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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 عد:والسالم على رسول هللا ومن وااله، و� �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل، والصالة

 علـى ها�مقتضـا التكلیـف فـي جار�ةٌ  الشر�عة :عشرة الثانیة المسألة: "-رحمه هللا–قال المؤلف 
 غیـر من العبد �سب تحت الداخل فیه، میل ال �قسطٍ  الطرفین من اآلخذ األعدل، الوسط الطر�ق
 ".انحالل وال علیه مشقةٍ 

ــًطا { ،�عة أنهــا وســطهــذه ســمات هــذه الشــر  ،نعــم ــًة َوَس ــاُكْم ُأمَّ ــَذِلَك َجَعْلَن عنــي � ]١٤٣بقــرة:[ال }َوَ�
 عدوًال خیاًرا.

ا والتوسط في األمور سمة هذا الدین في جمیع أبوا�ه، ووسطیة هـذه األمـة معروفـٌة بـین األمـم، �مـ
ــنَّة والجماعــة معروفــة بــین الفــرق، وهــذا األصــل فــي هــذه الملــة وهــذ  ه الشــر�عة؛أن وســطیة أهــل السُّ

ولذا من عدل عن الوسط ُیرد إلیـه، مـن عـدل عـن الطر�ـق المسـتقیم عـن الصـراط المسـتقیم الوسـط 
وشـط عــن الطر�ـق المسـتقیم ُیــرد إلـى الطر�ــق المسـتقیم بنصــوص  ،ُیـرد إلیـه، فالخــارجي عـدل �میًنــا

ًال، وشــط عــن الصــراط المســتقیم إلــى جهــة الشــمال مــث ،الرجــاء نصــوص الوعــد، والمرجــئ إذا عــدل
وشــط فــي ذلــك وأ�عــد وأنجــع، فإنــه ال ُبــد أن ُیــرد إلــى الطر�ــق الوســط والصــراط المســتقیم بنصــوص 

 الوعید.
جسـم المـر�ض  ،وهكذا الشر�عة عالج لهذه األدواء ولهذه األمراض، �الطبیب إذا رأى جسـم العلیـل

دة فـإن �ـان الز�ـاعن االعتدال، فالصحة هي االعتدال، فإذا مال عن االعتدال رده الطبیب،  مائًال 
في حرارته أعطـاه مـا �خفضـها، و�ن �ـان الـنقص فـي حرارتـه أعطـاه مـا یرفعهـا، وقـل مثـل هـذا فـي 

 ضغطه، في ُسكر�یه، في جمیع األمراض ال ُبد أن یرد إلى االعتدال الوسط.
ــا �انــت عالًجــا ألدواء القلــوب وأمراضــها صــا  رت �منزلــة عــالج األبــدانوهكــذا �انــت الشــر�عة، ولمَّ

  .مراضهاوأ
 
 صـالة،ال �تكـالیف االعتـدال، غا�ـة المكلفـین جمیـع في تقتضي موازنةٍ  على جارٍ  تكلیفٌ  هو بل"

 تضـىاق ظـاهر سـبٍب  غیـر علـى ابتـداءً  شـرع ممـا ذلك وغیر والز�اة، والجهاد، والحج، والصیام،
 ".ذلك

تي علـى جمیـع وجدت الصـالة أعظـم العبـادات ال تـأ ،ولو نظرت في هذه األبواب في الصالة مثالً 
ــنة ،الوقــت أو علــى ُجلــه، و�نمــا �قضــي منهــا المســلم �قســٍط �ــافٍ   و�ــذلك الصــیام ال تجــد غالــب السَّ

نة إال من أخذ العز�مة ال، بل وال ا،صیامً   في صیام داود وما أشبه ذلك. نصف السَّ
اد، علــى �ــل حــال وجمیــع أبــواب الــدین �ــذلك الجهــاد ال تجــد العمــر �لــه ُ�فنیــه اإلنســان فــي الجهــ

 .عتدل�سیًرا �ستقیم بهذا المال و�ال تأتي على جمیع المال، و�نما تأخذ منه شیًئا  ،و�ذلك الز�اة
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ـــى یرجـــع لســـبٍب  أو" ـــم عـــدم إل ـــق العل ـــه العمـــل، �طر� ـــالى �قول ـــاَذا یُ {: تع ـــَأُلوَنَك َم ـــونَ َ�ْس  }نِفُق
 ].٢١٥:البقرة[
 ".ذلك وأشباه ]٢١٩:البقرة[ }َواْلَمْیِسرِ  اْلَخْمرِ  َعنِ  َ�ْسَألوَنكَ {

عـد �نعم هذه أعني أمور الشر�عة منها ما ُشِرع ابتداًء من غیر طلب، ومنها ما ُشِرع �سبب الطلب 
 مـا جعـل هللالم یتر�ـه ال غفلـًة، وال نسـیاًنا، وال تقلـیًال مـن شـأنه، و�ن -جلَّ وعال–السؤال عنه، �هللا 

 . فالكل منه و�لیه -جلَّ وعال–ذلك السؤال سبًبا في التشر�ع، والمسبب هو هللا 
 ".انحرافه مظنة وجود أو المكلف، رافجان ألجل التشر�ع �ان فإن"

 .، �عني المعنى واحدفرق  هانجراف أو انحراف ما فی
 ".األعدل الوسط إلى اراد�  التشر�ع �ان الطرفین، أحد إلى الوسط عن"

ع، الشـر لطر�ـق الوسـط فُیـرد �وهذا ما أشرنا إلیه في المثال �المرجئة والخوارج �الهما انحـرف عـن ا
 .�النصوص التي ُتعالج داءه

 حصــللی اآلخــر؛ الجانــب إلــى فیــه �میــل وجــهٍ  علــى لكــن األعــدل الوســط إلــى اراد�  التشــر�ع كــان"
 ".فیه االعتدال

لیحصـل االعتـدال؛ ألن الطر�ـق الوسـط ال یـرد مثـل هـذا، لـو  ؛نعم ال ُبـد مـن المیـل للجانـب اآلخـر
لســـائر النـــاس ممـــا ســـمتها الوســـط مـــا تـــرد الخـــارجي، و�ـــذلك ال تـــرد  أتیـــت �النصـــوص التـــي هـــي

ـــرد الخـــارجي بنصـــوص الوعـــد ونصـــوص الرجـــاء، �مـــا أن المرجـــئ إنمـــا ُ�عـــالج  المرجـــئ، فإنمـــا ُی
ف �اهلل  ،بنصوص الوعید یـة وهكذا ینبغـي أن �كـون معلـم النـاس الخیـر أو الداع ،-جلَّ وعال–ُ�خوَّ

تهم الناس بهذه األمور، فإن �ـان فـي مجتمـٍع أو بـین أفـراٍد مـن سـمإلى الخیر وما أشبه ذلك ُ�عالج 
التساهل والتراخي عالجهم بنصوص الوعید؛ لیردهم إلى حظیرة التوسط، وُقل مثل هذا لو �ان فـي 

 .سط أحادیث الوعد ونصوص الوعدمجتمٍع �غلب علیه الغلو والتطرف والخروج وما أشبه ذلك، ُتب
 مرضــه وقــوة وعادتـه، حالــه �حســب صـالحه فیــه مــا علـى لمــر�ضا �حمــل الرفیـق الطبیــب فعـل"

 ".الهأحو  جمیع في �ه االئقً  اوسطً  التدبیر في اطر�قً  له هیأ صحته استقلت إذا حتى وضعفه،
إذا اســـتقلت صـــحته واســـتقرت وعـــوِلج مـــا عنـــده مـــن نقـــٍص أو ز�ـــادة، فإنـــه ُیرســـم لـــه البرنـــامج  نعـــم

 . توسطلمناسب له الذي �حمله على الالغذائي ا
 مـن علـیهم أنعـم �مـا التعر�ـف خطـاب التكلیـف ابتـداء فـي النـاس خاطـب تعـالى هللا أن ترى  أوال

 قـوم� التـي ومـرافقهم منـافعهم ولحصـول ؛ألجلهـم الوجـود هـذا فـي بثهـا التي والمصالح الطیبات
 ".تصرفاتهم بها لوتكمُ  عیشهم، بها

ــ ــیهم � ــیهم، فــإذا عرفــوا حقــهنعــم فــي أول األمــر خــاطبهم بــذلك �مــا أنعــم هللا عل  ه؛ لیعرفــوا حقــه عل
ـاعلیهم وأنه هو الموِجد لهم من العدم، وهو الُمنعم علیهم �أنواع النِّعم والدافع عن أنـواع  نهم قم فـإلسَّ

 .حینئٍذ ینقادون ألمره
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ـَماءَ  ِفَراًشـا اْألَْرَض  َلُكـمُ  َجَعـلَ  الَِّذي{: تعالى �قوله  ـ ِمـنَ  َأْنـَزلَ وَ  ِبَنـاءً  َوالسَّ  ِ�ـهِ  ْخَرجَ َفـأَ  َمـاءً  َماءِ السَّ
 .]٢٢:البقرة[ }َلُكمْ  ِرْزًقا الثََّمَراتِ  ِمنَ 

َماَواتِ  َخَلقَ  الَِّذي للااَُّ {: وقوله ـمَ  ِمـنَ  َوَأْنـَزلَ  َواْألَْرَض  السَّ  ِرْزًقـا لثََّمـَراتِ ا ِمـنَ  ِ�ـهِ  َرجَ َفـَأخْ  َمـاءً  اءِ السَّ
 ]".٣٢[إبراهیم: } َلُكمْ 

لتثبیـت وا -جـلَّ وعـال–ُیـذ�ر مـن �ـاب التـذ�یر بـِنعم هللا  ،رة مدنیـة متـأخرةهذا إنما ُیذ�ر؛ ألن السـو 
 .-جلَّ وعال -في اإلسالم ولم �عترف بِنعم هللا�النسبة لمن لم یدخل  ، أو �كون على ما هم علیه

التـي قـد �غفـل عنهـا �عـض  -جـلَّ وعـال–وعلى �ل حال هـو لتثبیـت المسـلمین، وتعـر�فهم بـِنعم هللا 
  .ثانیة فهي مكیة وصالحة لالستدالل�ان مسلًما، أما اآل�ة الو�ن  ،الناس

َماَواتِ  َخَلقَ  الَِّذي للااَُّ { :وقوله" ـ ِمنَ  َوَأْنَزلَ  َواْألَْرَض  السَّ  ِرْزًقـا الثََّمـَراتِ  ِمـنَ  ِ�ـهِ  ْخَرجَ َفـأَ  َمـاءً  َماءِ السَّ
رَ  َلُكمْ  وا َوِ�نْ { :هِ َقْوِلـ ِإَلـى ]٣٢:[إبـراهیم }رِهِ ِ�ـَأمْ  اْلَبْحـرِ  ِفي ِلَتْجِريَ  اْلُفْلكَ  َلُكمُ  َوَسخَّ  َال  للااَِّ  ِنْعَمـةَ  َتُعـدُّ

 ].٣٤:إبراهیم[ }ُتْحُصوَها
َماءِ  ِمنَ  َأْنَزلَ  الَِّذي ُهوَ {: وقوله  ].١٠:النحل[ }ِسیُمونَ تُ  ِفیهِ  َشَجرٌ  هُ َوِمنْ  َشَرابٌ  ِمْنهُ  َلُكمْ  َماءً  السَّ

 علـى ادواتمـ إن و�العـذاب آمنـوا، إن �ـالنعیم ذلـك علـى واوعد ثم عم،النِّ  من لهم عد ما آخر إلى
 قیمـتأُ  هـم،ل قیل ما صدق في وشكوا �الكفران، عمالنِّ  وقابلوا عاندوا فلما الكفر، من علیه هم ما

 العاجلة، يف لرغبتهم إلیها؛ یلتفتوا لم افلمَّ  ،وصحته لهم قیل ما �صدق القاطعة البراهین علیهم
 .فانیة زائلةٌ  ألنها شيء؛ )الـ(� الحقیقة في هاوأن �حقیقتها، رواخبِ أُ 

ْنَیا اْلَحَیـاةِ  َمَثـلُ  ِإنََّمـا{: تعالى �قوله ؛ذلك في األمثال لهم ر�توضُ  ـمَ  ِمـنَ  هُ َأْنَزْلَنـا َمـاءٍ �َ  الـدُّ  }اءِ السَّ
 .اآل�ة] ٢٤:یونس[

ْنَیا َلِعٌب َوَلْهٌو}: وقوله  ".]٢٠:الحدید[ {َأنََّما اْلَحَیاُة الدُّ
ْنَیا اْلَحَیاةُ  َهِذهِ  َوَما{: وقوله  ".]٦٤:العنكبوت[ }الدُّ

ْنَیا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُرور}  .]٢٠:الحدید[ {َوَما اْلَحَیاُة الدُّ
 طالب: موجودة عندك؟

ْنَیا اْلَحَیاةُ  َهِذهِ  َوَما{ نعم قبل  عض.موجودة في �عض النُّسخ دون � ]٦٤:العنكبوت[ }الدُّ
ْنَیا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُرور}{َوَما اْلَحَیاةُ : وقوله"  ].٢٠:الحدید[  الدُّ

ْنَیا اْلَحَیاةُ  َهِذهِ  َوَما{: وقوله  }َ�ْعَلُمـونَ  َ�ـاُنوا َلـوْ  اْلَحَیـَوانُ  ِهـيَ لَ  اْآلِخـَرةَ  ارَ الـدَّ  َوِ�نَّ  َوَلِعبٌ  َلْهوٌ  ِإالَّ  الدُّ
 ] .٦٤:العنكبوت[

ــ بــل  عــن أمالتــه ر�مــا رغبــةً  الــدنیا فــي الرغبــة �قتضــي مــا �عضــهم مــن وظهــر النــاس آمــن المَّ
 َأَخـافُ  مَّـامِ  ِإنَّ «: -والسـالم الصـالة علیـه- فقـال المعنـى، هـذا إلـى انظـرً  أو طلبها في االعتدال

ْنَیا َزَهَراتِ  ِمنْ  َلُكمْ  ُ�ْفَتحُ  َما َعَلْیُكمْ   ".»الدُّ
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 وهـذا إذا ،»ازهـرة الـدنی«كما في الحدیث، وُسِئل عن بر�ـات األرض قـال:  »ومن بر�ات األرض«
یتـه ُرؤي میل عند إنساٍن ما إلى الحیاة الدنیا، وانصراف عن اآلخرة، لكـن لـو انصـرف اإلنسـان �ُكل

ِصـیَبَك نَ {َوَال َتـنَس إلى االخرة، وترك ما ُ�عینه على هذا االنصراف، وما ُ�حقق له الهدف قیـل لـه: 
ْنَیا}  تعـالى هللامنـع نفسـه تعبـًدا ممـا أ�ـاح و ُلِمـس منـه أنـه �أس منـه و�ذا حـ ]٧٧[القصـص: ِمَن الدُّ

َم ِز�َنـَة للاّاِ}علیه، وُ�ضیق على نفسـه وُ�ضـیق علـى غیـره، ُ�قـال لـه:   ]٣٢:[األعـراف {ُقـْل َمـْن َحـرَّ
 .وهكذا في جمیع أبواب الدین

مَ  َمـنْ  ُقـلْ {: تعـالى قال مظنته، وال ذلك �ظهر لم اولمَّ "  َبـاتِ َوالطَّیِّ  اِدهِ ِعَبـلِ  َأْخـَرجَ  ِتـيالَّ  للااَِّ  ِز�َنـةَ  َحـرَّ
ْزقِ  ِمنَ  ْنَیا اْلَحَیاةِ  ِفي آَمُنوا ِللَِّذینَ  ِهيَ  ُقلْ  الرِّ  ].٣٢:األعراف[} ةِ اْلِقَیامَ  َیْومَ  َخاِلَصةً  الدُّ

ُسلُ  َأیَُّها َ�ا{: وقال َباتِ  ِمنَ  ُ�ُلوا الرُّ  .]٥١:المؤمنون [} َصاِلًحا َواْعَمُلوا الطَّیِّ
 َوَلــمْ  َمُنــواآ الَّــِذینَ {: تعــالى وقــال والتشــدید، فیــه والوعیــد الظلــم، عــن يالنهــ اإلســالم ألهــل ووقــع
 ] .٨٢:األنعام[ ُأْوَلـِئَك َلُهُم اَألْمُن َوُهم مُّْهَتُدون} ِ�ُظْلمٍ  ِإ�َماَنُهمْ  َیْلِبُسوا

ثَ  َذاآ�ـة المنـافق ثـالث: إِ «: -والسالم الصالة علیه- قال ولما  َوِ�َذا ،ْخَلـفَ أَ  َوَعـدَ  اَوِ�ذَ  َ�ـَذَب، َحـدَّ
 -لسـالموا الصـالة علیـه- ففسـره منـه، شيءٍ  من أحدٌ  �سلم ال إذ علیهم؛ ذلك شق »َخانَ  اْئُتمن

 .الكفر �أهل مختصةٍ  وخیانةٍ  و�خالفٍ  �كذٍب  أخبروه حین لهم
 شق ،ةاآل�] ٢٨٤:البقرة[ }للااَُّ  ِ�هِ  مْ ُ�َحاِسْبكُ  ُتْخُفوهُ  َأو َأْنُفِسُكمْ  ِفي َما ُتْبُدوا َوِ�نْ {: نزل المَّ  و�ذلك
 ".]٢٨٦:البقرة[ }ُوْسَعَها ِإالَّ  َنْفًسا للااَُّ  ُ�َكلِّفُ  َال {: فنزل علیهم،

�خــافون مــن المخالفــة أشــد الخــوف، فخــافوا مــن إطــالق  -رضــوان هللا علــیهم-هكــذا �ــان الصــحا�ة 
ینـا أقـالوا:  ]٨٢:اماألنعـ[ }ُظْلـمٍ �ِ  َنُهمْ ِإ�َما َیْلِبُسوا َوَلمْ  آَمُنوا الَِّذینَ {: -جلَّ وعال–الظلم في قول هللا 

ــرك  ــره لهــم �الشِّ ــْرَك َلُظْلــٌم َعِظــیم}لــم �ظلــم نفســه؟ فسَّ ذلك خــافوا مــن آ�ــة و�ــ ،]١٣[لقمــان: {ِإنَّ الشِّ
مـن  نـه �قصـٍد أو �غیـر قصـد، فـإذا �ـانالمنافق وعالمته إن هذه أمور قد ُ�قارفها المسـلم، وُتوجـد م

و یتصف بهذه الخالل �كـون منافًقـا، فمـن �سـلم مـن النفـاق؟ فـأجیبوا �ـأن هـذا إنمـا مـن �عتقـد ذلـك أ
أو ُیبیــت ذلــك قبــل ُ�خلــف، ُیبیــت اإلخــالف قبــل أن ُیبــرم  -كمــا قــال أهــل العلــم–�كــون دیدنــه ذلــك 

 ، والغـش، والفجـور إذا اجتمعـت هـذه األمـورالوعد، و�كون دیدنه الكذب، و�تحرى الكذب، والخیانـة
�ـذلك و علـى مـا قـرره أهـل العلـم،  ،في شخص ال شك أنه منافق منافًقا عملی�ا و�ن لم �كون اعتقاد��ا

ا إذا �انوا ُ�حاسبون على �ل شيء ما خفي وما �طن، ما تحدثوا �ه ومـا لـم �حـدثوا �ـه أنفسـهم، ومـ
إذا عجـزوا  ]٢٨٦:البقـرة[ }ُوْسـَعَها ِإالَّ  َنْفًسا للااَُّ  ُ�َكلِّفُ  َال { لم ینطقوا �ه هذا ال شك أنه شاق، لكن

 . لخطرات، فإنهم ال ُ�حاسبون علیهاعن طرد هذه الوساوس وهذه ا
 ".غیره أو �ارتدادٍ  �عضهم وقارف"

 .الشرك أمره عظیم وارتكب �عضهم �عض المو�قات من الردة وغیرها، فخافوا أال ُ�غفر لهم؛ ألن
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 هللا صـلى- هللا رسـول ذلـك فـي ئلفُسـ لـه، �غفـر ال أن وخـاف ،غیـره أو �ارتـدادٍ  عضهم� وقارف"
 }للااَِّ  َرْحَمــةِ  ِمــنْ  َتْقَنُطــوا َال  مْ َأْنُفِســهِ  َعَلــى َأْســَرُفوا الَّــِذینَ  ِعَبــاِديَ  َ�ــا ُقــلْ {: هللا فــأنزل -وســلم علیــه

 .اآل�ة ]٥٣:الزمر[
 ."یتبتلوا أن -علیهم هللا رضوان- الصحا�ة من جماعةٌ  همَّ  ومتاعها، الدنیا ذم اولمَّ 

ا َلـُه ِ�ـاْلَقْوِل َال َتْجَهـُرو نَِّبـيِّ وَ {َال َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصـْوِت ال: -جلَّ وعـال–نعم لمَّا نزل قول هللا 
خطیـب، ورفیـع شـماس یس بـن قثابت بن  ]٢[الُحُجرات: َكَجْهِر َ�ْعِضُكْم ِلَبْعٍض َأن َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم}

الصوت، وحكم على نفسه �أنه حبط عمله من خالل هـذه اآل�ـة، فـر�ط نفسـه، وقـال: أنـه ال �حلـه؛ 
 فسأل عنه، فقیل: هذا وضعه، لمَّا نزلت -علیه الصالة والسالم–حتى �عرف مصیره، ففقده النبي 

هـل الجنـة، اآل�ة شق علیه ذلك؛ ألنه جهوري الصوت خطیب، فقال: لیس من أهلها إنما هو مـن أ 
نـه �الجنة، فمثل هذا إذا وقع منه مثل هـذا األمـر ال شـك أ -علیه الصالة والسالم–فشهد له النبي 

 ال ُبد أن ُ�عالج خوفه، و�أسه، وقنوطه �ما یرده إلى حظیرة التوسط.
ُتقبـل  وهكذا لو جاء شخص یدعو �الو�ل والثبور، وأنه فعل أمًرا مو�ًقا و�خشى أال ُیتاب علیه، وال 

اء جـتو�ته ُ�طمَئن، و�ورد له من النصوص التي ُتبـین أن التو�ـة تهـدم مـا �ـان قبلهـا و�ـالعكس، إذا 
ه ُ�شـدد أنـُمستهتر ُمرتكب للجرائم والسوابق ومع ذلك ال یرفع رأًسا بتو�ٍة وال إنا�ة مثـل هـذا ال شـك 

  .علیه في مثل هذا الباب
 -هللا ســولر  علــیهم ذلــك فــرد العبــادة، إلــى طعــواو�نق والــدنیا، واللــذة النســاء یتبتلــوا و�تر�ــوا أن"

 .»ِمنِّي َفَلْیَس  ُسنَِّتي َعنْ  َرِغبَ  َمنْ «: -وسلم علیه هللا صلى
] ١٥:التغــابن[ }ِفْتَنــةٌ  الُدُكــمْ َوَأوْ  َأْمــَواُلُكمْ  ِإنََّمــا{: هللا أنــزل مــا �عــد والولــد المــال �كثــرة ألنــاسٍ  ودعــا
 ".الدنیا هي والولد والمال

 َواُلُكمْ َأْمــ ِإنََّمــا{: -جــلَّ وعــال–�كثــرة المــال والولــد، مــع قــول هللا  -رضــي هللا عنــه–نــس نعــم دعــا أل
هـي َمشـغلة، لكـن و فهل معنى هذا أنه دعا ألنس �الفتنـة؟ هـي فتنـة،  ]١٥:التغابن[ }ِفْتَنةٌ  َوَأْوالُدُكمْ 

ــةُ {اْلَمــاُل َواْلبَ هــي فــي الواقــع نفســه أ�ًضــا ُمعینــٌة علــى أمــور الــدین والــدنیا  ــوَن ِز�َن ــُن ْنَیا اْلَحَی  }اِة الــدُّ
جـلَّ – فبهذا المال، و�هؤالء البنین ال شك أنه إن اسـتعمل هـذه الـنِّعم فیمـا ُیرضـي هلل ]٤٦[الكهف:

 جــلَّ –صــارت لــه عوًنــا علــى مــا ُ�قــرِّب إلــى هللا، و�ن اســتعملها وانشــغل بهــا عــن عبــادة هللا  -وعــال
 . صارت فتنة -وعال

 عنـد إال بتر�هـا، أمـرهم وال یزهـدهم ولـم منهـا، �ـالحالل والتمتـع الـدنیا معج على الصحا�ة وأقر"
 سواه، وما ذلك �سبب التوسط مخالفة مظنة تظهر وحیث حقه، من منعٍ  وجود أو حرصٍ  ظهور

 .فال
 زاءٌ جـ وأنـه اآلخـرة، فـي المـؤمنین �ـه جـازي �ُ  عمـا أخبـر تعـالى هللا أن المعنـى هـذا غامض ومن

 .]١٧:السجدة[ }ُلونَ َ�ْعمَ  َ�اُنوا ِ�َما َجَزاءً {: �قوله إلیهم وأضافها أعماالً  مإلیه فنسب ألعمالهم،
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 ".]٦:التین[} َمْمُنونٍ  َغْیرُ  َأْجرٌ  َفَلُهمْ {: قوله في علیهم �ه نةالمِ  ونفى
ي نفـ �عني: مقطوع، �عني ال ینتهي، و�أنه حملـه علـى ]٦:التین[} َمْمُنونٍ {األكثر على أن معنى 

 .ا هو واضح من �المهالِمنَّة �م
 َ�ُمـنُّ  للااَُّ  لِ َبـ ِإْسالَمُكمْ  َعَليَّ  َتُمنُّوا َال  ُقلْ  َأْسَلُموا َأنْ  َعَلْیكَ  َ�ُمنُّونَ {: تعالى قال �أعمالهم وامنُّ  افلمَّ "

  .]١٧:الحجرات[} َصاِدِقینَ  ُ�ْنُتمْ  ِإنْ  ِلْإلِ�َمانِ  َهَداُكمْ  َأنْ  َعَلْیُكمْ 
 ".نفسه في األمر هو ما على علیهم ةالمنَّ  فأثبت

 .هم منُّوا، والجزاء من جنس العملألن
 }نِ ِلْإلِ�َمـــا َهـــَداُكمْ  َأنْ {: �قولـــه اآلخـــر�ن، إلـــى أضـــاف مـــا عـــنهم وســـلب حـــق، مقطـــع ألنـــه"
 .]١٧:الحجرات[

 شراج یثحد المقصود المعنى في �شبه وهذا �ه، مننتم ما �كن لم الهدا�ة فلوال :أي اأ�ًض  كذلك
 فـأمره ،»ز�یـر �ـا اسـق«: -السـالم علیه- فقال األنصار، من ورجلٌ  الز�یر فیه زعتنا حین الحرة

 هللا رسـول وجـه فتلـون  عمتـك؟ ابـن �ـان نأ: الرجل فقال »جارك إلى الماء وأرسل« ،�المعروف
 هلــ واســتوفى »اْلَجــْدرِ  ِإَلــى اْلَمــاءُ  َیْرِجــعَ  َحتَّــى ُزَ�ْیــرُ  َ�ــا اْســقِ «: قــال ثــم -وســلم علیــه هللا صــلى-

 ".حقه
ل الحكم األول حكم فضل، وتعاُمل �الحسنى، والثاني عدل، الذي ال �قبل الفضل ُ�حكم علیه �العد

 .جور، ومن غیر فضٍل ومنٍَّة علیه من غیر
ُمــوكَ �ُ  َحتَّــى ُیْؤِمُنــونَ  َال  َوَر�ِّــكَ  َفــال{: ذلــك فــي نزلــت اآل�ــة هــذه إن: الز�یــر فقــال"  َجرَ َشــ ِفیَمــا َحكِّ

 .اآل�ة] ٦٥:ساءالن[ }َبْیَنُهمْ 
 .ومصادرها مواردها في اأبدً  الشر�عة تجد وهكذا
ــى ــدا الغــذاء عطــي�ُ  المــاهر، الطبیــب �جــري  الترتیــب هــذا مــن نحــوٍ  وعل ــى ءً ابت  �قتضــیه مــا عل

 التـي المـأكوالت �عـض عـن سأله من خبرو�ُ  الغذاء، مزاج مع غتذيالمُ  مزاج توافق في االعتدال
 ألخـالط،ا �عـض �ـانحراف علـةٌ  أصـابته فـإذا ذلـك؟ غیر أم ،سمٌّ  أم ،غذاءٌ  أهو غتذي؛المُ  �جهلها

 اجالمـز  وهـو االعتـدال إلـى لیرجـع اآلخـر؛ الجانـب فـي انحرافـه مقتضـى علـى معالجتـه فـي قابله
 .سبحانه هللا من واإلنعام اإلحسان وغا�ة الرفق، غا�ة وهذا المطلو�ة، والصحة األصلي،

 ".التوسط على حاملةً  تجدها افتأمله شرعیةٍ  �لیةٍ  في نظرت فإذا :فصل
هــا مــن القواعــد العامــة الكلیــة تجــدها حاملــة علــى التوســط، وتجــد غالــب فروع �عنــي:" شــرعیةٍ  كلیــةٍ "

 من هذا الوسط، وقد تجد ما �خرج عن هذا الوسط من فرٍع أو ِشبهه، لكن الغالب فـي هـذه القواعـد
  .ءعد الكلیة التي ال �خرج منها شيأنها أغلبیة، وهناك القوا 

 الطــرف فــي متوقــع أو واقــعٍ  مقابلــة فــي فــذلك األطــراف، مــن طــرف جهــة إلــى مــیالً  رأیــت فــإن"
 ".اآلخر
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 نعم إذا وجدت من فروع هذه القاعدة ما خرج عن حیز التوسط إلى التشدید أو التساهل، فإنمـا هـو
 .�خرج عن هذه القاعدة على ما تقدممن أجل معالجة من 

 �حكم الفضل یرضى �حكم العدل؟طالب: هذا �ا شیخ ومن لم یرض 
 . ال ُبد من العدل

 بغلـ مـن مقابلـة فـي �ـه یـؤتى ،والزجـر والترهیب التخو�ف في �كون  ما وعامة التشدید فطرف"
 .الدین في االنحالل علیه

 مــن مقابلــة فــي �ــه یــؤتى، والتــرخیص والترغیــب الترجیــة فــي �كــون  مــا وعامــة التخفیــف وطــرف
 عتـدالاال ومسـلك ا،الئًحـ التوسـط رأیـت ذاك وال هـذا �كـن لم فإذا التشدید، في الحرج علیه غلب

 .إلیه لجأیُ  الذي والمعقل ،إلیه رجعیُ  الذي األصل وهو ا،واضحً 
 كذلــ أن فــاعلم التوســط، عــن مــال مــن الــدین فــي عتبــر�نالمُ  مــن النقــل فــي رأیــت إذا هــذا وعلــى

 لزهــدوا الــورع فــي النظــر �جــري  وعلیــه األخــرى، الجهــة فــي متوقــعٍ  أو واقــعٍ  لطــرفٍ  منــه مراعــاةٌ 
 .قابلها وما وأشباههما،

 افاإلســر  فــي �مــا العقــالء معظــم �ــه �شــهد ومــا �العوائــد، عــرف�ُ  وقــد �الشــرع، عــرف�ُ  والتوســط
 ".النفقات في واإلقتار

وهــذا هـــو األصــل، لكـــن إذا تر�ــه الشـــرع ُرد فیــه إلـــى  ،نعــم مــن هـــذه األمــور مـــا مــرده إلـــى الشــرع
و غفلـة أ تـرك شـرًعا ُیـرد إلـى الُعـرف، ومـا تر�ـه الشـرع والشـارع نسـیاًنا أو إهمـاًال الُعرف، �عني ما یُ 

لبلـدان لشأنه ال؛ إنما ذلـك ألن األعـراف متفاوتـة، فلـو ُحِكـم علـى الجمیـع �عـرف بلـٍد مـن ا أو تقلیًال 
 أو مجتمع أو زمن من األزمان فإنه ینالهم من المشقة ما ینالهم.

للُعــرف ال شــك أن مــرد ذلــك إلــى التوســط فــي هــذا األمــر �حســب مــا  فمثــل هــذه األمــور التــي ُتتــرك
�جــري فــي عــرف النــاس، �عنــي لــو الُفحــش فــي النجاســة مــثًال التــي ُ�عفــى عــن قلیلهــا مــرد ذلــك إلــى 

، ومـنهم االُعرف، مع أن الُعرف متفاوت بین الناس منهم الموسـوس الـذي یـرى الشـيء الیسـیر �بیـرً 
ال إلـــى موســـوس وال إلـــى جـــزار ُ�قـــارف النجاســـات �اســـتمرار والـــدم المتســـامح والمتســـاهل فـــال ُیـــرد 

المســفوح علــى بدنــه وعلــى ثیا�ــه، ومــع ذلــك �ظــن أن هــذه األمــور ممــا عمــت بهــا البلــوى و�تســامح 
فیهــا، فــإذا جــاءه الشــيء الكثیــر قــال: هــذا �ســیر، فــال هــذا وال ذاك، إنمــا المــرد إلــى حــال أوســاط 

 الناس.
م ثـ، افقات قد �كون في �عض البلدان، وفي �عض األزمان هذا ُ�عـد إسـرافً واإلسراف والتقتیر في الن

و لعلى حسب سعة الناس وحالهم، قبل خمسین سنة  ،، ثم �عد ذلك ُ�عد تقتیًراا�عد ذلك ُ�عد توسطً 
أعطــى الرجــل زوجتــه نفقــة شــهر خمســة ر�ــاالت قیــل: مســرف، واآلن لــو ُ�عطــي ولــده فــي المرحلــة 

سة ر�االت ما قیـل: مسـرف فـي الیـوم، بینمـا نفقـة الشـهر لـو أُعطیـت خمسـة خم ااالبتدائیة مصروفً 
 من الر�االت قبل خمسین سنة، قیل: إسراف.



 
 

 

 
 
 

٩  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٩ 

...؟ هــذا واقــع، �عنــي �انــت أجــور أممــن التــراب أم مــن أیــن �ــأتي �الــذهب والفضــة مــن الجبــال، 
 البیوت بهذه المبالغ خمسة، عشرة، واآلن �األلوف المؤلفة.

 ""اإلسـراف واإلقتـارمان لها دخل في األعراف، وتغیر األعـراف، و�ـذلك األوقـات المقصود أن األز 
 مدة شهر، واآلن�عني مائة ر�ال ُتنفق على بیت ل ا،�ان مصروف الناس �سیرً  ،�عني: في النفقات

 الف ما ُتنفق على بیت متوسط ما هو ببعید.لو قیل: إن عشرة آ
یسـت لوالثالجـة والسـیارة ال ُتؤخـذ لهـا الز�ـاة؛ ألنهـا  و�ان الناس قبل ثالثین سنة یـرون أن المكیـف

و�دون ثالجة و�دون...؟ صارت حوائج أصلیة، وهذا  أصلیة، اآلن َمن �عیش بدون مكیف �حوائج
مــرده إلــى أن الظــروف واألحــوال تتفــاوت، وقــد �كــون هــذا فــي بلــٍد مــن البلــدان حاجــة أصــلیة، بینمــا 

 هذه مردها إلى األعراف والعادات.هو في بلد آخر لیس �حاجة أصلیة، فمثل 
لـى بدا�ـة اآلن وقفنا على النوع الرا�ع، و�هذا نكون أنهینا األبواب الثالثة السا�قة، ونقف على هـذا إ

ر�عـة أإال  هألن اإلجازة �لها دورات، و�عد اإلجازة ما فی -إن شاء هللا تعالى–الدروس بین العیدین 
إلــى �عــد  -إن شــاء هللا–ه دروس، نقــف علــى هــذا أ�ــام أو خمســة قبــل رمضــان، ورمضــان مــا فیــ

 إن شاء هللا. ،صیام الست
 اللهم صلِّ على محمد.


