارض وت  تصنادم منع الةبيعنة  ألننا   -د نيا نتييم -و بيم 

انينونا ] أي الةبيعنة [ و زامن  أصمانونا  ن نالف منا تفعن  شرع  اير  فوو    اا ر قو

الكنياة مم مغالةة الةبيعة ومصادمتوا في كثير مم شؤون اللياة  مث  ذلك الغنرض 

الننلي تفرعننا علننى أننا وننا الننل م  ت ننلون الر بنننة  فوننر ت  تزوجننون وإنمننا  عيشننون 

مننرد عليوننا  وإنمننا  ننو ترننناء. علننى أن االسننالم ت  كفيننا أن  اننا ر الةبيعننة وأن ت  ت

نا   ا خ  على قوانينوا ما   علوا أكثنر قبنوتب وأسنو  تةبيابنا فني إ نالح  ونهنام  ورعب

مياور مشكور  حتى لا  اسنمي الانرنن لنللك )نالون ى( ألننا المرشن  إلنى أقنوم مانالك 

اللياة  واألمثلة الع   ة ت تعوصنا  ولكنا نأخل نأشور ا  و و التاا   فني سنبي  تعن اد 

 .  47زوجار ال

 المطلب الثاني : نماذج التيسير : 

المكتوننة  نفتا فني التنوراة   تل ث الارنن الكنر ر عنم  نفار النبني األمني ملمن  

أنننا  ياننر علننى الننناس فنني األحكننام   واالن ينن   و بننيم أن مننم أ ننر  ننفار ملمنن 

َت اللَ  الشرعية  فاال   تعالى :   َر ار  َواأل  ر  إِ   الَّتِي َكانَ   َعلَي ِور   َو ََ عا َعن وا
48   

     ع عمم  ؤمنون ننا منم ننني إسنرا ي  األثانال واألتنالل التني علنر    فملم  

أنوا ستفرض عليور نانبب معصنيتور   فيرفعونا عننور النبني األمني حنيم  ؤمننون ننا  
49 . 

ب إت وسنعوا   وقن  امنتم علنى -و نو النرحير نعبنادي  -و  تعالى   عبنادي  ت  كلنف نفانا

 [ 185البانرة:  ]  ار     نِكار الياا ر وت  ار  ا نِكار العاا ر  نولا التياير  قال تعالى :

 . 

                                                 
انتونى نونا المةناف إلنى االسنالم  حينث اعتناتنا  و  البوذ نة والون وسنيةدرسن  ماري أوليفنر: ناحثنة نصنرانية  43

 نا ال  م الوحي  اللي  ات يب لمةالب االناان.مؤمنة نأ
 . 145 – 144/  4رجال ونااء أسلموا   : عرفار كام  العشي انهر: 44
 140األدنى : م تمعا وثاافتا ) نإشراف كو لر  وني (  ص جورج سارتون : الشرق  45
 . 31د نيا: أشعة خا ة ننور االسالم   ص  نتييم 46
 . 31ور االسالم   ص د نيا : أشعة خا ة نن نتييم 47
 157سورة األعراف: اآل ة  48
 157سي  قةب : في ظالل الارنن   سورة األعراف  تفاير اآل ة  49
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ومننم الياننر إعفنناء النانناء مننم وجننوب  ننالة ال معننة وال ماعننة وإعفنناء الصننغير  

والم نون  والنا ر مم سر ان األحكام التكليفية عليور  والل ود  ونعنو حانوق العبناد 

ب البلوغ والعان   واشنتر  فني كل   الاصاص  وح  ح  الالف  فا  اشتر  فيوا جميعا

ب وتيانيراب  واشنتر  للنرجر  ح  الزنى أرنعة شوود تالنيالب للناتر وجنوب اللن   ت فيفنا

ب عم تير الملصم  واستثنى الولي الفاير مم ع م جواص األك   لش تا االحصان ت فيفا

ب عننا  فان  أ   ونمناذج أخنرى 50لنا أن  أكن  ولكنم ننالمعروف ذنمم مال اليتير   ت فيفا

 كثيرة.  

كمشرع   اعى إلى التياير على الناس في األحكام ما اسنتةاع إلنى  النبي ولا  كان 

ب  وقنن  كننان  تفننادى مننا  كننون ذلننك سننبيالب .. والمواقننف كثيننرة فنني سنننتا وسننيرتا  سننببا

ب  كنون فينا مشناة  لتكاليف ج   ة قن  تشن  علنى المانلميم  وكنان  ت ننب أن  فعن  شنيئا

   فور  تتبعون أفعالا ليتأسوا .. 51وحرج على المالميم

علننى تننرك  االسننئلة الفاويننة المعانن ة  أو التنني ت  كننان  لننث أ ننلانا فمننم ذلننك أنننا 

علننيور فننرا و ناننبب سننؤالور. فانن  سننألا رجنن  عننم   نبننني عليوننا عمنن   لننئالب تفننرض

أفنني كنن  عننام  ننو؟ فاننال : لننو قلنن  نعننر لوجبنن   ولمننا اسننتةعتر  ذروننني مننا  اللننط:

 .  52تركتكر 

 

 . 53وقال: لوت أن أش  على أمتي ألمرتور نالاواك عن  ك  وعوء 

ب ت تاننوكون؟ لننوت أن أشنن  علننى أمتنني  وقنال لننبعو أ ننلانا:  مننا نننالكر تننأتوني قللننا

 .54لفرع  عليور الاواك كما فرع  عليور الوعوء 

:   لنوت أن أشن  علنى أمتني وعم أني  ر رة رعي   عننا قنال : قنال رسنول   

 . 55ألمرتور نتأخير العشاء ونالاواك عن  ك   الة  

تِي َما تََ لَّف  ا َعم  َسِر َّةٍ  َت أَن  أَشا َّ َعلَى أامَّ  .56  وقال:   لَو 

 

مم عنن ي و نو مانرور  ينب الننف، ثنر رجنع إلني   شة: خرج النبي وعم قال  عا

را َمنا دََخل تاَونا  نتَ  نَر  نِري َمنا اس  تَا بَل  ا ِمم  أَم  و و كئيب  فاال:   إِنِّي دََخل  ا ال َكع بَةَ َولَو  اس 

تِي   .57إِنِّي أََخافا أَن  أَكاوَن قَ   َشاَا  ا َعلَى أامَّ

أن  شن  نونلا العمن  علنى المانلميم  فونلا العمن  شناق  فكونا ق  دخ  الكعبة    شنى 

 وتير متاح لك  الناس ..

 

                                                 
 . مادة: )تياير ( –انهر: الموسوعة الكو تية  50
 كما  و اللال في ع م م اومتا على أداء  الة التراو ح في رم ان  حتى ت  هم الناس أنوا واجبة .. 51
 2380ي مالر  ناب فرض اللط مرة في العمر   رقر روا – ليح  52

 370رواي  مالر  ناب الاواك  رقر  – ليح  53
  والشن  الثناني منم 248 – 246/  3  و للا الشيخ احم  شاكر في تعلياا علنى المانن  رواي أحم  - ليح  54

 3067الل  ث في الالالة الصليلة نرقر 

  376رقر  ( 81/ ص  1)ج  -مشكاة المصانيح   - ليح  55

اَلِن فِي الاَّبِيِ    رقر  – ليح  56 م   2750رواي الب اري  ناب ال َ عَا ِِ  َوال لا

 3055  وانم ماجة 799. والترملي نرقر 1734أنو داود   ناب في دخول الكعبة نرقر  رواي 57
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  ِ َوقَننَف فِنني   وعننم عبنن    نننم عمننرو نننم العنناص رعنني   عنومننا  أَنَّ َرساننوَل كَّ

نعار  فََللَا ن ا  ن   فَاَناَل : لَنر  أَش  أَلاونَاا فََ ناَءيا َرجا ِة ال َودَاعِ نِِمنبى ِللنَّاِس  َا  قَب نَ  أَن  أَذ نَنَح !  َح َّ

ِم  ِمَي  قَناَل:    ار  را قَب َ  أَن  أَر  عار  فَنََلر  فَاَاَل :   اذ نَح  َوَت َحَرَج  فََ اَء نَخرا فَاَاَل: لَر  أَش 

َر إِتَّ قَاَل:  اف عَ   َوَت َحَرجَ  َوَت َحَرَج     فََما سائَِ  النَّبِيل  َم َوَت أاّخِ ٍء قا ِّ  . 58!  َعم  َشي 

  على التيسير: النبي صلى هللا عليه وسلم المطلب الثالث : حث

مبَيِّنبا  بيعنة  نلا الن  م:   إنَّ الن ّ م  انر ولنم  شنادّ الن ّ م أحن  إت تلبنا   النبي قال 

 59..  فا ّدوا وقارنوا وأنشروا

ل: :  ننا رسننول  ! أي األد ننان أحننّب إلننى  ؟ قننا: قينن  للنبنني  وقننال انننم عبنناس 

 ..60 اللنيفيَّة الاَّملة 

نرا  نرا وت تاعّاِ نا نعثومنا إلنى النيمم:    َّاِ وقال لمعاذ نم جب  وأني موسى األشنعري لمَّ

را وت تانَفِّرا  61.. ونَّشِ

ف نرج  اةنر رأسنا منم وعنوء أو  قنال: كنَّنا ننتهنر النبني   وعم عروة الفايمني

:  نا رسنول  ! أعليننا منم حنرج تا  فصلّى  فلّما ق ى الّصالة جع  النَّاس  األونا

فني  انر  إنَّ د نم  -عّز وجن ّ  - ت أ ّوا النّاس: إنَّ د م   في كلا  فاال رسول    

 62في  ار  -عّز وج ّ  -في  ار  إنَّ د م   -عّز وج ّ  - 

يِّنَر النَّبِنيل  وجاء في و فا عم عا شة رعي   عنوا نرَ  قالن :   َمنا خا   ِم إِتَّ نَني َم أَم 

ِ َما ان تَاََر ِلنَف ِاناِ  ث را َكاَن أَن عَ َ اَما ِمن اا َوكَّ ِ ثَر  فَإِذَا َكاَن اال 
تَاَر أَ  َاَر اَما َما لَر   َأ  ٍء اخ   فِني َشني 

 ِ ِ فَيَن تَِارا لِِلَّ َمارا كَّ را تَى إِلَي ِا قَغل َحتَّى تان تََوَك حا  .   63   اؤ 

 .64 د نكر أ اري  إنَّ خير د نكر أ اري   إنَّ خير قال  و 

ة الياير وكري لوا العايروقال    .65 :   إنَّ   تعالى رعي لولي األمَّ

بننا وت  أنَّ رسنول     -رعنني   عنوننا -وعنم عا شننة قننال:   إنَّ   لننر  بعثننني معنّت

ا   رب ا ميّاِ با  ولكم نعثني معلِّمب    66متعنِّت

                                                 
 .81  نرقر رواي الب اري  نَاب ال فات يَا َو اَو َواقِف  َعلَى ال َّانَِّة َوَتي ِرَ ا - ليح  58
ر    - ليح   59  38رقر   الب اري  نَاب ال ِّ ما  اا 
 (. 1/117(. وحام اللاف  إسنادي في الفتح )1/15(. والب اري معلابا )1/236رواي أحم  ) –حام  60
 (. 1733( رقر )3/1359(. ومالر )5/108الب اري )  - ليح  61
واي أحم  والةبراني في الكبير وأنو  على وفيا عا ر ( : ر1/67(. قال الويثمي في الم مع )5/69رواي أحم  ) 62

 (: فيا ليم286نم  الل  وثاا أنو حاتر وأنو داود  وععفا الناا ي وتيري. قال اللاف  في التار ب ص )
ِ   رقر  - ليح  63 َماِر كَّ را  . 6288رواي الب اري  نَاب إِقَاَمِة ال لا اوِد َواِتن تِاَاِم ِللا
 (: رواي الةبراني في الكبير ورجالا رجال الصليح4/18ي الم مع )قال الويثمي ف 64
 (: رواي الةبراني في الكبير ورجالا رجال الصليح. 4/18قال الويثمي في الم مع ) 65
 (.1478( رقر )2/1105رواي  مالر ) – ليح   66
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 المبحث الرابع

 .. مظهًرا من مظاهر الوسطية الشرعية الرخص

 : المطلب األول : الرخص الشرعية : ماهيتها وشرعيتها 

رخنص أل نلاب األعنلار  وسةية االسالم ما شنرعا الشنرع الانمح منم مم مها ر 

 عن  تةبياور لألحكام الشرعية .. 

لنف والرخصة في اللغة معنا ا اليار والاوولة. وفي الشنر عة: عبنارة عمنا وسنع للمك

نِننِا  ِخننَص فِيننِا َمننَع َكو  فنني فعلننا لعننلر  وع ننز عنننا مننع قيننام الاننبب الملننرم. أو  َمننا أار 

ا    كتناول الميتة عن  اتعةرار  وساو  أداء  نيام رم نان عنم المانافر. 67َحَرامب

  المعنى اللاياي للرخصة. و اانلوا العز مة . و و

إلننى اللننرج والمشنناة وقنن  شننرع االسننالم الننرخص لرفننع ال نني  المننؤدي فنني الغالننب 

لفانن ان المصننالح ال ننرور ة. ورفننع اللننرج ماصنن  مننم ماا نن  الشننر عة وأ نن  مننم 

أ ننولوا  فننإن الشننارع لننر  كلننف الننناس نالتكنناليف والواجبننار العننناتور أو تلصنني  

االجماع على ذلك. فمم الانرنن  المشاة عليور . وق  دل على ذلك الارنن والانة وانعا 

 [6: الما  ة ]  ولكم  ر   ليةوركر  لي ع  عليكر مم حرجما  ر    قولا تعالى: 
ننَر  وعننرب الاننرنن مثنناتب للرخصننة فنني قولننا تعننالى :  َمَصننٍة َتي  ننةارَّ فِنني َم   فََمننِم اع 

ِحير   ث ٍر فَإِنَّ ّكَ َتفاور  رَّ ِ تََ انٍِف اّلِ  .. [ 3الما  ة :] ما
 صننالة المفروعننة فنني الاننفر فمننم ذلننك االفةننار فنني الاننفر أ ننام رم ننان  وقصننر ال

والماح على ال فيم فني الوعنوء   فتصلي الصالة الرناعية نركعتيم فاغ حال الافر.

ب.. كمنا فني قولنا تعنالى  والتيمر نالتراب إذا فاا  الماء للوعوء أو إذا كان المالر مر  ا

 : نم نكار ّمِ َعى أَو  َعلَى َسفٍَر أَو  َجاء أََح   ّمِ ر  نتارا النَِّاناء فَلَنر   َوإِن كانتار مَّ ال غَنآ ِِغ أَو  تََما 

نِ  كار  إِنَّ ّكَ َكناَن َعفانّواب َتفانوراب  نوِ كار  َوأَ   جا وا  نِوا َالا ب فَام  وا  َ ِعي اب َ يِّبا ما  تَِ  اوا  َماء فَتَيَمَّ

 [43النااء : ]
ي أن :  إن    لنب أن تنؤتى رخصنا كمنا  كنروفي الرخص الشرعية .. قال النبني 

 ..  69.. وفي روا ة :  كما  لب أن تؤتى عزا ما 68تؤتى معصيتا 

 المطلب الثاني : نماذج الرخص الشرعية :

 قَاَل :  عم أني َسِعيٍ  ال  ا  ِريَّ 

 ِ نَا َمننَع َرسانوِل كَّ ِ  َسنافَر  ننما ِ نيَام   فَنََزل نَننا َمن نزتب  فَاَنناَل َرساننولا كَّ :  إِلَننى َمكَّنةَ َونَل 

را أَق َوى لَكار   . كار  َوال ِفة  تار  ِمم  َع اّوِ   إِنَّكار  قَ   دَنَو 

ننِزتب نَخننَر فَاَنناَل:   إِنَّكاننر    َصننةب .. فَِمنَّننا َمننم  َ نناَم َوِمنَّننا َمننم  أَف َةننَر  ثاننرَّ نََزل نَننا َمن  خ  فََكانَنن   را

را أَق َوى لَكار    .. فَأَف ةِ  كار  َوال ِفة  و َع اّوِ َصبِّلا واما  ..   70را

 قَاَل: و َعم  أَنٍَ، 

                                                 
 .  194الغزالي : الماتصفى  ص  67
  وقنال األلبناني فني وقنال شنعيب األرننؤو : إسننادي قنوي  وانم حبنان  5600رواي أحم  عم انم عمر   نرقر  68

 ( :  ليح564االرواء)
نا. وقنال األلبناني فني   8263روا ة في المع ر األوسغ  للةبراني  نرقر  69 و ليح انم حبان وإسناد ا قوي أ  ب

 .  ( :  ليح1060 ليح الترتيب والتر يب )
ف ِةِر فِي – ليح  70 ِر ال ما  1888الاَّفَِر إِذَا تََولَّى ال عََمَ   رقر   رواي مالر   نَاب أَج 
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 ِ وَن َوَعِملانوا   َكاَن َرسانولا كَّ ف ِةنرا َم ال ما فِني َسنفٍَر فََصناَم نَع نو  َوأَف َةنَر نَع نو   فَتََلنزَّ

اما َعنم  نَع نِو ال عََمنِ   فَاَناَل رسنول   وَّ وَن  َوَععاَف الصل ف ِةنرا فِني ذَِلنَك :   ذََ نَب ال ما

َم نِا ِر ال يَو  َج   71أل 

لَِمّيِ  َس  ٍرو األ  َزةَ ن ِم َعم  نيَاِم فِني  وَعم  َحم  ةب َعلَنى الّصِ ِ أَِج ا نِي قاوَّ أَنَّاا قَاَل:  َا َرساوَل كَّ

 ِ َصنة  ِمنم  كَّ خ  ا َعلَي ِا َوَسلََّر :   ِ نَي را ِ َ لَّى كَّ نَاح  ؟ فَاَاَل َرساولا كَّ الاَّفَِر  فََو   َعلَيَّ جا

نَاَح َعلَي ِا   72فََمم  أََخلَ نَِوا فََلَام    َوَمم  أََحبَّ أَن   َصاوَم فَاَل جا

َما: ا َعن وا ِرو ن ِم ال عَاِص َرِعَي كَّ ِ ن ما َعم   وعم َعب  ا كَّ

 ِ نوما النََّوناَر َوتَاانوقَاَل ِلي َرساولا كَّ بَر  أَنََّك تَصا ِ أَلَر  أاخ  ما اللَّي نَ ؟   فَاال ن ا : :    َا َعب  َ كَّ

نر  َوأَف ِةنر    َوقانر  َونَنر    فَنإِنَّ ِلَ َانِ َك َعلَي نَك  ِ . قَناَل :    فَناَل تَف عَن   !  ا نَلَى  َنا َرسانوَل كَّ

ِرَك َعلَي نَك حَ  ِجنَك َعلَي نَك َحاًّنا   َوإِنَّ ِلنَزو  اًّنا   َوإِنَّ َحاًّا  َوإِنَّ ِلعَي نَِك َعلَي نَك َحاًّنا   َوإِنَّ ِلَزو 

ثَاِلَوا فَنإِنَّ ذَِلنَك ِ نيَ  َر أَم  ٍر ثاََلثَةَ أَ َّاٍم  فَإِنَّ لََك نِكاّ ِ َحَانٍَة َعش  بَِك أَن  تَصاوَم كا َّ َشو  اما نَِلا 

ِر كالِِّا  ..   ال َّ  

ِ   إِنِّي أَ  دَ َعلَيَّ . قال  ا :  َا َرساوَل كَّ ةب. قال عب   :  فََش َّد را فَشا ِّ  ِج ا قاوَّ

دَ َعلَي ِا الاَّاَلم  َوَت تَِزد  َعلَي ِا   .  ِ دَاوا ر  ِ يَاَم نَبِّيِ كَّ  قَاَل:   فَصا

دَ َعلَي ِا الاَّاَلم. ِ دَاوا : َوَما َكاَن ِ يَاما نَبِّيِ كَّ  قال  ا

ِر   ..   َف ال َّ    قَاَل:  نِص 

:  نَع  َ مَ  ِ  َااولا َصةَ النَّبِّيِ فََكاَن َعب  ا كَّ خ  ا َكبَِر  َا لَي تَنِي قَبِل  ا را
73. 

 َعم  َجانٍِر قَاَل: و

نَلانَاا فَاَناَل  نتَلََر فََانأََل أَ   اا فِي َرأ ِسِا ثارَّ اح  الب ِمنَّا َحَ ر  فََش َّ نَا فِي َسفٍَر فَأََ اَب َرجا َخَرج 

ِر؟ فَاَنالاو َصنةب فِني التَّنيَمل خ  َصنةب َوأَن نَ  تَا نِ را َعلَنى :  َ    تَِ ن اوَن ِلني را خ  ا :  َمنا نَِ ن ا لَنَك را

نَا َعلَى النَّبِّيِ  ا قَِ م  تََاَ  فََماَر. فَلَمَّ ا ال َماِء . فَات  بِنَر نِنلَِلَك  فَاَناَل :   قَتَلانويا قَنتَلَوار  كَّ    أاخ 

وا فَإِنََّما ِشفَاءا ال ِعّيِ الال  َر َو َع ِصنَر !! أََت َسأَلاوا إِذ  لَر   َع لَما ِفينِا أَن   َتَنيَمَّ  -َؤالا . إِنََّما َكناَن  َك 

َاَح َعلَي َوا َو َغ ِاَ  َسا َِر َجَاِ ِي  -أَو   َع ِصَب  قَةب ثارَّ  َم  ِحِا ِخر  ر  َعلَى جا
74. 

نن ر  فِنني نَع  ا فَعَننلَّناويا َحتَّننى   اننول كلمننة الكفننر  وقَنناَرنَوا ننارب ننِركاوَن َعمَّ ش  و َمننا ولانن  أََخننلَ ال ما

  وقال لا : منا تاركن  حتنى نلن  مننك وذكنرر نلونتور أََراداوا  فََشَكى ذَِلَك إِلَى النَّبِّي 

وع َعن ناا  -عليا   لوار رني  وسالما –.. ونكى. فََ عََ    75ن ير َاح الن لما   وقنال 76 َم 

ِ َماِن   قَاَل:  فَإِن   َمئِنًّا نِاال  ة   .77َعاداوا فَعا     لا: َكي ف تَِ   قَل بك ؟ قَاَل : ما

ل كَّ تَعَنالَى:وفينا ننزل َ َمنئِم   قَنو  ة  نِريَ َوقَل باناا ما نِ  إ َمانِنِا إِتَّ َمنم  أاك  َمنم َكفَنَر نِنالِّلِ ِمنم نَع 

ر  َعلَاب  َعِهير   َم ّكِ َولَوا م َشَرَح نِال كاف ِر َ   راب فَعَلَي ِور  َتَ ب  ّمِ نِااِل َماِن َولَـِكم مَّ
78  

                                                 
ف ِةِر فِي الاَّفَِر إِذَا تََولَّى ال عََمَ    رواي  – ليح  71 ِر ال ما   1887مالر  نَاب أَج 
ِر فِي الاَّفَِر   – ليح  72 ِم َوال ِفة  و  يِيِر فِي الصَّ  1891رواي مالر  نَاب التَّ  
ِم نرقر رواي  الب اري  نَاب َحّ ِ  – ليح 73 و  ِر فِي الصَّ  1888ال ِ ا 
 : حام.   قال األلباني في  ليح وععيف سنم أني داود 284رواي أنو داود  –حام  74
 . 209 \8البيواي  75
َمي   ِمم  َ ِر   ان م ِسيِر َم َوِرَجالا ثِاَار  فتح الباري تنم ح ر  76 َرَج َعب   ن م حا  (398/ ص  19)ج  -أَخ 
 1933اللاكر  نرقر   77
 .106سورة النل : اآل ة  78
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 المبحث الخامس

 .. مظهًرا من مظاهر الوسطية التدرج في التشريع

 المطلب األول : التدرج في التشريع: مفهومه والحكمة منه : 

 أوالً: مفهومه : 

أنا كان ت  لمن  النناس علنى األحكنام جملنة واحن ة   مم مها ر رحمتا نبينا ملم  

 .  79روا ونشروا وت تنفروا إنما كان مب ؤي الت رج  فوو الاا     اروا وت تعا

ومم مالمح الرحمة في شر عة االسالم الت رج في التشر ع  وق  قاررر فني كثينر منم 

األحكام وخا ة في الملرمار كال مر والرنا وذلك تويئة للنفوس وعمانا لالسنت انة 

 ألحكاموا . رحمة مم المشرع . 

 تمع وإ الحا.وق  كان الت رج في التشر ع مالكبا مم ماالك عالج الم 

ا  فومنا األذكيناء  ثنر تنزداد  أما الت رج في الكشف عم حاياة حكٍر ما  فإنا  ب أ تلو لب

ا نالمعنى المراد  وقن  تنر تلنر ر  االنانة نما  كاد  وحي ناللكر  ثر   يء اللكر حاسمب

 الرنا وال مر نولا األسلوب المتأني  ولي، في الارنن نص نإناحة ال مر أو الرنا !.  

 نيًا: الحكمة منه : ثا

واللكمننة مننم التنن رج  ننو تننرو و النفننوس علننى تابنن  أحكننام   .. والتمونن  فنني 

استئصننال العننادار الابيلننة المتأ ننلة  فنني النفننوس ت سننيما العننادار المتوارثننة عبننر 

قرون  و لة . وت فيفبا على النناس  تماشنيبا منع فةنرة االنانان التني  تةلنب التعامن  

لتغيير ا وحام اترتاناء نونا   كمنا أن التن رج  نتالءم منع مننوط  معوا التزام الت رج

التغييننر نشننك  عننام  إذ ت  مكننم تغييننر أوعنناع الم تمعننار لتتفنن  مننع الشننر عة إت 

 نأسلوب الت رج . 

 المطلب الثاني : نماذج للتدرج في التشريع : 

 أوالً: تحريم الخمور:

ي  عرنيبنا كنان أو عالميبنا . وفني البيئنة كان  ال مور متعماة في الم تمع قب  نعثة النب 

ا منم الانلوك االجتمناعي النلي  فناخر ننا و تغننى ننا  بالعرنية  ار شر ال مر جنزءب

الشننعراء  فلننر  كننم مننم اللكمننة تلننر ر ال مننر مننرة واحنن ة إنمننا األنفننع واأل ننلح  ننو 

 :80الت رج في التلر ر   ومم ثر حرم  ال مر على أرنع مراح 

قبننا َحَانننبا :قولننا تعننالى نني  المرحلااة األولااى: ا َوِرص  نناا َسننَكرب َِّ ننلاوَن ِمن  النلنن : ] [ تَت

67.ففرق  اآل ة نيم الاكر والرصق اللام أي أن الاكر لي، مم الرصق اللام 

ِر َوال َمي ِاِر قا   فِيِوَما إِث ر  َكبِينر  َوَمنَنافِعا  : قولا تعالى:المرحلة الثانية أَلاونََك َعم  ال َ م    َا 

بَرا ِمم  نَف ِعِوَما َما أَك  وا  تموي با للتلر ر !  [219البارة: اآل ة: ] ِللنَّاِس َوإِث ما

                                                 
 سب  ت ر  ا ..  79
  وانهر: راو ة أحم  عب  الكنر ر الهونار: الماا ن  21ملم  ال  ري:  تار خ التشر ع االسالمي  صانهر:  80
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نتار  سانَكاَرى َحتَّنى قولا تعالى:  المرحلة الثالثة: اَلةَ َوأَن   َاأَ لَوا الَِّل َم نَمناوا َت تَا َرناوا الصَّ

وا َما تَااولاونَ  ان على المانلر أن  لنلر أن  أتينا وقن  .ومم ثر ك [ 43النااء:  ] تَع لَما

 الصالة و و سكران.

ننرا َوال َمي ِاننرا   نني المرحلننة اللاسننمة: المرحلااة الرابعااة:  َاأَ لَوننا الَّننِل َم نَمناننوا إِنََّمننا ال َ م 

نونَ  تَنِباويا لَعَلَّكار  تاف ِللا ،  ِمم  َعَمِ  الشَّي َةاِن فَاج  تما ِرج   [90ا ن ة: الم] َواألَنَصابا َواألَص 
ننَكار  ال عَن َاَوةَ . و م ي الارنن موعنلا علنة التلنر ر:  إِنََّمنا  اِر ن ا الشَّني َةانا أَن   اوقِنَع نَي 

نونَ  نتَوا نتار  ما نالةِ فََون   أَن  ِ َوَعنم  الصَّ ِر كَّ ِر َوال َمي ِاِر َو َصا َّكار  َعم  ِذك   َوال بَغ َ اَء فِي ال َ م 

 . [ 91 :الما  ة]

   ا: تحريم الربا:ثانيً 

كان الرنا نأنواعا وأشكالا الم تلفنة عصنب اتقتصناد فني الم تمنع العرنني والرومني 

والفارسي ننلاك  وكان  النالة الف ا ية للتلر ر رنما أح ث  خل لنة أدر إلنى اتنوينار 

اتجتماعي واتقتصادي ومم ثر كان  اللكمة في أن  ت رج الانرنن فني تلر منا علنى 

 مرحلتيم:

َ اَعفَةب ولى: قولا تعالى: األ عَافبا ما نَا أَع  نل عمران: ]  َاأَ لَوا الَِّل َم نَمناوا ت تَأ كالاوا الّرِ

130] 

نَننا إِن  كانننتار   الثانيننة: قولننا تعننالى: وا َمننا نَِاننَي ِمننم  الّرِ َ َوذَرا  َاأَ لَوننا الَّننِل َم نَمناننوا اتَّااننوا كَّ

ِمنِيمَ  ؤ   .[ 278البارة: ] ما
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 الكاتب في سطور

 وداعية إسالمي ماير في مصر . ناحث –ملم  ماع   اقور 

 المشرف العام على موقع نبي الرحمة

www.nabialrahma.com 
 yakoote@gmail.com :البر   االلكتروني 

 yakut.blogspot.com:  الم ونة الش صية

 (200)0104420539 جوال

 األعمال التي قام بها:

 . الثاافية ناحث متفرغ الع اد مشروع علمي في مؤساة أحم  نواء ال  م -

 كتب في الع    مم الم الر العرنينة واالسنالمية كم لنة الم تمنع الكو تينة  وم لنة  -

اتيننة  المعرفننة الاننعود ة  وم لننة الرسننالة المصننر ة  وم لننة نراء حننول ال لننيط االمار

 . . ن  إسالم أون ت م ةشبكفي و كتب 

قنن م سلاننلة حلاننار عننم الثاافننة العلميننة وأصمننة البلننث العلمنني  فنني الاننناة الاادسننة  -

 المصر ة

 يار اللرب في االسالم. في قناة األمة الف ا ية .عم أخالقأع  سلالة حلاار  -

  مارس ال ةانة ال  نية في مااج  مصر . -

 لثاافية في الع    مم الملاف . ألاى الع    مم الملاعرار الفكر ة وا -

 المؤلفات : -

 2007نبي الرحمة الرسالة واالناان  الاا رة : الز راء لإلعالم العرني   -

  البلنث الفنا ز  -رؤ نة شنرعية  -اتختال  وأثنري علنى التلصني  العلمني واتنتكنار -

    2004ن ا زة موقع المرأة   لوا أون ت م   للثاافة و االن اع   عام 

حننوار الل ننارار : الموجننود والمفاننود والمنشننود  نلننث مانن م إلننى منهمننة الكتنناب  -

 م ـ  . 2005األفر اييم واألسيو يم   أتاة، 

المنؤتمر  روب الن ب العلمية   ننيم واقنع النز نف وسنب  العنالج : نلنث مان م إلنى  -

 .اب   العالمي العاشر للن وة العالمية للشباب االسالمي    الشباب ونناء المات

   فار رج  البر  لر  ةبع نع  .  -

 عنا ة الكتاب والانة نالما   األقصى المبارك   لر  ةبع نع  .-

 ح  النصرة للشعب الفلاةيني ماد با ومعنو با  لر  ةبع نع  . -

 الت     والم  دون في االسالم  لر  ةبع نع  . -

 أخالقيار اللرب في الايرة النبو ة  لر  ةبع نع  .  -

 الرقا   وال وا ر   تل  االع اد  -

 اللوار في الايرة النبو ة   تل  االع اد. -

 نيم الواقع والمأمول   تل  االع اد –مشاركة الشباب العرني في العم  الاياسي  -

 قير ح ار ة في الايرة النبو ة  كتاب إلكتروني.  -

 –م رأي سنن ي –قصننص قصننيرة منشننورة فنني الم ننالر المواقننع ] نننار أحرنننور  -

مللمننة  – ننوانير النو ننة  –الانن ينة –علننى الةر اننة الفي راليننة  –الماننكم الشننعبي 

 شاعر [
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الاننا رة   دار النشننر لل امعننار   نننا ع المعننروف  ثالثننون نانبننا مننم أنننواب ال يننر  -

2007 

أصمننة البلننث العلمنني فنني مصننر والننو م العرننني  الاننا رة : دار النشننر لل امعننار   -

 م2007ا ر الةبعة األولى   ن

 نالمرأة والةف   منشور – لى   عليا وسلر  –عنا ة النبي  -

 األخالقية النبو ة في الصراعار الاياسية والعاكر ة  منشور -

 منشور التشر ع االسالمي  مها ر الوسةية في  -
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