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مقدمة

علصصى والسصصلما والصصصلةا لله الحمد
ومصصن وصصصحبه آلصصه وعلى الله رسول
والها.  

: بعد أما 

بها عثُب التي الخاتمة الشريعة هذه فإن 
على مبنيٌة-  وسلم عليه الله صلى  –محمد

ودرء المصصصصصصالح تحقيصصصصصق قاععععععدة
هاِوقواعععد هاِدصمقا ُأصل وهذا المفاسد،

أصععل هذا بل,  والدين العلم أئمة سائر عند
السععماوية والرسععالتا الشععرائع مقاصععد
ًا.ً   جميع

التوحيععد، تحقيععق وأجلهععا المصععالح وخير
والكفعر الشععرك وأعظمهععا المفاسعد وشععر

بالله.ً  

أقعععوم هعععي الخاتمعععة الشعععريعة وهعععذه
فععإن لععذا ؛العتبععار هذا تحقيق في الشرائع

ةعععاللزام ،والعامععة ةعععالخاص أحكامهععا سائر
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،لتاعععوالمعام ،العبععاداتا فععي ةعععوالمتعدي
ّنَسق هذا على جاءتا ،والعهود ،والعقود .ًال

هععمأ معن الععدين فععي هّععالتفق كان هنا من
لهدي التباع مقاماتا وأشرف الخير، أبواب

.ً- والسلم الصلة عليهم-  المرسلين

ّد العذي الصعل بهذا قائمين من للمة ولب
؛ ومقاصععدها الشععريعة أحكععام معرفععة هععو

وليقعوم,  شعرع بمعا للعه العبوديعة لتحقيعق
تحقيععق إلععى فاللتفععاتا بالقسععط، ُالنععاس
يعتبرهععا الععتي والتصععوراتا الحكععام منععاط

مسععائل بتقريععر المععة هععذه فععي القععائمون
النععوازال فععي الفقععه واسععتعمال الشععريعة،
كافععًة المععة بحقععوق تتعلععق التي والحوادث

الععدماء وحفععظ الديانععة، مقام حفظ من هو
فععي الفسععاد ومنععع والمععوال، والعععراض
الرض.ً   

لععه البععاب هععذا فععي الفقععه ُواسععتعمال
علععم بل فيه ُوالقول العلم، بمقام اختصاص
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ظهععور وأسععباب, الفسععاد موجبععاتا من هو
والعدوان.ً   البغي

معن الموقععف فقه في موجز حديث وهذا
مععن نعرضه ؛للمة الكبار والنوازال الحداث

الجمععال مععن بشععيء المقععولتا هذه خلل
 التالية.ً الصفحاتا خلل من

العودةا فهد بن سلمان
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الولى المقولة

الفقيه وغرض الفقه مفهوما

التخصص دوائر في الفقه لفظ ستعملُي 
ةّيليِصععْفّالت ِالمسععائل ِامَععأحك ُقععهِ ف: بمعنععى

المسععائل وهي .ًِلتاَامَالمع َوأ ِاتاَادَِبالع من
, وأدلتهععا أحكامهععا فععي الفقهععاء مّععتكل التي

ومععوارد التفععاق ِدِععاقَعَم مععن كععانت سععواء
بيععن الخلف مسععائل مععن كانت أو الجماع،

الفقععه مععن أنه لشك وهذا والفقهاء، الئمة
ول الشععريعة كّل ليس ولكنه,  الشريعة في
الفقه.ً   كّل

الفقععه من اللون هذا وصف في جدال ول
قاعععدة قصععر فععي الشأن بل فضله، في ول

عليه.ً ونظامه الفقه

مععن خاصة مسألة في ُالنظر يكون فحين
عنععد كععانت وربمععا الفععروع، مسععائل آحععاد

ل وقععد فيععه، الشععارع وّسععع ممععا التحقيععق
ًة تكون وقد سنة، فيها يكون بععاب فععي دائر

ًة أو الندِب، أو والباحععة، النععدب بيععن متردد
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ِة، الباحة بين الكراهععة بيععن حتى أو والكراه
ِم، هععذه فععإن والفسععاد الصععحة أو والتحريعع

ًة ّلظت المسائَل ول,  محلهععا علععى مقصععور
ثععوابت من هو بما التعلق إلى حكمها يتعدى

ِة وحقععوق وقواعدها، الشريعة العامععة المعع
ومصالحها.ً  

المسععائل هععذه مثععل فععي تععرى هععذا ومع
ةعععوالطلب الشععيوخ من الناظرين لدى عنايًة

, وتحقيقهععا الدلععة سععبر وتجععد المتفقهيععن،
وإطالععة,  الراجععح وتحصيل,  القوال وجمع
منععاطه، وتحقيععق الحكععم اعتبععار في النظر
بهععذا الختصععاص أهععل مععن ليس من وترى
؛ فيهععا القول عن وإحجام هيبٌة له يقع العلم

الشريعة.ً على الفتياتا من ذلك يوجبه لما

تحقععق وإذا ،حسععنة حععال لشععك وهععذه
مقععام تعظيععم مععن فهععو وقصععد باعتععدال
أهل من فيه قصر من ّذمُي ولهذا ؛ الشريعة
الحكععام فععي القععول يستعجل ممن الطلب

الخلف.ً   في والفصل
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يعععرض ما هذا من بالذم أولى هو ما لكن
ّضوَععَخَتي ممععن والطععالبين الناظرين لبعض

المواقععف وبنععاء النععوازال أحكععام تقرير في
مععا يحقععق لععم وهععو شرعية، اعتباراتا على

الفقعععه معععن هاُوقواععععد هاُأصعععول تقتضعععيه
ّعععدُت مواقععف تكون قد أنها مع,  والستنباط

ِة.ً   تاريخ في فواصَل بحق الم

يصير أن الله دين في الفقه ِصْقَن ْنِم إن
ٍة مسععألة إلى المتكلم أو الناظر قععد مفصععل

ودانيهععا قاصيها ،ودليلها حكمها العلماء جمع
فعععي سَعععفّالن ويطيعععل النظعععر فيمععععن ؛

قععدر َفععوق همُبعضعع فّععتكل وربما التحصيل،
إلععى يصععير حين لكنه العلماء، عند المسألة

ٍة عامععة قضععية أو موقععف فععي ٍقععول مركبعع
ٍة من وقليٍل النظر، من بظاهر يأخذها معقد

ة،ّععروي ول تععردد بل عليهععا ويهجععم العتبععار،
ًة تصبح النوازال قضايا إن حتى لحععديث مععاد
ٍد كل ومآلتهععا، ومفاصععلها أسععبابها فععي أحعع

اللععه رضععي-  عمععر ابععن قععول هنععا ويصععدق
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َلكم : مععا العععراق أهععل لبعععض-  عنهما أسععأ
! الكبيرة على  وأجرأكم! الصغيرة عن

تكععون حيععن النوازال مسائل أن والغريب
تكلععم الععتي المفصععلة المسععائل جنععس من

فععي اسععتعجال فيهععا يقععع ل الفقهععاء فيهععا
العامععة، المقارنععاتا عععن لتجردهععا ؛ الغالب

لةّالمفصعععع بالمسععععائل شععععبهها ولقععععرب
تكععون حيععن لكععن الفقهععاء، عنععد المعروفععة

ًا النازالة ًا حدث من مركبًة مادتها ،وتكون عام
المععؤثراتا هععذه فكععأن,  شععتى مععؤثراتا

القعول فيصعير ؛ الشعريعة هيبة عنها جردتا
- الخاصة وبعض العامة من كثير عند-  فيها
علععى المبنية المسائل في القول جنس من

يععدرك والععتي,  وبحبوحتهععا الشريعة توسعة
علععى ويفععوتا,  السععلم أهل ُجمهور اَهَهْقِف

المتعلق الثر من الموقف هيقتضي ما هؤلء
جععاءتا التي وضروراتها الكلية المة بحقوق

وتحصيلها.ً   بحفظها الشريعة
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يكعععون أن يجعععب-  هنعععا-  الموقعععف إن
ً ًا بحق، الشريعة أدلة من محصل علععى مبني
ا ععثُب التي والرحمة الهدى قواعد عليعه به
والسلم.ً   الصلة

- عمععر ابععن حععديث مععن الصععحيحين فععي
رسول ََرصَح : "لما قال-  عنهما الله رضي

لَععَني فلم  الطائف- وسلم عليه الله صلى –
ًا منهم ًا قصصافلون اّإن: ( قال ؛ شيئ إن غصصد
: نععذهب وقععالوا,  عليهععم ُلقََث) فالله شاء

)القتصصال علصصى اغدوا (:فقال نفتحه، ول
إنصصا: ( فقععال,  ٌجععراح فأصععابهم ؛ واَدَععَغف

ًا قافلون ) فععأعجبهم،اللصصه شصصاء إن غد
وسلم عليه الله صلى  –الله رسول فضحك

"فتبسم".ً   لفظ وفي- 

بععض أن الفقعه معن الحععديث هعذا وفععي
تتطلععب-  يقينهععا لصدق-  المؤمنة النفوس

يلععزم ول,  الله ذاتا في والبلء الصبر مقام
ًا المععر هععذا يكععون أن للشععريعة، مقصععود

عليععه اللععه صععلى  –الرسععول أن ومعلععوٌم
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ًا أكمعععل-  وسعععلم الجهعععاد لمقعععام تحقيقععع
لكمععال لكععن,  غيععره مععن والصدق ،والصبر

واءم بععل واحععدة، حال عليه تغلب لم علمه
للموقععف، المقارنععة الحععوال بيععن ووازان
أصععحابه حق وراعى الجهاد مصلحة فراعى

وتحملهععم قوتهم عىورا- عنهم الله رضي-
الخاص.ً   الموقف هذا في

يكععون والنععوازال الحععوادث من الكثير إن
فيهععا ويتكلم أحد، كل يدركها قريبة أبعاد لها

والحكععام الوضوح من وهذه وغيره، ُِمالعال
تسععتأثر ل لكنهععا تععردد، محل تكون ل بحيث

ترفع أخرى جوانب ثمة لن ؛ ّوالبت بالحكم
اليسععيرة، الفرعياتا من كونها عن المسألة
طّالتحععو َجععانب ُالمسععلم ََمزْععلَي أن وتتطلب
ورعايععة وتقواه، هلدين ًحماية والورع والهيبة

وحاضعععرها ،ومصعععالحها المعععة لحقعععوق
ومستقبلها.ً   
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الثانية المقصولة

الموقف في الجاتهاد مفهوما
,  الشامل

فيه الجاتهاد أهل وأدب

َّدر ي:هعع النععوازال فععي الجتهععاد حقيقععة
.ًِهِولَُسرَو ِالله ِاءَضَق ىَلِإ ِةَلِازّالن ِكمُح

 أهععل- ِفيه ِالفقه ِبتمام-  ّيختص مقاٌم وهذا
مععن ٌكععثير تسععتدعي وقععد بالشععريعة، العلم

مععن ويقارنهععا يلبسععها بمععا َالعلععم النععوازال
علععى ُفععالحكم عنهععا، تنفععك ل التي الحوال

قواعععد مععن وهععذه هِّرتصو عن ٌفرع يءّالش
.ً  ِةَمّلَالمس النظر

لععوازامه عععن الحععدث تجريععد فإن هنا من
ُّيعععد ؛ والحععوال المعععارف مععن وارتباطععاته

ًا الحكععم ُتععأخر عنععه ينتععج,  التصور في نقص
لبعععض يعععرض الصععحة.ً وممععا مرتبععة عععن

الدلة مفصل من هو ما استعماُل الناظرين
المقولععة الفععروع أحد على النازالة لتخريج ؛

مععن-  وهععذا م،عععمصنفاته فععي الفقهاء لدى
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؛المناسععب الجتهععاد مععن هععو-  الصل حيث
فععي يسععتعمل حيععن المؤاخععذة محععل لكععن

والععتي المعقععدة العامععة الحععوادث حكععم
فيجردهععا ؛ عديععدة ّومععواد مؤثراتا تتنازاعها
ُيخر,  ذلععك كععل مععن الناظُر فععرع مععع ُجهععاّو
مععوارد مععن كععان وربمععا-  مخصععوص فقهي

منتهععى هععذا يجعل ثم-  الفقهاء بين الخلف
والنظر.ً   البحث

فقععه تحصععيل عععن للقصور أثٌر هذا ولعل
الحكام.ً   اعتبار في ومراعاته,  المقاصد

ّّنه  والتخريععج الفععروع ُاعتبار َنُسَح وإن إ
بععد ل فإنه ؛ النوازال في منها المناسب على

وأصولها الشريعة قواعد اعتبار من ذلك مع
ومعاقععد,  ورسععوله الله كلم في المذكورة

العلم.ً   أهل إجماع

الثععاني العتبار أن عارٍف لكل يتحقق بل
والجتهععاد العامععة النععوازال أحكام في أصل
 .ً  فيها
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الفقعععه أصعععول معععادة معععن أن ومعلعععوم
هععذا كتععب فععي المقولععة الفقهيععة والقواعد

والنظععر, الجتهععاد مععوارد مععن هععو مععا الفن
فععإن ؛ اعتباره أمكن وإن أنه يستدعي وهذا
منه.ً   التحصيل قصر يعني ل هذا

الراشععدين الخلفععاء سعنة فععي تعرى لهعذا
هععذا بتحقيععق العنايععة والحديث الفقه وأئمة

النوازال.ً   من لهم يعرض فيما العتبار

بععن عمر  أن:عباس ابن عن الصحيح في
كععان إذا حععتى, الشععام إلععى خععرج الخطاب
بععن عبيععدة أبععو( الجنععاد ُأهععل لقيععه بسععرغ

قععد الوبععاء أن  فععأخبروه)وأصععحابه الجععراح
: عمععر : فقال عباس ابن بالشام.ً قال وقع
فععدعوتهم.ً ؛ الوليععن المهععاجرين لععي ادع

وقععع قععد الوبععاء أن خععبرهمأو فاستشععارهم
: قععد بعضععهم فقععال فععاختلفوا،,  بالشععام
ه.ًععععن ترجععع أن نععرى ول,  لمععر َخرجععت

وأصععحاب النععاس بقية : معك بعضهم وقال
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 ول- وسععلم عليععه اللععه صععلى  –الله رسول
الوباء.ً هذا على قدمهمت أن نرى

لعي دعا:  قعال ثعم, عنعي : ارتفعوا فقال
فسلكوا فاستشارهم له، فدعوتهم.ً النصار
كاختلفهم.ً    واختلفوا المهاجرين، سبيل

من لي دعا:  قال ثم, عني ارتفعوا فقال
مهععاجرة مععن قريش مشيخة من هاهنا كان

؛رجلن عليععه يختلععف فلععم فدعوتهم الفتح،
تقععدمهم ول بالناس ترجع أن : نرى واعفقال
الوباء.ً هذا على

علععى مصععبح  إني!الناس في عمر فنادى
عليه.ً    فأصبحوا ؛ ظهر

ًاَرِععَفأ:  الجراح بن عبيدة أبو فقال مععن ار
! ؟ الله قدر

! عبيععدة أبا يا قالها كُغير : لو عمر فقال
مععن ّنفععر!  نعععم  ععع خلفه يكره عمر وكان ع

الله.ً   قدر إلى الله قدر
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عوف بن الرحمن عبد رواية قتّصد وقد
هذا وفي الراشدي.ً الجتهاد هذا المرفوعة

 الفقه: من الثر

ٍم العامعععة أمعععور ذْعععخَأ-1 وتأمعععل بععععز
ومراجعة.ً  

النععوازال في المجتهدين اختلف قبول-2
مععادة وهععم-  والنصععار المهاجرين فإن؛

ولععم اختلفععوا،-  ومقععدموهم الصععحابة
ول ّتععذام الختلف هععذا في بينهم يحفظ

الجتهاد.ً وكأن لمقام تضييق ول تطاعن
يميلععون كانوا فيهم والصبر الشوكة أهل
الفقععه وأهل الرجوع، وعدم ّالمضي إلى

الرجععوع، إلععى يميلععون-  الجملععة فععي- 
والولون الشريعة، بمقام أعرف وهؤلء

والعزم الرادة مقام تعظيم عليهم غلب
بالسيف.ً   السلم نصرة في

, سععتطاعُي ل الععذي ِقَععَهالر ترك وفيه-3
واليمععان العلععم أهععل بقيععة ابتلء وعععدم

المعنععى هععذا مععن وقريععب ،هعععب والجهاد
الطائف.ً   حصار خبر في سبق

16



في مقولتا
الموقف فقه

    

تحصععيل أن علععى ّيدل وأمثاله، الثر وهذا
فععي يتحقععق أن لبععد الشععرعي الموقععف

مقععام فععإن ؛ وأناة ٌوفقه وعلٌم ديانٌة صاحبه
يععدفع العلععم ومقععام الظلععم، يععدفع الديانععة
تعععالى الله قال الخطأ، موجبا وهما الجهل،

ّنا: ( َنا ِإ َنَة َعَرْض َْلَما َلى ا الّسصصَماَواتِا َع
َْلْرِض َباِل َوا ْلِج ْيَن َوا َب َأ َنَهصصا َأْن َفصص ْل َيْحِم

َأْشَفْقَن ْنَها َو َلَها ِم ّنصصُه ْنَسصصاُنِلا َوَحَم ِإ
ًا َكاَن ُلوم كما).ً 72 (الحزاب:جَاُهولً) َظ
- تيمية ابن المام الية في المعنى هذا قرر

-.ً الله رحمه

أعظععم مععن المععة مواقععف فععي والقععول
وء التي المانة ن وإن الجبعال، بحملهعا تن م
ِالمواقععف فععي يتحععدث أل القلععوب تقععوى
الشععريعة بميععزان هَقععول ْنَِزي لم من ِالعامة

ًا َمصصْن ِإّل: (-  - تعععالى اللععه لقععول اعتبععار
َد ْلَحّق َشِه َلُموَن َوُهْم ِبا (الزخععرف:) َيْع
: : الحععق واحععد غيععر ) قععال86اليععة مععن

الصدق.ً
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في مقولتا
الموقف فقه

يكععون أن الشععريعة ةلموافقعع يكفي ل إنه
ًا الموقف وحسععن الصععدق مقععام علععى مبني
العلعععم مقعععام لعععه يتحقعععق أن دون الرادة

يحقععق الذي هو العلم مقام فإن والمعرفة؛
.ًإرادةال مقام وليس الشريعة مراد موافقة

عنععد العلععم باعتبار تعالى الله أمر ولهذا
سععبحانه: قععال كمععا ،والنععوازال الحععوادث

َذا( ِإ َءُهْم َو َْلْمصصصِن ِمصصصَن َأْمصصصٌر جَاصصصا َأِو ا

ْلَخصصْوِف َذاُعصصوا ا َلصصْو ِبصصِه َأ ُها َو ّدو َلصصى َر ِإ
َلصصى الّرُسصصوِل ِإ ِلصصي َو َْلْمصصِر ُأو ْنُهصصْم ا ِم

ِلَمصصُه ّلصصِذيَن َلَع َنُه ا ُطو ِب ْن َت ْنُهصصْم) َيْسصص ِم
هععم: المععر , وأولععو)83اليععة (النساء: من

أهععل فيععه والحكععم,  ويععدخل الدارة أهععل
,والفهععم العقععل أولو وهمالدين,  في الفقه

متقععدمي بعععض عععن جريععر ابععن ذكععره كما
العلماء.ً  

العامععة مععن كععثير علععى ُوتاُععفَي ممععا إن
اللععه إلععى الععرد تحقيق َعدم الخاصة وبعض

ًا كان ولئن والرسول.ً جملتهععم فععي مظنونعع
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في مقولتا
الموقف فقه

    

المواقععف فععي النيععة وصععلح القصععد حسن
وغابرهععا، المععة حاضععر فععي يتخععذونها التي
التقصير أن إل ورحمته، الله فضل من وهذا
قيمععة ونقععص ،والفقععه العلععم تحقيععق فععي

مععوارد مععن هععو ،التفكيععر وسععلمة ،الععوعي
الفساد.ً وموجباتا الفتنة

فععي والجتهععاد العلععم مععن ّحععظ لععه ومن
ل النععوازال هععذه فععي الشريعة أحكام تقرير
جنععس مععن ومععدركه فقهععه يكععون أن يصلح
اللععه فععإن ؛ وبصععرهم ومدركهم العامة فقه

َتِويِ َهصصْل ُقْل: ( قععال تعالى ّلصصِذيَن َيْسصص ا
َلُموَن ّلِذيَن َيْع َلُموَن ل َوا ّنَما َيْع ّكُر ِإ َذ َت َي

ُلو َباِب ُأو ْل َْل هذه ) بل9الية )(الزمر: منا
قال كما شأنها,  العلم من مخصوصٌة درجٌة
درجععة : هععذه الرسالة في الشافعي المام

يكلفهعا ولععم العامعة، تبلغهععا ليس العلم من
مععن بلوغهععا احتمععل ومععن الخاصععة، كععل

يعطلوها، أن كافة كلهم يسعهم فل الخاصة
الكفايعة فيععه معن تهمّخاصعع من بها قام وإذا
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في مقولتا
الموقف فقه

اللععه، شععاء إن تركهععا ْنِععم غيععره يُحععرج لععم
عطلها.ً   من ل بها قام لمن فيها والفضل

فععي الجتهععاد أهععل لبعععض يعععرض وممععا
من يخالفه من منازاعة في المبالغُة النوازال

؛ الفقععه ضعف من وهذا والدين، العلم ذوي
أمععر هععذا مثععل في المجتهدين اختلف فإن

مععع وطععبيعته، ومععادته الحععدث حال تفرضه
, وكععثيروالعلععوم والمععدارك الفهععام تفاوتا

مععن هععو بمععا القععائمين بعععض مؤاخععذة مععن
عند هو العامة المواقف في والجتهاد العلم

علمهعا وضععف النفعس غوائل من التحقيق
أصععوُل هععذا مثععَل ُتععوِجب وليععس وصععدقها،
ل فيععه الواقع أن وترى ونصوصها، الشريعة

بالطريقععة اجتهععاده أو رأيه ُيعامل أن يسعه
العلععم أهععل من غيره مع هو يستعملها التي

الحععوال مععن كععثير فععي هععم ممن والدعوة
وأظهععر وأحوالهععا المقامععاتا بهذه منه أعلم

ًا.ً فهذا الععتزاحم هعذا مثععل أسعباب معن فقه
علععى الغععالب كععان والسعة, وإن العذر في
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في مقولتا
الموقف فقه

    

مععن جملة من مركبة أنها الحوال هذه مثل
.ًالمؤثراتا

الجتهععاد لمقام التضييق هذا أسباب ومن
ًا الحععدث يكععون أن شععتى، معواد مععن مركبعع

العامععة يعرفه ظاهر محكم وجه منه ويكون
علععى المععر َونُُرصْقََيف ويعتبرونه، والخاصة

سواه.ً   إلى يلتفتون ول نّالبي الوجه هذا

ًا يقع وهذا بععل ة،ّععالعام ُأكععثر ّيععرد أن كثير
جوانبه من جانب إلى َالمر الخاصة، وبعض

المععر يقصععرون ولكنهععم نععة،ّوالبي الصحيحة
الخععرى الجععوانب إلععى يتفطنععون ول عليه،
 عليهم.ً   خفيت التي

 : والقصر الرد هذا سبب ويكون
َق إلٌف إما-1 ّق ُده.ً    تح اعتيا
مععن نععوع اقتضععاه معيععن مفهععوم أو-2

العلم.ً  
التخصص.ً   أو-3
والتجمع.ً   الولء أو-4
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في مقولتا
الموقف فقه

يكععون أن هععذا سععبب مععن كععان وربما-5
علععى المععر قصععر المعنععى- الععذي هععذا

هععو, وهععو إل النععاظر يحسععن اعتباره- ل
, فيععه التحرك يمكنه الذي وقوامه مادته
ترى ولهذا الفقه؛ في قاصرة حال فهذه

لهععم يقع والتحقيق والفقه العلم أهل أن
لمقاصععد واعتبععار النظععر فععي شععمول
وغيره.ً النظر هذا فيعتبرون الشريعة

آخععر، نظععر لهم يقع والعتبار العلم وأهل
يععدركه ل,  الحععدث هععذا مععن آخععر لمحععل

: سععبحانه قععوله أسععرار مععن وهععذا العامععة،
َنُه)( ُطو ِب ْن َت )83اليععة (النسععاء: مععن َيْسصص

معالجععة نععوع فيععه يكععون السععتنباط فععإن
الععذين العلععم ليأو خصائص من فهو وجهد،

أو إدراكهععا يغيععب المر من جوانب يدركون
غيرهم.ً   عن استحضارها

ل الععذي الشععريعة فععي المحكم الوجه إن
يبقععى أن يجععب ؛عنععه الحععداث عامععة تنفك

اجتمععاعهم، وعصععمة, السععلم أهععل لحمععة
إحكععام فععي النظر ُحق لخاصتهم يبقى لكن
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في مقولتا
الموقف فقه

    

قواععععد وفعععق علعععى وتسعععديده الموقعععف
المصععالح بتحقيععق جععاءتا الععتي الشععريعة،

المفاسد.ً   ودرء

الحكم يكون أن وهو الفقه، من نظر وهنا
كععل لععه يفطععن ل دقيععق باجتهععاد المستنبط

العامة، بعض عند مناسبته تظهر ل قد أحد،
فيظن المحكم، الظاهر الخر الحكم بسبب

المسععتنبط الععدقيق النظر ذلك أن يظن من
أو المحكععم الععوجه فععي التفريععط يقتضععي
لععه مععن عنععد كععذلك المر وليس,  مناقضته

وفقه.ً   علم

الحديبيععة صععلح قصععة السنة في جاء وقد
سععياق فععي وغيععره البخععاري فععي جةَّرالمخ

 –قبلهععا الععتي الشععروط أن وكيععف طويععل،
بعض فيها ىرأ وإن-  وسلم عليه الله صلى

وأكععابرهم خواصععهم بعععض بععل الصععحابة،
لكنععه المؤمنين، وعلو الجهاد لمقام مفارقة

اللععه وسععماه والصععواب، والحعق الخير كان
ًا ّنا( فتح َنا ِإ َتْح ًا َلَك َف ْتح ًا) َف ِبين  (الفتععح:ُم
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في مقولتا
الموقف فقه

عليععه-  هَععِعمرج نزلت السورة وهذه,عع )عع 1
وهععم الحديبيععة، مععن-  والسععلم الصععلة

فععي ثبععت كمععا ،والكآبععة الحععزن يخععالطهم
اللععه رضي مالك بن أنس عن مسلم صحيح
عنه.ً  

الععوجه هذا في الصحابة فقه فاضل ومن
ًا يراه قد الذي جععاء ما  المحكم للوجه منافي
،ةمؤتعع غععزوة فععي وغيرهمععا الصحيحين في
النبي أن أنس عن وغيره البخاري روى فقد

ًا  نعععى- وسععلم عليععه اللععه صععلى – ،زايععد
ًا يععأتيهم أن قبل للناس رواحة وابن ،وجعفر

؛ زيصصصد الرايصصصة أخصصصذفقعععال: (  خعععبرهم
ثصصم,  فأصيب ؛ جاعفر أخذ ثم فأصيب

وعينصصاها ،فأصصصيب ؛ ةصصصرواح ابصصن أخذ
مصصن سصصيف الرايصصة أخذ حتى تذرفان،
عليهم). الله فتح حتى,  الله سيوف

هععذا تفسععير في اختلفوا وإن العلم وأهل
أن القععوال أرجععح من أن إل الخر، الحرف

عنععد بالمسععلمين ٍخالععد ُّزتحي المذكور الفتح
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في مقولتا
الموقف فقه

    

أو, بهععذا الحععرف هذا سرُف وسواء عدوهم،
علععمُي فععإنه ؛ بغيععره حععتى أو, وبغيععره بععه

كععان بالمسععلمين خالععد تحيععز أن بالجمععاع
ًا اللععه صععلى  –الرسععول أقره وقد,  محمود

لععم هععذا كععان وإن وامتععدحه-  وسععلم عليععه
لبعضهم.ً   المر مبدأ يظهر

حسععن مقععام أن الفقه من الحديث وفي
وحععده يحكم ل النفس وبذل والصبر القصد
جععاءتا الشععريعة هععذه بععل المواقف، سائر

وهععذا ،العامععة الشععمولية القواعععد بمراعاة
مععن أنععه مععع د،الجها لمقاصد خالد فقه من

ًا السععلم أهععل أكععثر الجهععاد، لفقععه تحقيقعع
وهمععا والمتعديععة، اللزامععة المقاصععد وفقععه

فيقع جامع، فقه فيهما المقاصد من حرفان
العععدرجاتا قصعععد اللزامعععة المقاصعععد فعععي

واحتسععابها النفععس وإصلح والبر والشهادة
المتعديععة المقاصععد في ويقع الله، ذاتا في

وسععلطانه، هععدايته، بسععط السععلم، بسععط
الظلععم ورفععع العالمين، لرب الناس وتديين

لن الكفععار؛ أجنععاس مععن المظلععومين عععن
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في مقولتا
الموقف فقه

بالناس أرحم تكون أن بد ل السلم شريعة
.ً ذلك غير إلى الرض  شرائع سائر من

أل السععلم أهل على يجب ما أخص ومن
ًا العلم يتخذوا نععزل الععوحي فععإن بينهععم؛ بغي

الحععق، علععى بععه ويجتمعععوا إليه الناس ّليرد
ويقععع أحد، لكل تظهر ل الحق وجوه وسائر

َقععّر النعععزاع مععوارد مععن هععو ما فيها فععي الُم
الشريعة.ً  
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في مقولتا
الموقف فقه

    

 الثالثة المقصولة

الشريعة ُهْتّأقر الذيِ الخلف حقيقة 

أن يجععد الكريععم القععرآن آياتا في الناظر
فععي والنععزاع الخلف  ذكععر- وجل عز  –الله

ًا الذم مورد ًا- وذكره,  كثير أنععه على- أحيان
عععز  –قععوله فععي كما للمؤمنين تعرض حال

ِإْن : (- وجععل ُتْم َفصص َنصصاَزْع ٍءْء ِفصصي َت َشصصْي
ُها ّدو َلى َفُر ّلصصِه ِإ (النسععاء: )َوالّرُسصصوِل ال

َوَما(  :- وجل عز  –هعوقول )،59الية من
ُتْم َلْف َت ٍءْء ِمْن ِفيِه اْخ ْكُمصُه َشصصْي َلصى َفُح ِإ

ّلصصِه)  وهععذه )،10اليععة (الشععورى: مععنال
بيععن تقععع التي هي المقبولة العارضة الحال

بعععدهم، نَععمَف الصععحابة مععن المععة علمععاء
ول ،الطععن ول ،العذم يعوجب ل هععذا ومثععل
العلماء.ً   باتفاق ،التأثيم

يجوزا ل السائغ الجتهاد منه لمُع من فإن
لعو حععتى والتععأثيم، الععذم وجه على ذكرُي أن

هععذا لععه غفععر قععد اللععه فععإن خطععؤه، ُعلععم
فعععي محمعععود اجتهعععاده وأصعععل الخطعععأ،
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في مقولتا
الموقف فقه

كمععا وأجرين، أجر بين متردد وهو الشريعة،
رضععي  –العععاص بععن عمععرو حديث في ثبت
صحته.ً   على المتفق-  عنه الله

قبععول يععوجب ل والععذم الطعععن وتحريععم
هععذا قععرر , كمععا البيععان تععرك ول الخطععأ،
المععام , ومنهععم واحعد غيُر وبسطه المعنى

تيمية.ً   ابن

يتفععق أن هَِردَععق ول الله، شرع من وليس
الجتهععاد، مواضععع سععائر فععي المععة علمععاء

اتخععذ فقد ؛ هَْردَق المقام لهذا يقدر لم نَفم
ًا، العلم الفسععاد أسععباب أعظم من وهذا بغي
عععن بععه وخرجععوا,  الكتععاب لهل وقع الذي

جميعععع بعععه ُبععععث العععذي السعععلم حقيقعععة
ِإّن : (- وجععل عععز  –قععال ولهذا المرسلين،

ّديَن َد ال ْن ّلِه ِع ْل ال َلصصَف َوَمصصا ْسصصلمُاإا َت اْخ
ّلصصِذيَن ُتصصوا ا َتصصاَب ُأو ِك ْل َمصصا َبْعصصِد ِمصصْن ِإّل ا
َءُهُم ْلُم جَاا ْلِع ًا ا َنُهصصْم َبْغي ْي ْكُفصصْر َوَمصصْن َب َي
َياتِا ّلِه ِبآِ ِإّن ال ّلَه َف ْلِحَسصصاِب َسِريُع ال )ا

).ً  19عمران: (آل
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في مقولتا
الموقف فقه

    

اذر،َععّعبالت ؤمرونُععي المجتهدون كان وإذا 
فكيعععف ؛المخعععالف علعععى الطععععن وععععدم
وإنمععا ،ًأصععل لهععم اجتهععاد ل الععذين بالعامععة

!! العلم لهل مقلد هو همُلِفاض

الديانععة مقععام علععى المبنععي الخلف إن
المعتععبر الجتهاد أهل اختلف أعني( والعلم

فيععه المتعععددة الراء تحععولت  إذا)المة في
للحزبيععة ومفهومععاتا خاصععة، ولءاتا إلععى

كععونه عععن بععذلك يخععرج فععإنه ؛ والطائفيععة
ليكععون ؛ ورسععوله الله لحكم ومتابعة رحمة
ًا ًا السعلم، لهعل تمزيق أمعور إلعى ورجوعع

ًا الجاهليعععة، الكتعععاب أهعععل لسعععنة واتباعععع
أنبيائهم.ً   هدي عن المنحرفين

وتعليمه فقهه العلم أهل على يجب ومما
الشععععريعة قواعععععد تسععععتباح أل للنععععاس

ٍلتأويعععل والعععرد؛ بالمخالفعععة ومقاصعععدها
القصععد حسععن كععان ولععو نععاظر، يسععتعمله
والرادة.ً  
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في مقولتا
الموقف فقه

البغععي جمهععور أن المتأمععل يعلمععه وممععا
تأويععل بسععبب هععو المععة فععي يحصععل الذي
مععن بععه تحللععوا ولكنهععم أصحابه، عند سائغ

غلععب لمعنععى ومحكماتها ،الشريعة عواصم
العلم.ً وينقصه رة،َْيالغ تزيده نفوسهم، في

المععة هذه في صادق عامل كل كان وإذا
التنععازاع وترك والتفافها، اجتماعها أمر يعنيه

ًا خاصععتها، بين المذموم والختلف خصوصعع
،العدو وتسلط والضعف الضائقة أزامنة في

ًا المعلععوم مععن فععإن ًا قععدر هععذا أن وشععرع
،والنظععر القععول باتحععاد يكععون ل التفععاق
إذ وآحادها، المسائل مفرداتا في والجتهاد

بععل والراشدين، وعمر بكر لبي يقع لم هذا
صععلى  –محمععد صحاب أ من للخيرة يقع لم

اختلفعوا إذ حيعاته، حعال-  وسعلم عليعه الله
ٌأحصصد ّنَِيَلصصُي ل( الحععرف هععذا تفسير في

).ًقريظة بني في إل َالعصر

مععن فيهععا اختلععف التي المسائل ومعظم
أو ،التفسععير أو ،الفقععه أبععواب فععي بعععدهم
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في مقولتا
الموقف فقه

    

لهععم وكان أثرهم، بذلك واَفَق فإنما غيرهما،
عنهم.ً   الله رضي الصحابة من متبوع

قدر في اختلف إلى راجع الختلف وهذا
العقععل تكعوين في اختلف أو وسعته، العلم

ومععا الطبععع فععي اختلف أو وحدته، ومدركه
أو والمعزاج، الحعال معن المعرء علعى يغلب

المحيععط والظععرف الموقععف فععي اختلف
جعععل-  وجل عز  –الله أن .ً .ً كما بالمجتهد
اللغععة قواعععد مقتضععى على وكتابه شريعته

ومععا الدللععة، قطعععي هو ما فيها يكون التي
مجمعل، هعو وما مفسر هو وما كذلك، ليس
ناسخ هو وما متشابه، هو وما محكم هو وما
ًا لجعلهععا شععاء ولععو منسععوخ، هععو ومععا حرفعع

ًا عععز  –أنععه غير الناس، عليه يختلف ل واحد
بهععم أعلععم وهععو خلقهم لناس  أنزلها- وجل

َلصصُم َأل( َلصصَق َمصصْن َيْع ِطيصصُف َوُهصصَو َخ ّل ال
ِبيُر) ْلَخ عععز  –جمععع ولهععذا )،14 (الملععك:ا

: تعالى قوله في المعنيين هذين  بين- وجل
ْلُق َلُه َأل( ْلَخ َْلْمصصُر ا َبصصاَرَك َوا ّلصصُه َت َرّب ال

َلِميَن ْلَعا منا( )ا فهو ،)54الية لعراف: 
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في مقولتا
الموقف فقه

معنععى مععن وهذا المتصرف، المالك الخالق
النععاهي، المععر المعبععود اللععه وهو الربوبية،

اللوهية.ً   معنى من وهذا

أن الشعععريعة أوجبتعععه العععذي والموقعععف
فععي الشععرعي بالمنهج السلم أهل يعتصم

وسععع مععا يسعععهم وأن السائغ، الخلف فقه
اللععه صععلى  –محمععد أصحاب من الموفقين

مععن المععة هععذه  وسععلف- وسععلم عليععه
الخععوة مقععام وحفععظ العععذر، فععي التوسعة
البغععي وتععرك الظععن، وإحسععان الدينيععة،

السععلم بعصععم يعتصععموا وأن والتسععلط،
الجتهععاداتا بمععوجب يتفرقععوا ول ،الجامعععة

قعععال ولهعععذا المتنازاععععة، والراء الخاصعععة،
ّيَهصا َيصا: ( سبحانه ّلصِذيَن َأ ُنصوا ا ّتُقصوا آَم ا

ّلَه ِتِه َحصصّق ال ُتّن َول ُتَقصصا ُتصصْم ِإّل َتُمصصو ْن َأ َو
ِلُموَن َتِصصصُموا ،ُمْسصص ْبصصِل َواْع ّلصصِه ِبَح ال

ًا ُكصصُروا َتَفّرُقصصوا َول جَاِميعصص ْذ ِنْعَمصصَت َوا
ّلِه ُكْم ال ْي َل ْذ َع ُتْم ِإ ْن ًء ُك َدا ّلَف َأْع َأ ْيصصَن َفصص َب

ُكْم ِب ُلصصو ُتْم ُق َبْح َأْصصص ِتصصِه َف ِنْعَم ًا ِب ِإْخَوانصص
ُتصصْم ْن ُك َلصصى َو ٍءْةا َشصصَفا َع ّنصصاِر ِمصصَن ُحْفصصَر ال
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في مقولتا
الموقف فقه

    

ُكْم َذ ْنَق َأ ْنَها َف ِلَك ِم َذ ّيصصُن َك َب ّلصصُه ُي ُكصصْم ال َل
ِتِه َيصصا ُكصصْم آ ّل ُدوَن)  َلَع َتصص : عمععران (آلَتْه

102-103( 

كععل ينتظععم جامع  لفظ:الدينية فالخوة 
ًا السععلم عقععد لععه صععح مععن كععان مععا كائنعع

واليمععان السععلم لععه َلُععمَك فمععن خطععؤه،
مععن لععه قععدر إل و الخععوة، حقوق له لتُمَك

ّلي الحقوق هذه بقدره.ً   والتو

المخالفععة أو بالموافقععة، ترتبععط ل وهععي
مععن كععان إذا اجتهععاد أو مذهب، أو رأي، في

الخلف.ً   فيها يسوغ التي المسائل

ععز  –قعوله بععدها اليعة فععي جعاء ولهععذا
ُنوا َول : (- وجععل ُكو ّلصصِذيَن َت َتَفّرُقصصوا َكا

َلُفوا َت َءُهُم َما َبْعِد ِمْن َواْخ َنصصاتُا جَاصصا ّي َب ْل ا
ِئصصصَك َل ُأو َذاٌب َلُهصصصْم َو ِظيصصصٌم) (آل َعصصص َع
) 105عمران:

ًا، التفععرق عععن النهي تجد وهاهنا  مطلقعع
فععي جععاء حععتى بععإطلق، مععذموم فععالتفرق
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في مقولتا
الموقف فقه

ثعلبععة أبععي عععن داود أبو رواه الذي الحديث
التفععرق عععن النهععي علععى يععدل ما الخشني
ً الحسي  –العععق حيععث المعنععوي، عن فضل

نعععزلوا إذا النععاس : كععان-  عنععه اللععه رضي
ً  –فقال والودية الشعاب في تفرقوا منعزل
تفرقكم إن: (-  وسععلم عليععه اللععه صلى
ذلكصصم إنما والودية الشعاب هذها في
ذلععك بعععد ينعععزل فلععمالشصصيطان)  مصصن

ً حععتى بعععض إلععى بعضععهم انضععم إل منعععزل
لعمهععم.ً  وهععذا ثوب عليهم بسط : لو يقال

العزيععز، الكتععاب فععي الععتردد كععثير المعنععى
ًا الكتابيععة المععم عععن الحععديث حين خصوص

دينها.ً   في لها عرض وما

ًا، النهععي يرد فلم الختلف عن أما مطلقعع
ًا بل ًا َةثمعع أن بععه يتبين مقيد ًا، خلفعع مععردود

ًا : هاهنعععا قعععال ولهعععذا مقبعععولً؛ وخلفععع
َلُفوا( َت َءُهُم َما َبْعِد ِمْن َواْخ َناتُا) جَاا ّي َب ْل ا

فهععذا,عع )عع 105اليععة عمععران: مععن (آل
عن إعراض لنه ؛ الذم موضع في الختلف
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في مقولتا
الموقف فقه

    

مواضع وفي للهوى، واتباع والهدى، البيناتا
والعدوان.ً   بالبغي الختلف ُطْبَر أخرى

علععى ٌاتفععاق َةثمعع يكععون أن المطلععوبو
الععذي الشععرع فععي والمحكمععاتا الصععول،

والسععنة الكتععاب نصععوص جمهععرة جععاءتا
ًا عليهععا العلمععاء وتوافر بتقريرها، عععن خلفعع

المستقر.ً   الثابت الجماع محل وهو سلف

مع التعامل طريقة على التفاق يكون ثم
ول إطععاره، عععن يخععرج ل بحيععث ؛ الخلف

خاصععة بيععن الععديني الخاء حقوق على يؤثر
ًا ينتعععج ول وععععامتهم، المسعععلمين تفرقععع

ًا ًا مذموم مععن يمنععع ول المععؤمنين، بين وبغي
دون الحجععة وإظهععار والبيان والنصيحة الرد
ًا، ذلك يكون أن صععاحبه به يظن أن أو ملزم
الخلف.ً   لمادة ٌحسم أنه

ًا إننا الضائعة، الوحدة على نتوجع ما كثير
نظععن ما على الناس يجتمع أن بهذا ونقصد

مععن للخاصععة يتععوفر لععم مععا وهذا نرى، وما
-، وسععلم عليععه اللععه صلى  –محمد أصحاب
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في مقولتا
الموقف فقه

الزامععاتا فععي ولكععن الصالح، السلف وأئمة
إلى الحاجة تمس المة تضرب التي الحادة
الحظعععوظ وتجعععاوزا التعععأليف، معععن نعععوع

بالحسعععنة، السعععيئة ومقابلعععة الشخصعععية،
المثمر.ً   الجاد بالعمل والشتغال

بن لقيط وهو إياد، من جاهلي رجل وهذا
وصععف الععدواء ويصف الحال، يشّخص يعمر
درك يفتععه لععم لكععن الهدايععة، نور فاته الذي

اليععوم نععراه مععا ومناسبتها والتجربة، العقل
التخميععن حد تجاوزا الذي الغربي المكر من

: واقعة حقيقة ليصبح ؛

الراكصصصصب هصصصصاّأي بصصصصل
ٍءْجصصلَع ىَصصَلع يِصصجاْزمال

ًا أبلغ فصصي ْلّصصَلوخ, إياد
مِِهاتَرَسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

إن نفسصصصي َفْصصصهَل يصصصا
ُمُأمصصصصصصصورك كصصصصصصصانت

ًا افونختصصصص أل ل قومصصص
أبصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصالكم

بيصصن إليكصصم ٌراعِس فهم
طِصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصقَْتلُم

ًاداَصصصتْرُم ِرةاصصصالجزي نحصصصو
 عاِجَنتصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصُوم

لصصم إن- الصصرأيِ أرى يّنِإ
اَعَصصصصصَن  قصصصصد-صْصصصصعُأ

رصصصصأم مِصصصحكُوأ, شصصصتى
اَصصصصصصعَمَفاجات النصصصصصصاس

الصصصكأمث إليكصصم  واَأمسصص
اَعُُرسصصصصصصصصص اَبّالصصصصصصصصصد

يجنصصصى وآخصصصرًا, وكَشصصص
اَعَّلوالسصصصصصص َابّالصصصصصصص
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في مقولتا
الموقف فقه

    

واَصصرام ُمُصصَهعَْمجا أن لصصو
هِتّدَصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصهِب

ونُّنسصصَي يصصوما كصصل فصصي
لكصصصصصصصصم َابَرِحصصصصصصصصال

ًا كصصصأن عيصصصونهم ُخصصصْرز
لحظهصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصم

بصصل يشصصغلهم ُالحرث ل
لهصصصصصصصصم يصصصصصصصصرون ل

الرض ونُصصثُتحر وأنتصصم
ٍءْه عصصصصصصصصصصن سصصصصصصصصصصف
المصصن َثيصصاب وتلبسون

ةَِياحَضصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص
شصصطر  من أظلكم وقد

غركصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصمَث
فصصي اصنيام أراكم مالي

1ٍءْةَصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصِيْنَهُبل

بصصرأيِ غليلصصي فاشفوا
ٌحسصصصصصصصصن منكصصصصصصصصم

ًا قومصصصوا علصصصى قيامصصص
أرجالكصصصصصم أمشصصصصصاط

مصصن لكصصم ّإن!  ُقصصوما يا
أولكصصصصصصصصصم عصصصصصصصصصّز

ْنِصصصم ِخصصصصيِارَمّالش ّمُشصصص
اَعَدَصصصصصصصصصصصصصصْلن لنْهَث

افلصغ ما إذا يهجعون ل
اَصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصعَجَه

منصصه تصصرى نصصار ُحريصصق
اَعَصصصصصصصصصطِق اَّنالسصصصصصصصص

ِتضصصْيَب  دون مصصن اّصصيِر مُكَ
اَعَِبشصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص ول
ونصصصتبغ ٍءْلَمَْتعُم كل في

اـصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصعَرَدْزُم
الليصصث وهصصذا تجمعون ل

اَصصصصصصصصصصصمعَجا قصصصصصصصصصصصد
تغشصصاكم ٌمَصصُلظ لصه ٌهول

اَصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصعَطِق
شصصصهاب تصصصرون وقصصصد

!اَعََطسصصص قصصصد الحصصصرب
انّصصري لصصه فؤاديِ ييضح

اَصصصصصصصصصصصعَقَن ْدَصصصصصصصصصصصق
ينصصال  قصصد افزعصصوا ثصصم

اَصصصصعَِزف مصصصصن المصصصصن
ًا يصصصوديِ أن أحصصصاذر إرثصصص

فينقطعصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصا

.ً والرخاء : النعيم ُبلهنية1
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في مقولتا
الموقف فقه

إن تصصأمنوا  لُ!قصصوما يصصا
ًغيصصصصصصصصصرا كنتصصصصصصصصصم

يجتصصث الصصذيِ الجلء هو
كمَأصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصل

إليكصصصم كتصصصابي هصصصذا
معصصصصصصصصا والنصصصصصصصصذير

نصصصحي لكصصم بذلت لقد
ٍءْل بل دخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

سصصرىِك نسصصائكم علصصى
اصصصصصصصصصصصجامع ومصصصصصصصصصصا
واسصصصصتعدوا فشصصصصمروا

!اَصصصصصصصصعَم للحصصصصصصصصروب
ًا ذا مثصصل رأى فمصصن رأيصص

!سصصصصصصصصمعا ومصصصصصصصصن
خيصصصر إن فاسصصصتيقظوا

اَصصصصصعَفَن مصصصصصا العلصصصصصم

38



في مقولتا
الموقف فقه

    

الرابعة المقصولة

وبين والولء، القصد بين الموازنة

والتصور الفقه

الرادة بععاب مععن هععو والععولء القصععد

ّتصور والفقه والعمل، العلم باب من هو وال

والمعرفة.ً  

اليمععان فععإن اليمععان، من البابين وكل
المععة هععذه سععلف قعرره كما,  وعمل قول

فععي الشريععععة معتععبر مععن وهمععا وأّصععلوه،
مععن فيهمععا بععد ول والموقععف، الحكععم اتخاذ

الموازانة.ً  

تحصععل العلععم عععن تجردتا إذا فالرادة
وأحكامها.ً    للشريعة مخالفة نوع منها

جععرى أو الرادة عععن تجععرد إذا والعلععم
مخالفععة نععوع تحصععل ؛ فيها تقصير نوع معه

آخر.ً   وجه من للشريعة
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في مقولتا
الموقف فقه

لهم  اليوم السلم أهل من والناظرون
بحمععد والعلم الرادة بابي في محمود مقام
الفععوتا مععن شععيء فيععه يقععع ما ولكن الله،

وضععبط الموازانععة هععو لبعضععهم والقصععور
الفقععه بيععن أو ر،ّوالتصو الولء بين العتدال
والعمل.ً   العلم بين أو والقصد،

الولء أثر عن ناتجة المواقف بعض فترى
الحكععم أوجععه أحععد وهو حق، بذاته هو الذي
ول يسععتقل ل ولكنععه النازالة، أو الحدث في

المسععتعمل الحكم يكون هنا ومن به، ينفرد
ًا فيه ًا حكم ًا ولئي مععادة فيععه ليععس,  عاطفي

اللزام والتصععور والعلععم الفقععه مععن تناسبه
ًا.ً   شرع

والفقععه بالعلم تعتبر أخرى مواقف وترى
والععولء الرادة مقععام عععن وتقصر فحسب،

عععن وتأخر قصور الحكم على بذلك فيدخل
الشرع.ً   موافقة

مبني الشريعة علم أن المعنى هذا وبيان
الرادة مقاماتا من والرحمة الرحمة، على
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في مقولتا
الموقف فقه

    

موسععى قصععة ذكععر لمععا تعععالى قال ولهذا ؛
َدا: ( السععلم عليهمععا والخضر ًا َفَوجَا ْبصصد َع

َنصصا ِمصصْن َباِد ُها ِع َنصصا ْي َت َنا ِمصصْن َرْحَمصصًة آ ْنصصِد ِع
ُها َنا ّلْم ّنا ِمْن َوَع ُد ًا َل ْلمصص )،65) (الكهععف:ِع

مقععام وبيععن والفقععه، العلم مقام بين فجمع
الرادة.ً   من هي التي الرحمة

النبيععاء علععى المنعزلة الكتب كانت ولهذا
بيععن والتععوازان الععتركيب هععذا على مشتملة

: سععبحانه قععوله فععي كمععا والتصععور، الععولء
َنا ُثّم( ْي َت َتصصاَب ُموَسى آ ِك ْل ًا ا َلصصى َتَمامصص َع

ّلصصِذيِ ً َأْحَسصصَن ا َتْفِصصصيل ُكصصّل َو ٍءْء ِل َشصصْي
ّلُهصصْم َوَرْحَمصصًة َوُهصصدًى ِلَقصصاِء َلَع ّبِهصصْم ِب َر
ُنوَن ) 154) (النعام:ُيْؤِم

اللععه صععلى  –محمععد نبينا كتاب عن وقال
َذا ِإّن: (-  وسلم عليه ْلُقصصْرآَن َهصص َيُقصصّص ا
َلى ِني َع َثَر ِإْسرائيَل َب ْك ّلِذيِ َأ ِفيِه ُهْم ا

ِلُفصصصصوَن َت ّنصصصصه َيْخ ِإ َدى َو َوَرْحَمصصصصًة َلُهصصصص
ِنيَن)  بيععن فجمععع ؛)76(النمععل:ِللُمصصؤِم

إسععرائيل، لبني جرى الذي الختلف كشف
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في مقولتا
الموقف فقه

القععرآن في وهذا الرحمة، وبين العلم، وهو
بالهعدى مواضعع فعي عنعه مععبر وهعو كثير،

والعمععل النععافع : العلععم أي الحععق، وديععن
السععلف من كثير بذلك فسره كما,  الصالح

والئمة.ً  

فععي العلععم وبيععن الرادة بيععن والموازانععة
النععوازال فععي الموقععف وضبط الحكم تقرير

لدب التحقيععق مععن العارضععة والمسععائل
كععان ولهععذا الرسععل، لثار والتباع الشريعة

رحمععة-   وسععلم عليععه اللععه صععلى  –محمد
غيععر في بالرحمة الكتاب ووصف للعالمين،

ونور.ً   هدى أنه مع موضع،

ً النفعوس بعض في إن الشعوكة إلعى ميل
غلععب وربمععا والنكايععة، والتحريععب والمنعععة

إل يرى فل والفعل، الرادة باب لذلك عليها
مععن غيععره عععن ويغفععل طععبيعته، اقتضته ما

النظر.ً   أوجه

العلععم إلععى ميععل النفععوس بعععض وفععي
الحوال من لها فيعرض ؛ والنظر والمعرفة
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في مقولتا
الموقف فقه

    

أو وتقصععر يناسععبها، مععا ذلععك على المترتبة
مععراد مععن هععو ممععا سععواه، عمععا تغفععل

الشريعة.ً  

القععوة إلععى ميععل النفععوس بعععض وفععي
الضعععف إلععى ميععل أخععرى وفععي والشععدة،

 وهكذا.ً  .ًوالسلمة.ً  .ً

ميلهععا عععن النفععوس تجريععد أن ومعلععوم
ًا ليس الفطري ول الجملة، في عليه مقدور

ًا؛ بععالمر الشععريعة جععاءتا ولععذلك مناسبععع
بععدفع والمر بذاته، حق هو ما بين بالموازانة

بععاب في للنفس يعرض فإنه بحق، ليس ما
بهةعععش وعععن هو ما الرادة باب وفي العلم،

النفعععوس خلعععق تععععالى واللعععه تأويعععل، أو
وتقواها.ً فجورها وألهمها اها،ّوسو

النهععي الشريعة في المقرر من كان وإذا
ًا العلم اتخاذ عن قععول كان ولو أهله بين بغي

ًا الباغي ًا معتععبر أن إل الصععل، فععي موافقعع
مذمومة.ً   طارئة زايادة البغي
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في مقولتا
الموقف فقه

يمنععع الشععرع أن أولععى بععاب مععن فكذلك
آدم بني بين المختلفة النفوس أحوال اتخاذ
ًا والعدوان.ً للبغي سبب

من معه بما يبغي من الناس من أن وكما
بمععا يبغععي مععن منهععم فععإن المصدق، العلم
تكون وقد وطبائعها، النفس أحوال من معه

الجملععة فععي محمععودة الحععوال هععذه بعض
الكععرم، أو الصععبر أو الشععجاعة أو كععالقوة

كععل فععي محمععودة تكععون أن يلععزم ل لكععن
على صاحبها بها يبغي أن يجوزا ول الموارد،

أهلها.ً   من ليس من

مععن معععه بمععا يبغععي قععد النععاس وبعععض
والحتمععال، الظععن باب من هو الذي القول
المصدق.ً   العلم من وليس

أحععوال مععن معععه بمععا يبغععي مععن ومثلععه
الشععريعة، في محمودة ليست التي النفس
ً والهوى.ً   الظلم ببعض البغي عن فضل
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في مقولتا
الموقف فقه

    

تعععالى اللععه - ذم ألمحنععا -كمععا تقععرر وإذا
بععه اللععه بعث الذي الصادق العلم اتخذ لمن

بهععذا أولععى فغيععره غيععره، علععىً اعبغي رسله
وأجدر.ً   الذم

المعاني من وهو وأمثال، صور له والبغي
الحععروف تخفيها وليس الناس، يعرفها التي

الكلم.ً.ً صيغة ول

- طععالب أبي بن علي فقه من كان ولهذا
أئمععة عنععه تلقععاه الععذي-  عنععه اللععه رضععي

ببعععض تحععدثُي أل السععنة وفقهععاء السععلم
وتععأخرتا,  فقهععه قععل لمععن المععأثور العلععم

رتبته.ً  

: (بععاب-  الله رحمه- البخاري المام قال
يقصععر أن مخافععة الختيععار بعععض تععرك من

حععديث أورد عنععه) ثععم النععاس بعععض فهععم
 –النععبي : قال قالت عنها الله رضي عائشة
لول عائشة يا: (-   وسلم عليه الله صلى

: الزبيععر ابن قال ع عهدهم حديث قومك
لهصصا فجعلصصت الكعبصصة لنقضت ععع بكفر
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في مقولتا
الموقف فقه

وبصصاب,  النصصاس يصصدخل  بصصاب:بصصابين
اللععه رحمععه البخععاري بععوب ) ثععميخرجاون

ًا بععالعلم خععص : مععن (باب قععوم، دون قومعع
علععي قععول سععاق يفهمععوا) ثععم ّلأ كراهيععة

بمععا النععاس  : (حععدثوا-عنععه اللععه رضععي-
؟ ورسععوله اللععه يكذب أن أتحبون يعرفون،

!  ً.(

ثععم يفهمونه، بما المراد أن الحافظ وذكر
صععحيح فععي المععروي مسعععود ابععن أثر ذكر

ًا أنت : ما مسلم ًا محدث ًا قوم تبلغععه ل حديث
فتنة.ً   لبعضهم كان إل عقولهم

يوسععف، وأبععي ومالععك أحمععد عن ذكر ثم
أبععي الحععافظ الصععاحب عععن قبلهععم ومععن
المعنى.ً   هذا يعززا ما هريرة

المرء أن الباب هذا فقه لطيف من ولعل
أبععواب مععن بععاب فععي يععوافقه بمععا يفرح قد

ذلععك فيحجبععه والرادة، الفعل ومثله العلم،
بطر على ذلك ويحمله وأنفع، أوسع هو عما
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في مقولتا
الموقف فقه

    

وفقععه مععن قّععوالموف النععاس، وغمط الحق
الله.ً  

الخامسة المقصصولة

التكليف في التفاضل

تكعععاليف سعععائر أن المتحقصصصق مصصصن
اليمعععان مسعععمى فعععي داخلعععة الشعععريعة
وعمععل.ً يعععم اليمععان: قععول فإن وحقيقته؛

العمععل , وسععائر الشععرعي القععول سععائر
بيععن عليععه متفععق مفهععوم وهععذا الشععرعي،

-.ً  عليهم الله رضوان – الصحابة

هععي: أن البععاب هععذا فععي حقيقععة وثمععة
التكليف, أي: فععي في يتفاضلون المكلفين

يكعون تعارة التفاضعل وهععذا والنهععي، المععر
ًا, وتارة سببه ًا، يكون خاص يكععون وتارة عام
ًا ًا؛ يكون , وتارة لزامع خلععق اللععه فإن متعدي
آتاهعععم, فيمععا درجععاتا , وجعلهععم آدم بنععي

ولهععذا ؛ والتقدير الخلق هذا حسب وابتلهم
ّلصصِذيِ َوُهَو- : ( وجععل عز – قال ُكصصْم ا َل جَاَع

ِئصصَف َْلْرِض َخل ُكْم َوَرَفصصَع ا َق َبْعَضصص َفصصْو
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في مقولتا
الموقف فقه

ٍءْض ٍءْتا َبْع ُكْم َدَرجَاا ُلَو ْب َي ُكْم َمصصا ِفصصي ِل َتصصا آ
ّبَك ِإّن ْلِعَقصصاِب َسصصِريُع َر ّنصصُه ا ِإ َلَغُفصصوٌر َو

هععذا تحقععق وإذا )،165(النعععام:َرِحيصصٌم) 
العامععة المواقععف في الفقه من فإن القدر؛
, الواحععد المععر فععي التكليف تفاضل اعتبار

أن بالضرورة يلزم ل هذا على وجب ما فإن
ّدُر أحععد كععل علععى يجب َقعع أنععه الظععن فععي ُي
ٍو ً له مسا ِلَم عمن , فضل فععي معه تفاوته ُع
والشأن.ً   الحال

من      بقدر يحصل التكليف تفاضل وفقه
عنه     يتكون ّنه فإ والوسطية؛ العتدال

 , ومراعاة   التكليف لشمولية تحقيٌق
  , القصر    وليس الشريعة مقاصد مجموعة

. واحد   غرض على

والعمععل القععول فععي التعدديععة وحصععول
-هعععو الشعععريعة شعععمولية معععن المحّصعععل

والعمععل التفكيععر لمسععاحاتا المسععتوعب
السلميعععون يقععدمها مشاركة تتطلب التي

أنفَسععهم يحاصععروا ل ؛حععتى الدععععوة وأهل
تحععت عليهععا , ويراهنععوا واحععدة دائععرة فععي
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في مقولتا
الموقف فقه

    

يعيععش خاسرة.ً   وحيععن تكون قد حساباتٍا
َق؛ هذا هؤلء ٌع وقع ربما أنه تجد الضي من نو

ٍر على المراهنة ل الععذي الغيب من هي أقدا
إلعى راجعع -, وهعو وجل عز – الله إل يعلمه

وحكمته.ً   مشيئته

تفاضععل فععي المعنععى هععذا نعتععبر وحيععن
ّ اللزام فمعععن التكليعععف؛ علعععى ُيفتعععاتا أل

ُبه يتحقق لم ما بإيجاب الشريعة علععى إيجععا
الربانيععة منهم.ً والقععدار نوع المسلمين, أو

تععأذن بمععا ُتععدفع السلم أهل بها ُيبتلى التي
ًا ُيفععرض بمععا وليععس الشريععععُة بععه مناسبععع

ّطععي مععن فيه كان لدفعهعا, ولو لحععدود التخ
َد فععإن والعقععل؛ الشععرع الععدفع مقععام قصعع

ٌير معه يقع قد للشّر والعدوان؛ البغي من كث
ممععا بطبعهععا؛ هععذا إلععى مائلععة النفععس لن

والقصععد والعععدل التحععري تمععام يسععتدعي
دفععع عععن العبععد إرادة بقصععور والتسععليم

هععذا فععإن وجععه؛ كل من الرض في الفساد
َدٌر أيععديهم، كسععبت بمععا النععاس في ماٍض َق

- اليمععان اللععه بقععدر اليمععان من أن وترى
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في مقولتا
الموقف فقه

متصععل وخلقععه فععإرادته سيكون؛ بما بعلمه
كععائن هععو بمععا القععدر مضى هذا وعن بعلمه
َظَهصصَر- : ( وجععل - عععز  قععوله مثععل وجععاء

ُد ْلَفَسا َبّر ِفي ا ْل َبْحصصِر ا ْل َبْت ِبَمصصا َوا َكَسصص
ْيصصِديِ ّنصصاِس َأ ُيصصِذيَقُهْم ال ّلصصِذيِ َبْعصصَض ِل ا
ُلوا ّلُهْم َعِم ).41َيْرجِاُعوَن) (الروما: َلَع

سععائر : أن البصصاب هذا تحت ويدخل 
, وعنععد بالستطاعة معلقة الشريعة أحكام
ًا تععراه التكليععف, وهععذا يرفع فقدها معروفعع

علععى يخفى قد , لكن اللزامة المسائل في
ُده كثيرين وأصله المتعدية، الحوال في طر

ظاهر.ً   إجماع محل

فععي وفقههععا السععتطاعة شععرط فتحقيق
وأنفعععه؛ الفقععه أقععوم مععن المشروع اعتبار

عليععه المقععدور غيععر المعلععوم: أن مععن فإنه
الشععرعي.ً ومععن التكليععف مععوارد من ليس

القضععاء بين الموازانة بالتكليف الفقه اعتبار
الحكععام , وأن القععدري والقضععاء الشرعي
الكونيععة السنن اعتبار عن تجرد ل الشرعية
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في مقولتا
الموقف فقه

    

والصععواب الفقععه مععن ليععس لكععن القدرية،
ثبععت ولهععذا ؛ هععذا بمحععض هععذا تحصععيل
مععن بخلفععه القدر ُمِضّي ُعلم فيما التكليف

ًا جععاء التكليف كون جهة مععورد فععي مشععاع
القضععاء معارضععة عليععه يلزم ل المكان من

ومصصصنالكععععوني.ً    للقضععععاء الشععععرعي
: ليععسأنصصه السنن علماء عند المعلوما

والرادة الشععرعية الرادة بيععن تلزام ثمععة
ُعلععم مععا أن هذا فقه القدرية.ً ومن الكونية

ُيجععزم ل الشععرعي القضععاء مععن بالجتهععاد
فععإن لععه؛ القععدري القضععاء مطابقععة بلععزوم

َء ّي القضععا علععى مبنععّي محععٌض غيععٌب القععدر
, وهععذا الشععاملة والحكمععة المطلععق العلععم

التوحيععد ومقامععاتا الربوبيععة خصععائص مععن
الفتيععاتا فععي غلععط مععن غلععط ربمععا الععتي

(الحععق، بيععن التلزام يفععرض عليهععا.ً حينمععا
ّدم ُيقعع هععذا : أّن معادلععة كععثيرون والنصععر) 

وفععي النصر مشاهدة من : لبد إذنحق.ً   
لن الخاصعة؛ ورؤيتنعا المحدود، عمرنا مدى

يسععتطيع ل التصععور منصععور.ً وهععذا الحععق
والمفععاهيم المبدئيععة المفاهيم بين التفريق

51 



في مقولتا
الموقف فقه

منصععور) قععدر (الحععق مبععدأ التطبيقيععة.ً إن
المبدأ هذا لماهية الدراك يتأخر لكن مؤكد،

)، (الحق لماهية التطبيقي الشكل هي التي
أن يجععب مهععم معنععى (النصر).ً هنععا وماهية
هععي المبدئيععة) ليسععت : (القيععم نععدركه

قععدر القيم) هذا لهذه التطبيقيعة (المحاولة
شععرعية لمدى واسعة دراسة تكليفي, تحته

ًا وليعس نفسعه، المعر فعي الموقععف خيعار
ِلّح ُنِصّر ُن اعتباره.ً على عليه, و

أن النععاس علععى اللحععاح نسععتطيع قععد
نععدرك: أن المهم من , لكن شرعي تصرفنا

وهععذه وجععه، كععل مععن كذلك يكون ل قد أنه
: يسيرة لحقيقة النصر من مانعة عقبة أول
نصععر.ً هععذا ثمععَة فليععس حععق ثمععَة ليس أنه

ًا الخلل، من شكل ن أيض نععي أن المهعم م
وصععوره، وأشععكاله ومعاهيته النصععر حقيقععة

سععبحانه، للععه قضععاء الكونيععة السععنن وأن
كنععا لععو حععتى لجتهاداتنععا اسععتجابة وليسععت

الكعععون فعععأمر والعمعععل؛ النيعععة صعععادقي
بعلمععه يحيععط ول وحده، لله حكم ومصلحته
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ّ يستدعي وهذا هو، إل مواعععداتا نعطععي أل
ٍد المتثععال مقابععل للنععاس ونبععوآتا لجتهععا
رأيناه.ً 

- لععم والسلم الصلة - عليهم الرسل إن
يختصععر الععذي الوعععد رسععم إلععى يتجععاوزاوا

ًا النسععان الععذاتا, ويجعععل خياراتا انتظاريعع
خلصيا.ً

فععي السععتخلف حكمععة عععن غفلععة هععذه
- كععانوا السععلم - عليهععم والنبيععاء الرض،
بالجنععة، ويعععدونهم بععالتقوى الناس يأمرون

بتمكيععن الوعععد كععان الخاتمة الرسالة وفي
غير.ً   ل ذاته الدين

الععتي المفععاهيم ترتيععب إلععى نحتععاج إننععا
وأن باعتععععدال، فقههععععا وإلععععى نعرفهععععا،
الععذاتا, بناء في الشرعي المنهج نستقرىء
لنحقععق ؛ الطبععاع حاكميععة مععن والتخلععص

وحده.ً لله العبودية
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فهرس
الموضعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععوع

الصفحة
3 مقدمة
6 الفقععة   مفهومالولى: المقولة

الفقيه وغرض
11 مفهععععومالثانيصصصصة:  المقولصصصصة

الموقععف فععي الجتهععاد
أهععععل وأدب الشععععامل

فيه.ً الجتهاد
24 الخلف  حقيقة: الثالثة المقولة

الشريعة.ً أقرته الذي
34 بيععن : الموازانة الرابعة المقولة

وبيععن والععولء القصععد
والتصور.ً الفقه

41 : التفاضععل الخامسصصة المقولصصة
التكليف في

47 الفهرس

* * *
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