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عنوان البحث
وسطية الشيخ القرضاوي في الفقه من خالل كتابه "تيسير
فقه الصيام"

اسم المشارك
أ .عماد عبد الرحيم مقاط

.2

معالم الوسطية عند القرضاوي

أ .أكرم كساب

.3

القرضاوي فقيه الوسطية ومكافحة الغلو

أ.عبد القادر خليل الشطلي

وسطية الشيخ القرضاوي يف الفقه من خالل كتابه
(تيسري فقه الصيام)

بحث مقدم إلى مؤتمر

"جه د دي س ق ااوم

خدمم اإل رة لقم ااو سم
ااف

سلسم"

الذي تعقده وزارة األوقاف والشؤون الدينية
غزة  -فلسطين
في الفترة 5-4 :ذو القعدة  1431هـ  13-12/أكتوبر 2010م

إعداد:

أي عم د عبد اامحسة مو
محاضر بمعهد عبد المحسن حمودة الشرعي

أكتوبر 2010م

ملخص البحث
ه ذ ا الثحذذع

ذ القذذارأ أمذذام المذذنلي السذذليم ال ذ ي اتثعذذه الشذذيخ القرضذذاوي فذذي

تحريره للمسائل الفقلية من خالل كتابه " فقه الصيام " .
فالسنة هي المصدر الثاني للفقيه ,وجمي الفقلاء حتكمون للسنة ,ومن ال رورة
التواصذذل نذذين الحذذدفع والفقذذه ,والشذذيخ  -حفظذذه

 , -جم ذ فذذي منللذذه الفقلذذي نذذين

أصالة الماضي وجودة الحاضر ,وبين فلم النص وبين مقصذده ,وفلذم السذنة فذي ضذوء
القران الكريم ,وفلم األحادفع في ضوء أسثانلا ومالبساتلا ومقاصدها ,وأثبت أنه ال ند
مذذن التفريذذن نذذين الحقيقذذة والملذذاا عنذذد التعامذذل م ذ الذذنص ,وكي ذ

رسذذم خطذذا واضذذحا

للتعام ذذل مذ ذ الس ذذنة ,فلمذ ذ ك ذذل األحادف ذذع الذ ذواردة ف ذذي الموض ذذوع الواح ذذد وتعام ذذل مذ ذ
جملتلا ولذم قتصذر علذا فائفذة مذن األحادفذع تالذدم يذوال بعينذه ,ثذم اللذص الشذيخ فذي
النلا ذذة ىلذذا اللم ذ أو التذذرجيت نذذين مالتل ذ
علا حكما بعينه ,وي

الحذذدفع ,مذذا لذذم تذذدلل النصذذو

نوضذذو

األسس التي فنثغي لكل فقيه أن عتمد عليلا.

لنذذر أن الشذذيخ سذذله منللذذا وسذذطا فذذي الفقذذه ,وه ذ ا هذذو مذذنلي الصذذحيت السذذليم
ال ي سار عليه رسول

صذلا

عليذه وسذلم وأصذحابه الكذرام  ,كذل لذه مذن خذالل

أمثلة ونما ج من كتاب الشيخ تيسير فقه الصيام .

وهللا ولي التوفيق

مقدمة البحث
الحمذ ذذد

رب العذ ذذالمين والصذ ذذالة والسذ ذذالم علذ ذذا رسذ ذذول

الصذ ذذاد األمذ ذذين,

والقائد األول للمسلمين ومن تثعذه بححسذان ىلذا فذوم الذدفن وعلذا حلذه وصذحثه الطيبذين
الطاهرين.
وبعد:
فحن التيار الوسط ال ي سلكه العلمذاء اليذوم هذو مذا كذان عليذه النبذي صذلا
عليه وسلم وأصحابه الكرام فالوسطية هي االمتداد الطبيعي لإلسالم وكثي ار ما تعذر
ارعذذي ه ذ ا التيذذار ىلذذا االنتقذذادان منلذذا البّن ذاء ومنلذذا اللذ ّذدام حتذذا تعذذر  -ارعذذي ه ذ ا

التي ذذار الي ذذوم الش ذذيخ القرض ذذاوي  -ىل ذذا هل ذذوم م ذذن خص ذذومه ول ذذيس األول ول ذذن ك ذذون
األخيذذر فكذذان ال نذذد مذذن مناص ذرة أهذذل الحذذن علذذا الحذذن وبذذالحن واختذذرن أن أنصذذر
الشذذيخ اليذذوم مذذن خذذالل ىنذراا فريقتذذه – الوسذذطية  -فذذي اسذذتالراج النتذذائي مذذن المسذذائل
فيلذذا وال هذذو

ذاء علذذا أسذذس ويواعذذد علميذذة ثانتذذة ال تعس ذ
الفقليذذة ننذ ى
الشذذيخ "تيسذذير فقذذه الصذذيام" محطذذة د ارسذذة فذذي هذ ا اللانذذت وهذذو خيذذر كتذذاب كتذت فذذي
ه ا الملال ومن ه ا الواي

وكذذان كتذذاب

بحيع فتناست م جمي المستويان.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى اآلتي:
 .1الويوف عند مسؤولياتنا تلاه الشيخ القرضاوي حفظه
 .2ىنراا شالصية الشيخ – الشالصية الوسطية .-

.

 .3رسم الطرين ال ي سلكه الشيخ للوصول ىلا الوسطية الفقلية.

 .4ىثثان أن الوسطية ليست نذدعا مذن القذول وانمذا هذي امتذداد لمذا كذان عليذه
النبي صلا

عليه وسلم وأصحابه الكرام.

 .5معاللذذة هذذاهرة الويذذوف عنذذد هذذاهر الذذنص  ,وتشذذلي الغذذو
النصو

 ,واستالال

فذذي أعمذذا

المعاني المقصودة منلا .

منهج البحث:
لقد كان منهجي في هذا البحث كاآلتي:
 .1نذذدأن الثحذذع بمقدمذذة تحذذدثت فيلذذا عذذن أهميذذة الثحذذع وأهدافذذه و كذذرن فيلذذا
خطة الثحع  ,ثم تحدثت عن حقيقذة الوسذطية ومفلوملذا  ,وبعذد لذه نقلذت

بعض التعريفان للا وعّلقت عليلا ثذم استاللصذت تعذريفين للذا أحذدهما عذام
واآلخذذر خذذا

الفقه.

 .2عنذذد عذذر

 ,ثذذم كذذرن األسذذس الثالثذذة التذذي انبنذذت عليذذه الوسذذطية فذذي

المسذذائل المطروحذذة للثحذذع أيذذوم ن ذ كر المس ذ لة ثذذم أ صذذل للذذا

بطريقة علمية وأوثذن لذه مذن المصذادر المعتمذدة  ,ثذم أ كذر دلذيالى أو مثذاال

للذ ا األصذذل مذن كتذذاب الشذذيخ -حفظذه

– "تيسذذر فقذذه الصذيام " ثذذم أخذذتم

المس لة بالربط نين األصل والدليل وأنين مد المطابقذة نينلمذا وكيذ

الشيخ التزم نل ا األصل وأ ّيد له باألدلة ما أمكن.
 .3وأيدم ك له عند المثحع نتمليد ىن احتاج.

 .4وكان منللي في التعامل م األدلة في ه ا الثحع كاآلتي -:
أ -عزو اآل ان القرحنية ىلا اسم السورة وريم اآل ة.
ب -عزو األحادفع النبوية ىلا مصادرها األصيلة.
ج -تالريي ه ه األحادفع والحكم عليلا ما أمكن.

أن

د -نسثة األيوال ىلا أصحانلا واثثاتلا.

خطة البحث
المبحث األول :حقيقة الوسطية.
المطلب األول :تعري

الوسطية.

المطلب الثاني :الوسطية في الفقه.
المبحث الثاني :مدخل ىلا الوسطية الفقلية.
المطلب األول :االستيثا من ثبون النص.
المطلب الثاني :فلم النص فلما صحيحا.
المطلب الثالث :سالمة النص من معار

أيو منه.

المبحــث الثالــث :وسذذطية الشذذيخ القرضذذاوي فذذي الفقذذه مذذن خذذالل كتابذذه فقذذه
الصيام)
المطلب :األول :فلم النصو

في ضوء بع لا الثعض.

المطلب الثاني :جم النصو

الواردة في الموضوع الواحد.

المطلب الثالث :اللم أو الترجيت نين النصو
المطلب الرابع :فلم النصو

المالتلفة.

في ضوء أسثاب ورودها وعلللا.

المطلب الخامس :مراعاة الثوانت والمتغيران في النصو
المطلب السادس :الحقيقة أو الملاا في الفلم.

.

المطلب السابع :فقه الواي والواي اآلني.
الخاتمة وفيها:
أ-

ب-

أهم النتائج.
التوصيات

المبحث األول :حقيقة الوسطية
المطلب األول :تعريف الوسطية
الوسطية لغة:
الوسطية في اللغذة تذ تي بعذدة مع ن
ذان منلذا االعتذدال عذن الوسذط نذين الشذي ين
(وَكـ َذلك ََ
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)1

أي عدوال أو خيا ار.

ووس ذذط الق ذذوم خي ذذارهم

)2

ومذ ذذن المالح ذذه أن هذ ذ ه المثذ ذذاني كلل ذذا ت ذذدور حذ ذذول

نفسلا فكللا تحمذل معنذا واحذدا وهذو االعتذدال واالعتذدال لذيس نقيصذة كمذا صذفه
الثعض وانما هو مزّية وعالمة لل ه األمة.
الوسطية اصطالحاً:
لقد تعددن تعريفان العلماء للوسذطية فذي العقيذدة أو الدثذادة أو األخذال

أو

المعامالن ومنلم مذن تحذدع عذن الوسذطية فذي اأسذالم أو اأسذالم دفذن الوسذطية
وبنذذاء عليذذه فمذذنلم مذذن عرفلذذا علذذا أنلذذا عذذدل اأسذذالم أو االعتذذدال – بمعنذذا عذذدم

)1
)2

سورة الثقرة . 143:

المعلذ ذذم الوسذ ذذيط أنذ ذذيس وحخذ ذذرون ,

المحيط الفيرواحبادي ,

.691

 , 1031مالتذ ذذار الصذ ذذحا الذ ذرااي ,

 , 384القذ ذذامو

التطرف أو التشدد -أو عرفلا علا أنلا أوسط األمور ومن عرفلا علا أنلا جامعة
للمي معاني اأسالم نل هي اأسالم واأسالم ال فتلاواها.
 -وكان من أهم التعريفات التي وقفت عليها ما اأتي:

الوسطية هي :مؤهل األمة اأسالمية من العدالة والاليرية للقيام بالشلادة علا
العالمين وايامة الحلة عليلم .)1
الوسطية هي :الثحع عن الحقيقة وتحليللا واالستفادة منلا .)2
الوسطية هي :التوسط أو االعتدال نين فذرفين متقذانلين أو مت ذادفن بحيذع ال
فنفرد أحدهما بالت ثير ويطرد الطرف المقانل وبحيذع ال خذ أحذد الطذرفين أكثذر مذن
حقه ويطغا علا مقانله ويحي

عليه .)3

وقــد تحــدص اليــالكي فــي كتاب ـ الوســطية فــي الق ـرطن عــن معــاني الوســطية
واســتفاف فــي الحــديث عنهــا حتــى قــال :ومــن خــالل مــا ســبك اتض ـ لنــا أن كلمــة
معان عدة أهمها:
(وسط) تستعمل في ٍ
 )1بمعنا :الاليار واألف ل والعدل.
 )2يد ترد لما نين فاضلين.

 )3وتستعمل لما كان نين شي ين وهو خير.
)1

اا

سم

ااومآن ااممسة -ا قرب  ,ص35ي

 )2الوسطية في اأسالم ايد عبد الكريم الزيد ,
)3

الالصائص العامة لإلسالم للقرضاوي ,

.18
.15

 )4وتستعمل لما كان نين الليد والرديء والالير والشر.
 )5ويد تطلن علذا مذا كذان نذين شذي ين ح ّسذا كوسذط الطريذن ووسذط العصذا ويذد
ت ذ تي لمع ذ ن
ذان أخ ذذر يريث ذذة م ذذن ه ذ ه المع ذذاني والمل ذذم –هن ذذا -مت ذذا طل ذذن لف ذذه
الوسذذطية) نذذل علذذا مذذا ا طلذذن ه ذ ا المصذذطلت فلنذذا مذذن جعذذل مصذذطلت

حسا أو معنا .)1
الوسطية مرادفا للفه الاليرية ولو لم كن نين شي ين ّ
وعلذ ذذا كذ ذذل فالوسذ ذذطية) هذ ذذي مذ ذذن أنذ ذذرا خصذ ذذائص اأسذ ذذالم ويعبذ ذذر عنلذ ذذا نذ ذ ذ
التواان) ونعني نلا التوسط أو التعذادل نذين فذرفين متقذانلين أو مت ذادفن بحيذع ال
فنفرد أحدهما بالتذ ثير ويطذرد الطذرف المقانذل وبحيذع ال خذ أحذد الطذرفين أكثذر مذن
حقه ويطغا علا مقانله ويحي

عليه.

ومثذال األفذراف المتقانلذة أو المت ذذادة :الروحيذة والماد ذة والفرد ذة واللما،يذذة
والوايدية والمثالية والثثان والتغيير وما شانللا ومعنا التذواان نينلذا :أن فسذت لكذل
فذذرف منلمذذا ملالذذه ويعطذذا حقذذه بالقسذذط) أو بالقسذذطا

المسذذتقيم) نذذال وكذذس وال

شطط وال غلو وال تقصير وال فغيان وال ىخسار .)2
ولعل ذذي بع ذذد هذ ذ ا الع ذذر

المذ ذذوجز أن أجتل ذذد ف ذذي اسذ ذذتالال

تعذ ذريفين للوسذ ذذطية

أحذذدهما عذذام ,ننظذذر مذذن خاللذذه نظ ذرة عامذذة للش ذريعة اأسذذالمية ,فنالافذذت مذذن خاللذذه
أصذذحاب الملذذل األخذذر  ,وننقذذل ىلذذيلم الذذدفن كمذذا فلمنذذاه ونذذدعوهم ىليذذه ونقذذيم الحلذذة
عليلم.
الوســطية بمفهومهــا العــام هــي :المذذنلي ال ذ ي ارت ذذاه
النبي صلا

عليه وسلم أيامة الحلة علا النا
.13

)1

الوسطية في القرحن الكريم للصالني ,

)2

الالصائص العامة لإلسالم للقرضاوي ,

.115

كافة.

لل ذ ه األمذذة ورسذذمه

وكذ له نحتذذاج لفلذذم خذذا

للوسذذطية نيننذذا كمسذذلمين ,لنعمذذل جميعذذا علذذا مذذا اتفقنذذا

عليه ويع ر بع نا بع ا فيما اخلفنا فيه ,فنحن أمة نالتل

وال نفتر .

الوسطية بمفهومها الخاص هي :الفلذم السذليم ألحكذام الشذريعة اأسذالمية وفذن
هدي النبي صلا

عليه وسلم دون غلو أو تقصير.

المطلب الثاني :الوسطية في الفق
لقذد أسذذس الشذذيخ القرضذذاوي لفقذذه الوسذذط – الوسذذطية فذذي الفقذذه -وحذذر

عليلذذا

نذذل وجعللذذا شذذعا ار وعنوانذذا لفقلذذه فذذي مؤلفاتذذه وندواتذذه ليحقذذن الغا ذذة الشذذر،ية مذذن وراء
الفقه من غير ىعنان واتعاب للمسلمين ويد أعلن الشيخ عن ه ا المنلي في كثيذر مذن
المناسذذثان .ومذذنلي الوسذذطية فذذي الفقذذه هذذو المذذنلي المت ذواان المعتذذدل ال ذ ي لم ذ نذذين
اتثاع النص ورعا ة مقاصذد الشذريعة وفذي فقذه الوسذط ال فتعذار
وال القطعي م الظني نل ويراعي مصالت الثشر بشرط أال تعار

الكلذي مذ اللزئذي
نصا صريحا ثانتا

واضذذت الداللذذة وال ياعذذدة شذذر،ية ملمعذذا عليلذذا فلذ ا المذذنلي لمذ نذذين ثوانذذت الشذذرع
ومتطلثان الواي

وه ا هو االتلاه األمثل ال ي تحتاج ىليه األمة اأسالمية.

 فالوس ذذطية الفقلي ذذة ناجم ذذة –ىل ذذا جان ذذت م ذذا س ذذبن -م ذذن االختالف ذذان الفقلي ذذة ن ذذينالم ذذدار الفقلي ذذة مث ذذل مدرس ذذة الح ذذدفع ومدرس ذذة ال ذرأي ...وه ذ ا الال ذذالف أث ذذر

الفقه ألن كذل ملتلذد سذتند فذي لذه ىلذا اعتثذاران كبيذرة أفراتلذا د ارسذان مطولذة

للمسائل اجتلاد واستنثاط وتحسين وتقييد للقواعد الفقلية وغير لذه حتذا جذاءن

المدرسذة الوسذطية وهذي مدرسذة االعتذدال لت خذ مذن كذل مدرسذة أحسذن مذا عنذذدها

واجتنذاب نقذاط ال ذع التذذي عنذدها حسذت اجتلادهذذا غيذر متحيذزة ألي منلذذا وال
لل ا اأمام أو ا وال ن
لقول أو ضده.

 فالوسطية الفقلية هنا ليست ملرد عاففة وانما هو سلو منلي متذواان للوصذولىلا أجود ما أفراته الثروة الفقلية التي هي وليذدة المنذاهي الفقليذة المتنوعذة لن خذ

أجود ما توصلت ىليه عقول علمائنا في كل األيطار سواء علا امتدادهم الزماني

أو المكاني.

 فالوس ذذطية الفقلي ذذة ليس ذذت منلل ذذا متس ذذاهال كم ذذا ظ ذذن ال ذذثعض وانم ذذا ه ذذي م ذذنليمتكامل نصل به جميعنا ىلا الحن.

 والوسذذطية الفقليذذة تعذ ّذد جذذزءا مذذن الوسذذطية فذذي اأسذذالم ويذذد حذذدد الذذدكتور فوس ذالقرضذذاوي ب ذذالمللس األوروب ذذي لإلفت ذذاء والثح ذذوع ض ذوابط الم ذذنلي الوس ذذطا ي ذذائال:
" قوم تيار الوسطية علا جملة من الدعائم الفكرية تبذرا مالمحذه وتحذدد معالمذه
وتحسم منطلقاته وأهدافه وتميزه عن غيره من التياران تتمثل فيما فلي:

 .1المالئمة نين ثوانت الشرع ومتغيران العصر.

السنة في ضوء مقاصدها الكلية.
 .2فلم النصو اللزئية للقرحن و ّ
 .3التيسير في الفتو والتثشير في الدعوة.

 .4التشدفد في األصول والكليان والتيسير في الفروع واللزي ان.
 .5الثثان في األهداف والمرونة في الوسائل.
 .6الحذذر

علذذا اللذذوهر يبذذل الشذذكل وعلذذا الثذذافن يبذذل الظذذاهر وعلذذا أعمذذال

القلوب يبل أعمال اللوار .

 .7الفلم التكاملي نوصفه :عقيدة وشريعة دنيا ودفن ودعوة ودولة.
 .8دعوة المسلمين بالحكمة وحوار اآلخرين بالحسنا.

 .9اللم نين الوالء للمؤمنين والتسامت م المالالفين.

 .10الللاد واأعداد للمعتدفن والمسالمة لمن جنحوا للسلم.

 .11التعاون نين الف ان اأسالمية في المتفن عليه والتسامت في المالتل

في

 .12مالحظذ ذذة تغيذ ذذر أثذ ذذر الزمذ ذذان والمكذ ذذان واأنسذ ذذان فذ ذذي الفتذ ذذو والذ ذذدعوة والتعلذ ذذيم
والق اء.

 .13اتالا منلي التدرج الحكيم في الدعوة والتعليم واأفتاء والتغيير.

 .14اللمذ نذذين العلذذم واأ مذذان وبذذين اأنذذداع المذذادي والسذذمو الروحذذي وبذذين القذذوة
االيتصاد ة والقوة األخالقية.

 .15التركيز علا المثذادأ والقذيم اأنسذانية واالجتما،يذة كالعذدل والشذور والحريذة
وحقو اأنسان.

 .16تحرير المرأة من رواست عصور التالل

ومن حثار الغزو الح اري الغربي.

 .17ال ذذدعوة ىل ذذا تلدف ذذد ال ذذدفن م ذذن داخل ذذه واحي ذذاء فري ذذة االجتل ذذاد م ذذن أهل ذذه ف ذذي
محله.

 .18الحذ ذذر

المثاعدة.

علذ ذذا البنذ ذذاء ال اللذ ذذدم وعلذ ذذا اللم ذ ذ ال التفريذ ذذن وعلذ ذذا القذ ذذرب ال

 .19االس ذ ذذتفادة ب ف ذ ذذل م ذ ذذا ف ذ ذذي تراثن ذ ذذا كل ذ ذذه م ذ ذذن عقالني ذ ذذة المتكلم ذ ذذين وروحاني ذ ذذة
المتصوفين واتثاع األثريين وان ثاط األصوليين والفقلاء.

 .20اللم نين استللام الماضي ومعا شة الحاضر واستشراف المستقبل .)1

)1

االنترنت .ويكبيد ا-الموسوعة الحرة.

المبحث الثاني :مدخل إلى الوسطية في الفق
تمهيد
الن ذذد للفقي ذذه الذ ذ ي فري ذذد أن ح ذذرر المس ذذائل الفقلي ذذة م ذذن فريق ذذة راين ذذة ورص ذذينة
فذذتمكن مذذن خالللذذا ىلذذا الوصذذول ىلذذا أف ذذل النتذذائي الفقليذذة ألي مس ذ لة تكذذون محذذط
بحثذذه ود ارسذذته فف ذذي هنذذي أن جمي ذ الفقلذذاء هذذدفلم الوص ذذول ىلذذا الح ذذن فذذي المس ذ لة
الفقلية ولكن فر الوصول لل ا الحن من فقيه آلخر وخصوصا في هل ه ا الواي
ال ي تحددن فيه المذدار الفقليذة وكثذرن فيذه الحذوادع والنذواال المسذتلدة فذي العذالم
اأسذذالمي فالنذذد مذذن خطذذوط عري ذذة للذ ه الوسذذطية –الوسذذطية فذذي الفقذذه ويبذذل هذ ه
الالطوط أض نين أفد كم تعريفا اجتلدن فيه– للوسطية في الفقه.
الوسطية في الفق  :هي الطريقة التي سلكلا الفقيه للوصول ىلا أف ل النتائي
نناء علا أسس ويواعد معلومة لد ه.
وبعد ذلَ فإني قسمت أسس الوسطية في الفق إلى عدة مطالب:
المطلب األول :االستيثا من ثبون النص .)1
وهذ ذ ا م ذذن أه ذذم األس ذذس الفقلي ذذة و ل ذذه أن النص ذذو

ىن ل ذذم تك ذذن ثانت ذذة فحنل ذذا

م ذذردودة وخصوص ذذا ف ذذي المس ذذائل الفقلي ذذة وال فؤخذ ذ ن ذذنص غي ذذر ثان ذذت مطلق ذذا أم ذذا
الق ذرحن الك ذريم فثبوتذذه مقطذذوع فيذذه فذذال حتذذاج ىلذذا بحذذع وتحذ نذر ىال فذذي أوجذذه بعذذض
القذراءان أحيانذذا فيكذذون حذذدفثنا هنذذا عذذن مصذذادر التشذري عذذدا القذرحن الكذريم والسذ ّذنة
واآلثذذار وأي ذوال الفقلذذاء وغيذذر لذذه فل ذ ا كلذذه حتذذاج ىلذذا توثيذذن ويرج ذ

)1

كي

تعامل م السنة للقرضاوي

.33

لذذه ألهذذل

االختصا

ألنه لكل أهل فن رجاالته ويد أسس علما نذا -رحملذم

 -لكذل هذ ه

َهــ ـ َل الـــ كـذ ْك كر كإ ْن ُكْنــ ـ ُت ْم ََّل
اســ ـأَُلوا أ ْ
الفنذ ذذون ولذ ذذم فترك ذ ذوا منلذ ذذا شذ ذذي ا يذ ذذال تعذ ذذالاَ ( :ف ْ
()1
ير) .)2
َت ْعَل ُمو َن) ويالَ :وََّل ُيَن كبُئ ََ كم ْث ُل َخ كب ٍ
وهذ ا الذ ي فعلذذه الشذذيخ فذذي كتابذذه تيسذذير فقذذه الصذذيام) فلذذم فذ كر نصذذا ىال
وي ذذام نتوثيق ذذه والحك ذذم علي ذذه وهذ ذ ا ف ذذدلل عل ذذا حرص ذذه -حفظ ذذه
النصذذو

 -عل ذذا توثي ذذن

و لذذه أن التوثيذذن الذذرج ننتذذائي صذذحيحة وه ذ ا هذذو المطلذذوب مذذن كذذل

فقيه فعله.

المطلب الثاني :فهم النص فهماً صحيحاً
علا الفقيه أن حسن فلذم الذنص وفذن دالالن اللغذة وفذي سذيايه ووفذن سذبت
وروده وف ذ ذذي ىف ذ ذذار النص ذ ذذو

األخ ذ ذذر م ذ ذذن الق ذ ذرحن والس ذ ذذنة ووف ذ ذذن المث ذ ذذادأ العام ذ ذذة

والمقاص ذذد الكلي ذذة لإلس ذذالم م ذ ض ذذرورة التميي ذذز ن ذذين م ذذا ج ذذاء منل ذذا عل ذذا س ذذبيل تبلي ذ
الرسالة وما لذم لذيء كذ له وبدثذارة أخذر  :مذا كذان منلذا تشذريعا ومذا لذيس نتشذري
ومذذا كذذان مذذن التش ذري لذذه صذذفة العمذذوم والذذدوام ومذذا لذذه صذذفة الالصذذو

أو الت ييذذت

فحن من أسوأ اآلفان في فلم النص خلط أحد القسمين باآلخر .)3
فكان النص أمام الشيخ القرضاوي على نوعين:

)1

سورة النحل .43:

)2

سورة فافر.14 :

)3

نتصرف كيذ

فما بعدها.

نتعامذل مذ السذنة -للقرضذاوي ,

 , 24االجتلذاد عبذد الذرحمن اافذدي ,

50

األول :ما

منه جانت الرأي واالجتلاد أو فنعدم كمعرفة األحكذام مذن

ع

ال ذذدفن بال ذذرورة أو الت ذذي س ذذتفاد م ذذن ال ذذنص الش ذذرعي مثاش ذرة ن ذذال كلف ذذة أو بح ذذع أو
اجتلاد ومن ثم ال لوا

مالالفته.

()1

الصوم ومعناه  ,)2وأحادفذع ثبذون رم ذان  ,)3وغيرهذا مذن

كما في ح ان فر
األمثلة الكثير.

والثــاني :مذذا غلذذت عليذذه جانذذت االجتلذذاد والذرأي وهذ ا النذذوع ال عذ ّذد جذذزءا مذذن

الش ذريعة بمعناه ذذا االص ذذطالحي أي ال ع ذ ّذد م ذذن يبيذذل التش ذري األل ذذي ال ذ ي ال تل ذذوا
مالالفتذذه نذذل تسذذوا ه ذ ه المالالفذذة مذذا دامذذت مسذذتندة ىلذذا دليذذل أيذذو مذذن دليذذل ال ذرأي
الفقلي المترو

أو مستندة ىلا اجتلاد أيرب ىلذا رو النصذو

()4

 ,كمذا فذي مسذائل

ما فطر الصائم وما ال فطره .)5

المطلب الثالث :سالمة النص من معارف أقون من
علذذا الفقيذذه –أ
معار

()6

ذذا -عنذذد التعامذذل م ذ الذذنص أن فت كذذد مذذن سذذالمة الذذنص مذذن

السنة سواء أكانت النصذو
أيو منه من القرحن أو ّ

ثبوتذ ذذا ومعنذ ذذا أو أوفذ ذذن باألصذ ذذول وأليذ ذذن بحكمذ ذذة التشذ ذري

أوفذر عذددا أم أصذت

أو مذ ذذن المقاصذ ذذد العامذ ذذة

للشذريعة التذذي اكتسذذبت صذذفة القطديذذة ألنلذذا لذذم تؤخذ مذذن نذذص واحذذد أو نصذذين نذذل
)1
)2

فقه الممكن السويد ,

فقه الصيام للقرضاوي ,

.22

 9فما بعدها .

)3

المرج السانن ,

)4

فقه الممكن ناجي السويد ,

)5

)6

 26فما بعدها .

فقه الصيام للقرضاوي ,

كي

. 22

 86فما بعدها وغيرها كتاب الشيخ فقه الصيام).

نتعامل م السنة للقرضاوي ,

. 34

أخ ن من ملموعذة مذن النصذو

واألحكذام وأفذادن بان ذمام بع ذلا ىلذا بعذض –

قينا وجزما نثبوتلا.
وم

له ى ا وي التعار

-في الظذاهر– نذين حفتذين فالمصذير ىلذا الس ّذنة

وا ا وي نذين سذنتين فالميذل ىلذا أيذوال الصذحابة وا ا ويذ نذين أيذوال الصذحابة فالميذل
ىل ذذا القي ذذا

وال تع ذذار

ن ذذين القي ذذا

وب ذذين ي ذذول الص ذذحاني

)1

هذ ذ ا كل ذذه ل ذذري –

بالطث – وفقا لم سبن كره من يواعد ومقاصد عامة وثانتة.
حذذر

الشذذيخ القرضذذاوي -حفظذذه

– حرصذذا شذذدفدا علذذا هذ ه النقطذذة حتذذا

نذذدا لذذه واضذذحا فذذي كتابذذه "فقذذه الصذذيام" وخصوصذذا فذذي مس ذ لة هذذل الحلامذذة تفطذذر
الصائم أم ال تفطره وكي

)1
)2

كش

حل ه ا التعار

األسرار البز دوي . )121/3

فقه الصيام للقرضاوي ,

 88فما بعدها .

نين السنتين .)2

المبحث الثالث :وسطية الشيخ القرضاوي
في الفق من خالل كتاب تيسير فق الييام
ىن وسذذطية الشذذيخ القرضذذاوي فذذي الفقذذه فذذي كتابذذه "تيسذذير فقذذه الصذذيام" ليسذذت
ندعا من القول وانما هذي امتذداد لمذا كذان عليذه النبذي صذلا
الكرام ومن تثعلم من العلماء والفقلاء ىلا أن فرع
أما في امن النبي صلا

األر

عليذه وسذلم وأصذحابه
ومن عليلا.

عليه وسلم وأصحابه فذحنلم عا شذوا نذزول الذوحي

وفلموا التنزيل وفقلوا في الدفن حتذا يذالوا :مذا خّيذر رسذول

صذلا

عليذه وسذلم

نذذين أمذرين ىال اختذذار أ سذذرهما مذذا لذذم كذذن ىثمذذا) هذ ا حذذاللم وحذذال مذذن تذذثعلم ففلمذوا
السنة في ضذوء القذرحن الكذريم ولذم عتمذدوا علذا نذص دون نذص نذل علذا النصذو
ّ
ملتمعذذة وعلم ذوا أسذذثاب النذذزول ومالبسذذان النصذذو

وفري ذوا نذذين الحقيقذذة والمل ذذاا
ّ

وكان لفقه الواي في حياتلم أثر كبير فكانوا األمذة الوسذط الذ فن يذال
اس َتأْمرو َن كباْلمعر ك
ك
وف َوَتْن َه ْو َن َع كن
ُم ٍة أ ْ
ُكْن ُت ْم َخ ْيَر أ َّ
َ ُْ
ُخ كر َج ْت ل َّلن ك ُ ُ
َهل اْل كك َتـ ك
ان َخ ْيـًار َل ُهـ ْم كمـْن ُه ُم اْل ُم ْؤ كمُنـو َن َوأَ ْك َثـُرُه ُم
اب َل َكـ َ
َم َن أ ْ ُ
َوَل ْو ط َ

تعذالا فذيلم:

اْلمْن َك كر وُت ْؤ كمُنو َن كب َّ ك
اّلل
ُ َ
اْل َف ك
اسـُقو َن)( )1ويذال:

ُم ًة وس ً ك
الن ك
اء َعَلى َّ
يدا
اس َوَي ُكو َن َّ
َوَك َذلك ََ َج َعْلَن ُ
ول َعَل ْي ُك ْم َشـ كه ً
اك ْم أ َّ َ َ
الر ُس ُ
طا ل َت ُكوُنوا ُش َه َد َ
الرسول كم َّمن يْنَقلكب عَلى ع كقبيـ ك
ك
ك
ك
َو َما َج َعْلَنا اْلقْبَل َة َّالتي ُكْن َت َعَل ْي َها كإََّّل لَن ْعَل َم َم ْن َي َّت كب ُع َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ
ك
ان َّ ُ لكُي كضـ َ ك
امـاَن ُك ْم كإ َّن َّ َ كبالَّنـ ك
اس
َوإ ْ
ين َه َدن َّ ُ َو َما َك َ
كن َكاَن ْت َل َك كب َيرًة كإََّّل َعَلى َّالذ َ
يع إ َ
َلرء ٌ ك
يم)(.)2
وف َرح ٌ
َُ

)1

سورة حل عمران. 110 :

)2

سورة الثقرة. 143 :

وعلي فإنني ألخص وسطية الشيخ القرضاوي هنا في عدة مطالب:
المطلب األول :فهم النيوص في ضوء بعضها البعض
مذ ذذن الواجذ ذذت -لكذ ذذي نفلذ ذذم النصذ ذذو

فلمذ ذذا صذ ذذحيحا بعيذ ذذدا عذ ذذن التحريذ ذ

واالنتحال وسوء الت ويل– أن تفلم في ضوء بع ذلا الذثعض وفذي ضذوء التوجيلذان
الرباني ذذة ف ذذح ا ك ذذان القذ ذرحن ه ذذو رو الوج ذذود اأس ذذالمي وأس ذذا

ننيان ذذه وه ذذو بمثاب ذذة

الدستور األصلي ال ي ترج ىليه كذل القذوانين فذي اأسذالم فذحن السذنة هذي الشذارحة
لل ا الدستور فلي البيان النظري والتطبين العملي للقذرحن الكذريم

)1

فلمذا المصذدران

األساسان للتشري اأسالمي.
وه ذ ا ه ذذو م ذذنلي الش ذذيخ -حفظ ذذه

تع ذذالا -ف ذذال توج ذذد مس ذ لة واح ذذدة ف ذذي

كتابه "فقه الصيام" يد فلمت نذدليل بعيذدا عذن بذايي األدلذة الحذه مسذائل علذا مذن
ل ذذت الص ذذوم)

)2

ومس ذذائل أص ذذحاب األع ذ ار  .)3ومثال ذذه مس ذ لة الفط ذذر للمس ذذافر

)4

ُخـَر
ام أ َ
ان كمْن ُك ْم َم كر ً
يضا أ َْو َعَلـى َسـ َف ٍر َف كعـَّدةٌ كمـ ْن أََّاـ ٍ
حيع ىن تعالا يالَ :ف َم ْن َك َ
ك
ين) .)5
ين ُا كطيُقوَن ُ كف ْدَا ٌة َ
ام كم ْس كك ٍ
َو َعَلى َّالذ َ
ط َع ُ
فقد أكد القرحن أن المريض والمسافر فطذران ويق ذيان عذدة مذن أ ذام أخذر
بعدد األ ام التي أفطرها وجذاءن السذنة ف كذدن هذ ا الحكذم يذوال وعمذال وتقريذ ار منلذا
)1

نتصرف :كي

نتعامل م السنة – للقرضاوي ,

 , 93أنظر :بعض ضوابط فلم السنة ألحمد فكيذذر ,

.7
)2

نتصرف  :كي

)3

كي

نتعامل م السنة – للقرضاوي ,

نتعامل م السنة للقرضاوي ,

)4

فقه الصيام للقرضاوي ,

)5

سورة الثقرة . 184:

. 52

. 49

. 39

حدفع عائشة

)1

وانن ،ثا

)2

وأنذس نذن مالذه

جميع ذذا -ث ذذم نق ذذل الش ذذيخ -حفظ ذذه

)3

وأنذي الذدرداء

)4

-رضذي

عذنلم

– اأجم ذذاع عل ذذا ل ذذه ث ذذم س ذذا ف ذذي الص ذذفحة

وهامشلا خالف العلمذاء فذي لذه وكيذ
الحكم.

أن الس ّذنة كذان لذه األثذر الكبيذر فذي تذرجيت

المطلب الثاني :جمع النيوص الواردة في الموضوع الواحد
ومذذن الذذالام ى ا كذذان مذذن المقذذرر أن السذ ّذنة تفسذذر القذرحن الكذريم وتبينذذه بمعنذذا

أنلا تفصل ململه .وتفسذر مبلمذه وتالصذص عمومذه وتقيذد ىفاليذه فذ ولا ثذم أولذا
أن ف ارعذذا لذذه فذذي السذ ّذنة بع ذذلا مذ بعذذض
نصو

)5

فينثغذذي أن تلمذ نصذذو

القرحن الالاصة بالمس لة الواحدة.

وك ذ له فحن ذذه م ذذن ال ذذالام لفل ذذم الس ذذنة -أ

السذ ّذنة مذ

ذذا– فلم ذذا ص ذذحيحا أن تلم ذ األحادف ذذع

الصحيحة في الموض الواحد بحيع فرد متشانللا ىلا محكملا ويحمل مطلقلا علا
مقيدها ويفسر عاملا بالاصلا وب له فت ت المعنا المراد منلا وال

ذرب بع ذلا

نثعض .)6
فل ه القاعدة هي أحد ال وابط المعينة علا الفلذم للنصذو
كفذذي السذذتنثاط األحكذذام مذذن النصذذو
 )1متفن عليه اللؤلؤ والمرجان ,
 )2متفن عليه المرج السانن ,
 )3المرج السانن ,
 )4المرج السانن ,
)5
)6

كي

المرج السانن

االعتمذذاد علذذا نذذص واحذذد مذ كونذذه صذذحيحا

. 684

. 680

. 682
. 685

نتعامل م السنة – للقرضاوي ,

فلمذا سذليما فذال

. 103

واغفذ ذذال النظذ ذذر فذ ذذي بذ ذذايي النصذ ذذو

ال ذ ذواردة فذ ذذي

نذ ذذل فنظذ ذذر ىلذ ذذا جمي ذ ذ النصذ ذذو

الموضوع الواحد وه ه من فر الوسطية الفقلية التي سلكلا في كتابه -فقه الصيام–
 .واليذذه مثذذاال علذذا لذذه وهذذو مذذا كذذان فذذي مسذ لة الحلامذة وهذذل تفطذذر الصذذائم أم ال
فبدأ الشيخ نتعريفلا ثم كر حدفع ثوبان مرفوعا أفطذر الحذاجم والمحلذوم)
عن شداد نن أو

)2

)1

ومثلذه

ومثل له عن راف نن خد ي وأني هريرة وأني موسا .)3

وه ه أدلذة مذن يذالوا أن الحذاجم والمحلذوم فطذر ثذم كذر الشذيخ -حفظذه

–

أدلذذة اللمل ذور ال ذ فن يذذالوا بعذذدم الفطذذر للحذذاجم والمحلذذوم وهذذو حذذدفع انذذن ،ثذذا

-

رضذذي
صائم)

عنذذه" -أن النبذذي -صذذلا
)4

و كر يول أنس -رضي

وأنلا لل ع

عليذذه وسذذلم -احذذتلم وهذذو محذذرم واحذذتلم وهذذو
عنه -وكي

علل الك ارهذة فذي احتلذام الصذائم

ثم كر يول ن
كل من أنس وأني سعيد الالدري وأني ليلا وتعليذل الفقلذاء

ل له .)5
وعلا ه ا كون الشيخ ملتزمذا بمذنلي الوسذطية الفقليذة فوسذطيته ليسذت مبنيذة
علا هو متث وال ش نت مطاع وانما علا فريقة علمية راينة ويوية .والحمد .

المطلب الثالث :الجمع أو الترجي كين مختلف النيوص

()6

)1

رواه أنو داوود  ,3137 :وانن ماجه  , 1680 :الملموع للنووي . )350 349/6

)2

المرج السانن.

)3
)4
)5
)6

المرج السانن  ,انظر فتت الثاري . )79/5

أخرجه الثالاري  , 50:ومسلم . 1303:

فقه الصيام للقرضاوي ,

. 90 ,89

انظر فقه األوليان للقرضاوي ,

. 79

األصذذل فذذي النصذذو
فح ا افتر

وجود تعار

علينا أن نزيل ه ا التعار
النصو

الشذذر،ية أال تتعذذار

الحذذن

ألن الحذذن ال عذذار

فحنما هو في هاهر األمر ال فذي الحقيقذة والوايذ
المدعا فح ا أمكن ىاالة التعار

وكذان

باللم والتوفين نين

ندون تمحل واعتساف بحيع عمل بكل منلما فلو أولذا مذن الللذوء ىلذا

الترجيت نينلما ألن الترجيت عني ىهمال أحد النصين وتقد م اآلخر .)1
ويندرج تحت هذا العنوان ثالثة أمور مهمة:
األول :أن اللم مقدم علا الترجيت وه ا ال فتم ىال نين األحادفع الصذحيحة
أما ال ديفة والموضوعة فال تدخل هنا ألنلا ال تقو علا معارضة الصحيت.
الثـــاني :ت ذذرجيت أح ذذد النص ذذين عل ذذا اآلخ ذذر نن ذذاء عل ذذا مقاص ذذد الش ذريعة ويواع ذذد
الشذريعة والتيسذذير ورفذ الحذذرج دون تعسذ

وتشذذدد أو ىتثذذاع لللذذو

ألن الذذنص ال ذ ي

فوافذ ذذن مقاصذ ذذد الشذ ذريعة العامذ ذذة أولذ ذذا بذ ذذالترجيت مذ ذذن غيذ ذره مذ ذذن النصذ ذذو

وان كانذ ذذت

صحيحة ه ا –فثعا -ىن لم كن اللم نينلما كما تقدم.
أمــا الثالــث :الناسذذخ والمنسذذوا والحقيقذذة أن دعذذو النسذذخ فذذي الحذذدفع أضذذين
مسذاحة مذذن دعذذو النسذذخ فذذي القذرحن مذ أن األمذذر كذذان فوجذذت أن كذذون بذذالعكس ى
األصذذل فذذي القـرطن أن كذذون للعمذذوم والاللذذود أمذذا السذذنة فمنلذذا مذذا عذذالي ي ذذا ا جزئيذذة
وأحواال مؤيتة بحكم ىمامته -صلا
ومذن المعلذذوم أ

عليه وسلم -لألمة وتدنيره ألمورها اليومية .)2

ذذا أن علذذم النسذذخ) علذذم نعذذيس ال قذذدر عليذذه ىال الللانذ ة مذذن

العلماء فالند من التديين الليد عند ال هاب ىلا الناسخ والمنسوا.
)1

كي

)2

كي

نتعامل م السنة للقرضاوي ,

نتعامل م السنة للقرضاوي ,

. 113
. 121

وعلا ن
كل فحن الشيخ -حفظه

– لذم غفذل عذن هذ ه النقطذة فذي كتابذه "فقذه

الصيام" نل هي واضحة في كل مس لة كان هاهرها التعار .
فف ذذي مس ذ لة الحام ذذل والمرض ذ ) ف ذذي الكف ذذارة والق ذذاء عليلم ذذا ه ذذل ع ذذامالن
معاملة المريض العادي أم الشيخ الكبير الفاني فثعد أن أسس الشذيخ للمسذ لة ونقذل
اأجماع وحرر محل النزاع ونقل األيوال يال" :وال ي أرجحه هذو األخذ بمذ هت انذن
عمر وانن ،ثا

في ش ن المرأة التي فتوالا عليلا الحمل واأرضاع وتكاد تكون في

رم ان ىما حامال واما مرضعا وهك ا كان كثير مذن النسذاء فذي األامنذة الماضذية
فمذ ذذن الرحمذ ذذة بمثذ ذذل هذ ذ ه المذ ذرأة أال تكلذ ذ

الق ذ ذذاء وتكتفذ ذذي بالفد ذ ذذة وفذ ذذي هذ ذ ا خيذ ذذر

للمساكين وأهل الحاجة .أما المرأة التي تثاعد فتران حمللا كما هذو الشذ ن فذي معظذم
نس ذذاء امنن ذذا ف ذذي معظ ذذم الملتمع ذذان اأس ذذالمية وخصوص ذذا ف ذذي الم ذذدن والت ذذي ي ذذد ال
تعذذاني الحمذذل واأرضذذاع فذذي حياتلذذا ىال مذرتين أو ثالثذذا فذذاألرجت أن تق ذذي كمذذا هذذو
رأي اللملور .)1

)1

فقه الصيام للقرضاوي ,

 , 74انظر العدفد من األمثلة في نفس الكتاب .

المطلب الرابع :فهم النيوص في ضوء أسباب ورودها وعللها
وفل ذذم النصذ ذذو

ف ذذي ضذ ذذوء ورودهذ ذذا وعللل ذذا وأهذ ذذدافلا مم ذذا ال تالفذ ذذا أهميتذ ذذه

بالنسثة للفقيه ال ي رف شعار الوسطية حتا عبد

كما أراد.

 -وه ذ ا حت ذذاج ىل ذذا فق ذذه عمي ذذن ونظ ذذر ديي ذذن ود ارس ذذة مس ذذتو،ثة للنص ذذو

واد ار

بصذذير لمقاصذذد الش ذريعة وحقيقذذة الذذدفن م ذ شذذلاعة أدنيذذة ويذذوة نفسذذية للصذذدع

بالحن وان خال مذا ألفذه النذا وتوارثذوه ولذيس هذ ا بالشذيء الل ّذين فالنذد لفلذم
الذذنص فلمذذا دقيقذذا سذذليما مذذن معرفذذة المالبسذذان والعلذذل وسذذبت الذذورود التذذي سذذين

فيلا النص وجاء نيانذا للذا وعالجذا لظروفلذا حتذا فتحذدد المذراد مذن الذنص نديذة
وال فتعذ ذذر

لشذ ذذتان الظنذ ذذون أو اللذ ذذري وراء هذ ذذاهر غيذ ذذر مقصذ ذذود فذ ذذح ا كانذ ذذت

أسثاب نزول القرحن مطلوبة لمن فلمه أو فسره كانت أسثاب ورود الحدفع أشذد

فلثا .)1

وكذذان لفلذذم الشذذيخ -حفظذذه

-

– للنصذذو

والويذذوف عنذذد أسذذثاب ورودهذذا وعلللذذا

أثر بال في الوصول ىلا رو التشري اأسالمي في كتابه "فقه الصيام" ويظلذر
له واضحا من خالل فرحذه لمسذ لة ثبذون هذالل رم ذان فثعذد أن كذر الطريقذة

األولا وهي الر يذة والثانيذة وهذي ىتمذام ع ّذدة شذدثان ثالثذين فومذا يذال أو الطريقذة
الثالثة هي التقدفر لللالل أو كما يال الحذدفع" :ى ا غ ّذم علذيكم أو غمذي علذيكم أو
غبذذي علذذيكم" ثذذم نذذدأ بسذذرد األي ذوال وجم ذ األدلذذة حتذذا كذذر يذذول اأمذذام النذذووي
ال ذ ي ي ذذال في ذذه :وم ذذن يذذال بحس ذذاب المن ذذاال فقول ذذه مذذردود بقول ذذه -ص ذذلا

علي ذذه

لذو كلفذوا

أمية ال نكتت وال نحسذت" وألن النذا
أمة ّ
وسلم -في الصحيحين" :ىنا ّ
نذ ذ له ضذ ذذا علذ ذذيلم ألنذ ذذه ال عذ ذذرف الحسذ ذذاب ىال أفذ ذراد مذ ذذن النذ ذذا فذ ذذي البلذ ذذدان

الكثار .)2

نتعامل م السنة للقرضاوي ,

)1

كي

)2

الملموع للنووي . )27 /6

. 73

ثم ندأ الشيخ -حفظذه

– ظلذر لنذا فلمذا عميقذا مذن الحذدفع فقذال :والحذدفع

ال ي احتي به اأمام النذووي -رحمذه

– ال حلذة فيذه ألنذه فتحذدع عذن حذال األمذة

ووصذذفلا عن ذذد بعثت ذذه لل ذذا -عليذذه الص ذذالة والس ذذالم -لك ذذن أميتلذذا ليس ذذت أم ذ ار الام ذذا وال
مطلوب ذذا ...ف ذذال م ذذان أن ذ تي ف ذذور عل ذذا األم ذذة تك ذذون في ذذه كاتث ذذة حاس ذذثة والحس ذذاب
الفلكذذي العلمذذي الذ ي عرفذذه المسذذلمون فذذي عصذذور اادهذذار ح ذذارتلم وبلذ فذذي عصذرنا
درجذة الريذذي تمكذن نلذذا الثشذذر مذن الصذذعود ىلذذا القمذر هذذو شذذيء غيذر التنلذذيم أو علذذم
النلوم الم موم في الشرع .)1
وكيذ

أن األمذذة كللذذا نذذل العذذالم كلذذه أصذذثت اليذذوم ك نذذه نلذذد واحذذد ونقذذل الالبذذر

مذذن المشذذر ىلذذا المغذذرب والعكذذس السذذتغر ث ذواني معذذدودة ونذذاد -حفظذذه

– بذ ن

فؤخ بالحساب الفلكي القطبي -علا األيل– في النفي ال في اأثثان .)2
وهنذ ذذا تظلذ ذذر وسذ ذذطية الشذ ذذيخ الفقيذ ذذه مذ ذذن خذ ذذالل ىد اركذ ذذه التذ ذذام وفلمذ ذذه العميذ ذذن
للنصو

الشر،ية في ضوء أسثانلا ومسبثاتلا وعلللا وأسثاب ورودها.

المطلب الخامس :الثواكت والمتغيرات في النيوص
ىن التمييز نين الوسيلة المتغيذرة واللذدف الثانذت حفذه الفقيذه مذن أن اللذط نذين
المقاصذذد واألهذذداف الثانتذذة وبذذين الوسذذائل اآلنيذذة والبي يذذة التذذي تعنيلذذا أحيانذذا للوصذذول
ىلا اللدف المنشود ألن ال ي فتعمن في فلذم النصذو

وأسذرارها فتبذين لذه أن الملذم

هو اللدف وهو الثانت والدائم والوسائل يد تتغير نتغير البي ة أو العصر والعرف .)3
)1
)2

)3

فقه الصيام للقرضاوي ,

المرج السانن.
كي

. 30

نتعامل م السنة للقرضاوي ,

. 139

ف ذذح ا وج ذذدن وس ذذيلة أخ ذذر أي ذذل مش ذذقة تحق ذذن المقص ذذود ص ذذارن ه ذذي المطلوب ذذة
شرعا .)1
 وممذذا فذذدخل فذذي ه ذ ا :مذذا جذذاء فذذي الحذذدفع الصذذحيت :صذذوموا لر يتذذه وأفطذذرواغم عليكم فايدروا له) .)2
لر يته فحن ّ

وم ذذن المالح ذذه أن الح ذذدفع أش ذذار ىل ذذا ه ذذدف وه ذذو ص ذذيام رم ذذان كّلذ ذه دون

نقص ذذان وح ذذدد لل ذذم الوس ذذيلة الس ذذللة المق ذذدورة لعام ذذة الن ذذا

ف ذذي ل ذذه العص ذذر وه ذذي

الر يذذة ولذذم كلفلذذم نوسذذيلة أخذذر كالحسذذاب الفلكذذي مذذثال ولذذو فعذذل ألرهقلذذم
فريد نلم اليسر فح ا وجدن وسيلة أخر أيدر علا تحقين اللدف وأبعد عن احتمال
نلم ذذد عل ذذا الوس ذذيلة وه ذذي ليس ذذت مقص ذذودة
الالطذ ذ –وه ذذي الحس ذذاب الفلك ذذي– فلم ذذا ا ّ
ل اتلا ونغفل عن اللدف ال ي نشده الحدفع .)3

المطلب السادس :الحقيقة أو المجاز في الفهم
الحقيقذذة :اسذذتعمال اللفذذه فذذي المعنذذا الذ ي وضذ لذذه والملذذاا :اسذذتعمال اللفذذه
في غير المعنا ال ي وض له .)4
وهذ ذ ا معن ذذاه حم ذذل الك ذذالم عل ذذا الحقيق ذذة ال المل ذذاا ىال ى ا تعذ ذ ر ىرادة المعن ذذا
الحقيقذذي فيصذذار ىلذذا الملذذاا بشذذرط أن كذذون نذذين المعنذذا الحقيقذذي والملذذااي عاليذذة

)1
)2
)3
)4

االجتلاد عبد الرحمن اافدي ,

. 41

أخرجه الثالاري  , 1906:ومسلم . 1080:
فقه الصيام للقرضاوي ,
القامو

 , 32كي

المبين محمود عثمان ,

نتعامل م السنة للقرضاوي ,

. 196 103

. 145

م ذ وجذذود يرينذذة صذذارفة عذذن ىرادة المعنذذا الحقيقذذي

)1

لكذذن ال أحذذد سذذتطي أن فنكذذر

الملاا لوجوده في اللغة والعرف والقرحن والسنة.
 والمراد بالملذاا هنذا :مذا شذمل الملذاا اللغذوي والعقلذي واالسذتعارة والكتابذةواالسذتعارة التمثيليذذة وكذذل مذا الذذرج بذذاللفه أو اللملذة عذذن داللتلذذا المطابقيذذة
األصلية .)2
والمتصفت لكتاب الشيخ "فقه الصيام" لده ملتزما الت ازمذا تامذا نلذ ه القاعذدة ال
فتلاواه ذذا ن ذذل ح ذ ر الش ذذيخ -حفظ ذذه

– م ذذن التوس ذ ف ذذي الت ذ ويالن الملااي ذذة ن ذذل

أوضت صراحة يوله ت ويالن مرفوضة) و كر العدفد من األمثلة منلا يوله" :ومن
التذ ذ ويالن المرفوضذ ذذة تذ ذ ويالن الثافنيذ ذذة التذ ذذي ال دليذ ذذل عليلذ ذذا مذ ذذن الدثذ ذذادة وال مذ ذذن
السيا

كقول من يال منلم في حدفع :تسحروا فحن في السحور نركة) .)3
المذراد بالسذذحور هنذذا :االسذذتغفار وال ريذذت أن االسذذتغفار باألسذذحار مذذن أعظذذم

ذع عليذه القذرحن الكذريم والسذنة ولكذن كونذه المذراد بالحذدفع هنذا اعتسذاف مذردود
ما ح ّ
علا يائله .)4
ومثالن ذ ذذا هن ذ ذذا يول ذ ذذه :وأم ذ ذذا ح ذ ذذدفع أن النب ذ ذذي -ص ذ ذذلا
فذ فطر"

)5

علي ذ ذذه وس ذ ذذلم" -ي ذ ذذاء

فذذال فذذدل علذذا أن القذذيء مفطذذر ن اتذذه نذذل كمذذا قذذال مذذر

فذ فطر أو

أصذذابه جل ذذد ومشذذقة ف ذ فطر أي ب ذ ن أك ذذل أو شذذرب واال ف ذذحن لفذذه ي ذذاء) ال ف ذذدل
)1

المدخل عبد الكريم ايدان ,

. 79

نتعامل م السنة للقرضاوي ,

)2

كي

)3

متفن عليه اللؤلؤ والمرجان . 665:

)4

كي

)5

الترم ي  , 87:أنو داود . 2381:

نتعامل م السنة للقرضاوي ,

 155كش
. 168

األسرار للبز دوي

. )59/2

علا التعمد ال ي هو المفطر عندهم وانما الذ ي فذدل علذا التعمذد هذو اسذتقاء)
والحقيقة أن التفطير بالقيء ال فتفن م مقاصد الشريعة .)1

المطلب السابع :فق الواقع والواقع اآلني
إن أحكام الشريعة اإلسالمية انقسمت –بالنسبة للواقع -إلى نوعين:
األول :مذ ذذا

ذ ذذع

فيذ ذذه جانذ ذذت ال ذ ذرأي واالجتلذ ذذاد أو فنعذ ذذدم كمعرفذ ذذة األحكذ ذذام

المعروفة من الذدفن بال ذرورة والتذي ال للللذا أحذد كوجذوب الصذالة وحرمذة الزنذا أو
التي تستفاد من النص أرسذا نذال أي كلفذة أو بحذع أو اجتلذاد لظلذور هذ ه األحكذام مذن
النصو

الشذر،ية مثذل حرمذة نكذا األملذان التذي ورد نلذا الذنص الشذرعيُ :ح كرَمـ ْت

ُم َه ُات ُك ْم)
َعَل ْي ُك ْم أ َّ

)2

تعد جزءا من الشريعة اأسذالمية أي تشذريعا
وه ه األحكام الفقلية ّ

ىلليا ومن ثم ال تلوا مالالفته.
والثــاني :مذذن األحكذذام الفقليذذة هذذو مذذا غلذذت عليذذه جانذذت الذرأي واالجتلذذاد وهذ ا
النذذوع مذذن األحكذذام ال عذ ّذد جذذزءا مذذن الش ذريعة اأسذذالمية بمعناهذذا االصذذطالحي أي ال
ع ذ ّذد م ذذن التش ذري األل ذذي ال ذ ي ال تل ذذوا مالالفت ذذه ن ذذل تس ذذوا ه ذ ه المالالف ذذة م ذذا دام ذذت
مسذتندة ىلذذا دليذذل أيذذو مذن دليذذل الذرأي الفقلذذي المتذرو
ىلا رو النصو

أو مسذذتندة ىلذذا اجتلذذاد أيذذرب

تعد من يبيل اتثاع اللو
ألن المالالفة الملردة ّ

أن كون مستندا لألحكام.

)1

فقه الصيام للقرضاوي ,

)2

سورة النساء. 23 :

. 92

واللو ال لذوا

وهذ ا النذوع مذن األحكذام أكثذر مذن النذوع األول لكثذرة الويذائ وتلذددها ومذ هذ ا
فحن الفقه اأسالمي فثقا مصبوغا بالصثغة الدفنية ألنه يائم علا الشذريعة اأسذالمية
ومثادئلذذا ويواعذذدها وداخذذل فذذي نطايلذذا العذذام ودائذذر فذذي فلكلذذا وللذ ا فذذحن حراء الفقلذذاء
تعد سائغة ومحل تقدفر واحترام المسلمين .)1
االجتلاد ة ّ
فذذح ا علمذذت لذذه فذذحن الفقيذذه ال ذ ي علذذم الواي ذ علذذا حقيقتذذه هذذو ال ذ ي الذذو
غمذذاره نروحذذه وجسذذده وفقلذذه فيكذذون عالمذذا بذذالواي علذذا الحقيقذذة ال التذذوهم وال حتذذاج
ىلا الشر والبيان .)2
وهذ ا كذذان حذذال الشذذيخ فذذي كتابذذه "فقذذه الصذذيام" حتذذا غذذدا ك نذذه دذذي
ننفس ذذه ومثال ذذه مسذ ذ لة الحام ذذل والمرضذ ذ م ذذثال وكيذ ذ

الحادثذذة

ف ذ ّذر الش ذذيخ ن ذذين النس ذذاء ف ذذي

األامنة الماضية وبين نساء اماننا من حيع القوة والتحمل.
وكي ذ

أن بع ذذلن تكذذون فذذي رم ذذان ىمذذا حذذامال وامذذا مرضذذعا أمذذا نسذذاء ه ذ ا

الزمن فالغالت أنلا تكون حامال في كل عذامين أو ثالثذة مذرة فكذان الحكذم التلذ

)3

وك له في مس لة ىثثان هالل رم ان بالحساب الفلكي .)4
ويت ذذت لنذذا أن الشذذيخ -حفظذذه

– كذذان مرا،يذذا للوايذ فذذي كتابذذه م ارعذذاة علميذذة

تامة ال فيلا تشدد وال تفريط .)1

 , 57فقه الممكذن نذاجي السذويد ,

)1

المدخل عبد الكريم ايدان ,

)2

االجتلاد عبد الرحمن اافدي ,

القيم . )365/1
)3
)4

فقه الصيام للقرضاوي ,
المرج السانن ,

. 26

. 74

.7

 , 267ىغاثذة الللفذان انذن

الخاتمة وفيها:
أ)) أهم النتائج

لقد خليت في نهااة دراستي هذه إلى النتائج اآلتية:
 -1ىن الوسذذطية هذذي االمتذذداد الطبيعذذي لمذذا كذذان عليذذه النبذذي -صذذلا
وسلم -وأصحابه الكرام.

عليذذه

 -2وهذذي الطريق ذذة الت ذذي سذذلكلا الفقي ذذه للوص ذذول ىل ذذا أف ذذل النت ذذائي نن ذذاء عل ذذا
أسس ويواعد معلومة لد ه.

 -3ىن الشيخ القرضاوي -حفظذه
الفقه.

ضذت معذالم مذنلي الوسذطية فذي
– أسذس وو ّ

 -4ىن الوسطية في الفقه ليست منللا متساهال أو متشددا وانما متكامل.
 -5ىن للوسطية الفقلية أسسا أهملا:
أ .فلم النصو

في ضوء بع لا الثعض.

ب .جم جمي النصو

الواردة في الموضوع الواحد.

ج .اللم أو الترجيت نين النصو
د .فلم النصو

المالتلفة.

في ضوء أسثاب ورودها وعلللا.

ه .مراعاة الثوانت والمتغيران في النص.
و .الحقيقة أو الملاا في الفلم.

ا .فقه الواي والواي اآلني.

 -6ىن للوسطية الفقلية مدخال:

أ .االستيثا من ثبون النص.
ج .سالمة النص من معار

ب)) التوصيات
•
)1

ب .فلم النص فلما صحيحا.

أيو منه.

ايادة الثحع في ملال الوسطية في الفقه.

انظر فقه الصيام للقرضاوي -مس لة المسافر والصيام, -

 51فما بعدها .

توسي دائرة النظر في المسائل الفقلية.

•

ت سيس جيل فلم فقه الوسطية.

•
•
المراجع والميادر:

الويوف عند مسؤولياتنا تلاه علماء األمة.

 .1القرطن الكريم
 .2اكــن القــيم  :ىغاثذذة الللفذذان  ,تحقيذذن محمذذد القذذي فث ذ سذذنة 1992م) نشذذر
دار الكتت العلمية).

 .3اكن ماج  :محمـد نذن فزيذد القزوينذي سذنن انذن ماجذه علذن عليذه وحكذم علذا

أحادفثذذه :محمذذد ناصذذر الذذدفن األلثذذاني الطثعذذة األولذذا مكتثذذة دار المعذذارف-

الريا

.

 .4أكــو داود :سذذليمان نذذن األشذذعع أنذذو داود السلسذذتاني األادي سذذنن أنذذي داود
علذن عليذذه وحكذذم علذذا أحادفثذذه :محمذذد ناصذذر الذذدفن األلثذذاني الطثعذذة الثانيذذة

1421هذ2000-م مكتثة دار المعارف  -الريا

.

 .5أنيس وطخرون :المعلم الوسيط ىخراج :ىنراهيم مصذطفا أحمذد خذن الزيذان
حامد عبد القادر محمد النلار المكتثة اأسالمية – استانبول – تركيا.

 .6البخــاري :محمذذد نذذن ىسذذماعيل نذذن ىن ذراهيم نذذن نذذرد ربذذه ن256ه ذذ) صذذحيت
البخاري الطثعة األولا 1441هذ دار الفكر.

 .7البــزدوي :علذذي نذذن محمذذد نذذن الحسذذين نذذن عبذذد الك ذريم البذذزدوي ن482ه ذذ)
كشذ ذ

األسذ ذرار ع ذذن أص ذذل فال ذذر اأس ذذالم الب ذذزدوي تذ ذ لي  :عب ذذد العزي ذذز ن ذذن

الثالاري ن730هذ) الطثعذة األولذا 1418ه ذ1997-م دار الكتذت العلميذة
 نيرون. .8الرازي :محمد نن أنذي بكذر نذن عبذد القذادر مالتذار الصذحا

الطثعذة األولذا

1421هـ2000-م دار الحدفع  -القاهرة.

 .9زايدي  :عبذد الذرحمن اافذدي  ,االجتلذاد نتحقيذن المنذاط 1426 ,ه ذ2005-م ,
دار الحدفع  ,القاهرة .

 .10الزيد  :الوسطية في اأسالم ايد عبد الكريم الزيد .
.11

زيدان  :عبد الكـريم 1423 ,ه ذ2002-م الطثعذة السادسذة عشذر  ,مؤسسذة

.12

السـ ـويد  :ن ذذاجي ىنذ ذراهيم  ,فق ذذه الممك ذذن 1426 ,ه ذ ذ2005-م  ,الطثع ذذة

الرسالة نيرون – لبنان.

األولا  ,دار الكتت العلمية  -نيرون.

 .13الســـيوطي :ج ذذالل ال ذذدفن عب ذذد ال ذذرحمن ن ذذن أن ذذي بك ذذر ن911ه ذذ) األش ذذثاه
والنظائر في يواعذد وفذروع فقذه الشذافدية الطثعذة األولذا 1419ه ذ1998-م

دار الكتت العلمية – نيرون – لبنان.
 .14اليــالكي :علذذي محمــد  ,الوسذذطية فذذي الق ذرحن 1428 ,هذ ذ2007-م الطثعذذة
األولا  ,دار انن اللواي – القاهرة .

 .15عبد الباقي  :محمد فؤاد  ,اللؤلؤ والمرجان ,دار الفكر ذ نيرون .
 .16عثمان :محمود حامد عثمان القامو

المبين في اصطالحان األصوليين

الطثعة األولا 1421هذ2000-م دار الحدفع – القاهرة.

 .17العســقالني :أحمــد نذذن علذذي نذذن حلذذر العسذذقالني ن852هذذ) فذذتت الثذذاري

بشر صذحيت الثالذاري الطثعذة األولذا 1419ه ذ1998-م دار الحذدفع -

القاهرة.

 .18فكير  :أحمد نن محمد فكير  ,من ضوابط فلم السنة النبوية .
 .19الفيروزطبــادي :محمــد نذذن عقذذوب ن817ه ذذ) القذذامو

المحذذيط تحقيذذن:

مكت ذذت تحقي ذذن التـ ـراص ف ذذي مؤسس ذذة الرس ذذالة الطثع ذذة السادس ذذة 1419ه ذ ذ-

1998م مؤسسة الرسالة – نيرون  -لبنان.
 .20القرضــــاوي :فوس ذ ذ

 ,الخيــــائص العامذ ذذة لإلسذ ذذالم 1422 ,هذ ذ ذ2001-م

الطثعة السادسة  ,مكتثة وهثة القاهرة .

 .21القرضاوي :يوسف  ,تيسير فقه الصيام 1422 ,هذ2001-م الطثعة الثانيذة
 ,مؤسسة الرسالة نيرون – لبنان.

 .22القرضــاوي :يوســف  ,فقذذه األولويذذان 1422 ,ه ذ2001-م الطثعذذة األولذذا ,
مؤسسة الرسالة نيرون – لبنان.

 .23القرضاوي :يوسف  ,كي

نتعامل م السنة  ,دار الوفاء .

 .24مســلم :مسذذلم نذذن حلذذاج القشذذيري النيسذذانوري ن261ه ذذ) صذذحيت مسذذلم
تحقين :محمد فؤاد عبد الثايي دار ىحياء الكتت العلمية.

 .25النسائي :أحمذد كـن شذعيت نذن علمذي سذنن النسذائي تحليذل :محمذد ناصذر
الدفن األلثاني الطثعة األولا مكتثة دار المعارف -الريا

.

 .26النووي :حيي الدفن النووي كتاب الملموع شر المل ب للشيرااي تعلين:
محمد نليت المطيعي مكتثة اأرشاد – جدة  -السعود ة.

معامل الوسطية عند القرضاوي

بحث مقدم إلى مؤتمر

"جه د دي س ق ااوم

خدمم اإل رة لقم ااو سم
ااف

سلسم"

الذي تعقده وزارة األوقاف والشؤون الدينية
غزة  -فلسطين
في الفترة 5-4 :ذو القعدة  1431هـ  13-12/أكتوبر 2010م

إعداد:

أي أممة م ب
باحث من قطر
عضو اَّلتحاد العالمي لعلماء المسلمين
األمين العام لرابطة تالميذ القرضاوي

أكتوبر 2010م

مقدمة
وصلا

الحمد

وسلم علا سيدنا رسول

الغر
وعلا حله وصحثه ّ

الميامين وعلا أاواجه أملان المؤمنين ومن تثعلم بححسان ىلا فوم الدفن...
أما بعد
فحن الدعوة ىلا

تعالا وهيفة ال تعادللا وهيفة ىو ىمن أىح ىسن ىيوال ّم َّمن ىد ىعا

ين) فصلت )33 :ومنصت الداعي ىلا
ىىلا َّ
ال ى َّنني م ىن المسلم ى
صالحا ىوىي ى
ّللا ىو ىعم ىل ى
كل جسمه وأضناه نلاره في فلت العلم.
تعالا ال فتبوأه ىال من كاند الليل حتا ّ
وكم كان محقا انن القيم حين جعل أصحاب ه ه المنزلة هم المويعون عن
رب العالمين) وحال

التوفين الشافبي حين جعل صاحت ه ه المنزلة يائما في

األمة مقام النبي صلا

عليه وسلم) والمعني نل ه المنزلة :هم الف ة الربانية ال فن

جعللم النبي صلا

عليه وسلم ورثة األنبياء) ال فيما خّلفوا من دراهم أو دننانير

وانما فيما تركوا من علم النبوة .ودور هؤالء فتمثل في كونلم فنفون عنه – أي
الدفن -تحري

الغالين وانتحال المثطلين وت ويل اللاهلين).

)1

وأحست أن القرضاوي – أحسثه ك له وال أاكيه علا

تعالا -واحد من

هؤالء وهو في عصرنا من أنرا العلماء الربانيين ال فن ويفوا في وجه الغلو

)1

جزء من حدفع جاء فيه ":حمل ه ا العلم من كل خل

عدوله فنفون عنه تحري

الغالين

وانتحال المثطلين وت ويل اللاهلين" رواه الطبراني في مسند الشاميين  )344 /1عن أني هريرة
ويال الليثمي :رواه البزار وفيه عمرو نن خالد القرشي ك به حيا نن معين وأحمد نن حنبل ونسثه
ىلا الوض

 ) 359 /1يال صاحت كنز العمال :يال الالطيت :س ل أحمد نن حنبل عن ه ا

الحدفع وييل له :ك نه كالم موضوع ! يال :ال .هو صحيت سمعته من غير واحد .)316 /10

والتطرف وفي ه ا الثحع س نين دور القرضاوي في نشر الوسطية وبيان معالملا من
خالل ه ه المثاحع:
المبحث األول :مفلوم الوسطية تعريفا ونش ة.
المبحث الثاني :الوسطية وبدا ة هلور الدعوة ىليلا.
المبحث الثالث :لما ا اختار القرضاوي الوسطية
المبحث الرابع :أهم العوامل التي يادن الشيخ ىلا الوسطية.
المبحث الخامس :معالم الوسطية ونش تلا عند القرضاوي.
المبحث السادس :روافد الوسطية عند القرضاوي.
والخاتمة.
وال فوتني أن أتوجه بالشكر اللزيل لإلخوة الكرام في و اارة األوياف والش ون
الدفنية بفلسطين الحبيثة  -أر

الرباط والللاد وبلد القسام والياسين  -ال فن حثروا

أن كون الرد علا المتطاولين علا العلماء ردا عمليا وهم ن له تبنوا الرد اأ لاني
ال ي من خالله تالر
األنبياء.)18 :

ألسنة الحمقا ويرما بافللم بالحن ىف ىيد ىمغه ىفح ى ا ه ىو ىااه ٌن)

أس ل أن لعل ه ا العمل خالصا لوجله الكريم وأن لعله في ميزان
حسنان كاتثه ويارئه وناشره أج ار عظيما فوم القيامة.
والحمد

أوال وحخرا...

الدوحة في 23 :ربيع اآلخر  1431هـ

الفقير إلى عفو رب

الموافك 2010 /4 /8م

أكرم عبد الستار كساب
akram_kassab@hotmail.com

المبحث األول :مفهوم الوسطية تعريفا ونشأة
الوســطية فــي اللغــة :كلمذذة الوسذذطية) مشذذتقة مذذن مذذادة وسذذط) أعنذذي :الذواو
والس ذذين والط ذذاء) .ويالتلذ ذ

معن ذذا الكلم ذذة بذ ذذاختالف ض ذذثطلا ولل ذذا ضذ ذذثطان :األول:

وس ذط) بس ذذكون الس ذذين وتك ذذون هرف ذذا ال اس ذذما ويك ذذون معناه ذذا :ن ذذين) تق ذذول :جلس ذذت
وسط القوم :أي :نينلم .)1
وسط) وتكون اسذما ال هرفذا وهنذا فتعذدد المعنذا للكلمذة
وأما ال ثط الثاني :ى
لكن تكون كللا معان متقاربة ومن له:
وو ىسط الشيء وأىو ىسطه أىع ىدله .)2
 .1بمعنا عدل يال صاحت لسان العرب :ى
 .2بمعنا :ما نين الليد والرديء .)3

 .3أن تك ذذون اس ذذما لم ذذا ن ذذين فرف ذذي الش ذذيء وه ذذو من ذذه كقول ذذه :ىق ىث ذت و ىس ذط الحب ذل
وسط الرمت .)4
وكسرن ى
ط .أىي :خيار .)5
وس ٌ
 .4أن تكون صفة بمعنا :خيار) ومنه يوله :ىمرعا ى

الوســطية فــي اَّلصــطال  :تحذذدع الكثيذذر مذذن العلمذذاء عذذن مفلذذوم الوسذذطية
وعرفه كل بمذا ايتنذ بذه وأيذرب التعريفذان ىلذا الصذواب :هذو تعريذ
ّ

القرضذاوي حيذع

ق ذذول :ه ذذي التوس ذذط أو التع ذذادل ن ذذين فذ ذرفين متق ذذانلين أو مت ذذادفن بحي ذذع ال فنف ذذرد

)1

انظر :لسان العرب  /انن منظور/ج /426 /7ط دار صادر – نيرون /الطثعة األولا
المحيط  /الفيروا حبادي /

 (2انظر :لسان العرب  /انن منظور/ج 426 /7وانظر :القامو
893
 )3انظر :مالتار الصحا  /محمد نن أني بكر نن عبد القادر الرااي/
لبنان.نيرون /ط .1995
)4
(5

انظر :لسان العرب  /انن منظور /ج/7
انظر :المرج السانن /انن منظور /ج/7

.426
.426

 / 740ط مكتثة

أحدهما بالت ثير ويطرد الطرف المقانل وبحيع ال خ أحذد الطذرفين أكثذر مذن حقذه
ويطغا علا مقانله ويحي

عليه .)1

ولي على تعريف شيخنا القرضاوي مالحظتان:
األولى :أنه اشترط التوسط أو التعادل نين فرفين متقانلين أو مت ادفن .وه ا
لذذيس م ذذطردا .فالوسذذطية ال ىتلذزم دائمذذا أن تكذذون نذذين فذرفين متقذذانلين أو مت ذذادفن
فذذح ا كانذذت الشذذلاعة وسذذطا نذذين اللذذبن والتلذذور وا ا كذذان اللذذود أو الكذذرم وسذذطا نذذين
التقتيذذر والتبذ فر فذذالظلم – مذذثال  -لذذيس وسذذطا نذذين فذرفين متقذذانلين وانمذذا هذذو مقانذذل
الع ذذدل .والص ذذد ل ذذيس وس ذذطا ن ذذين ف ذرفين متق ذذانلين وانم ذذا ه ذذو مقان ذذل الك ذ ب .وك ذ له
األمذ ذذور الفكري ذ ذذة والنفس ذ ذذية واألم ذ ذذور الس ذ ذذلوكية يذ ذذد ص ذ ذذعت فيل ذ ذذا تحدف ذ ذذد ه ذ ذ ه البيني ذ ذذة.
ويمكن أن ن رب مثاال هنا بما جاء عن أني هريرة أن النبي صلا
وسلم يال ... ":فح ا س لتم

فسذلوه الفذردو

عليذه

فحنذه أوسذط اللنذة وأعلذا اللنذة وفويذه

عرش الرحمن ومنه تفلر أنلار اللنة" .)2
الثانية :ال ند من ىضافة معنذا الاليريذة فممذا ال شذه فيذه أن الوسذطية ليسذت
محم ذذودة مطلق ذذا فكم ذذا م ذذدحت ف ذذي المواي ذ

الت ذذي كرناه ذذا ج ذذاء مل ذذا كم ذذا ف ذذي يول ذذه

َّلء وَّل كإَلـى َهـ ُؤ ك
ك
ك
َّلء َو َمـ ْن ُا ْضـلك كل َّ ُ َفَلـ ْن َت كجـ َد َلـ ُ
(م َذ ْك َذك َ
ين َك ْي َن َذل ََ َّل كإَلـى َهـ ُؤ َ
تعذالاُ :
َس كبيالً) (النساء.)143:
نعم ه ه وسطية) لكنلا وسطية) المصلحة والمنفعة وسطية مسه الحبل
من الوسط) أو اللعت علا الوجلين) أو الحدفع نلسانين) فلم كما يال الشاعر:

)1
(2

انظر :الالصائص العامة لإلسالم /د :القرضاوي /
رواه الثالاري في الللاد .)2790

.115

فومذ ذذا مذ ذذان ى ا مذ ذذا كنذ ذذت ا مذ ذذن

وان لقيذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذت معذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد ا فعذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدناني

ولقذذد عذذاب الق ذرحن علذذا المنذذافقين ه ذ ه الحالذذة وشذ ّذن نلذذم وبمذذويفلم الثغذذيض
ألنلا وسذطية) أو نينيذة) فذي غيذر موضذعلا .يذال أنذو السذعود فذي تفسذير يولذه تعذالا:
{َّل كإَلـ ـى َهـ ـ ُؤ ك
َّلء َوَّل كإَلـ ـى َهـ ـ ُؤَّلء (النســـاء :)143:أي ال منس ذذوبين ىل ذذا الم ذذؤمنين وال
منسوبين ىلا الكافرين أو ال صائرين ىلا األولين وال ىلا اآلخرين .)1

الوسطية في القرطن :لم ترد كلمة "الوسطية" في القرحن الكريم وانما جاءن

بعض تصريفان الكلمة في خمسة مواض
.1
.2
.3
.4
.5

وهي كالتالي:

ُم ًة َو َسطاً (البقرة.)143:
اك ْم أ َّ
{وَك َذلك ََ َج َعْلَن ُ
يوله تعالاَ :
الي ك
اليَلو ك
ك
طى (البقرة.)238:
ات َو َّ
الة اْل ُو ْس َ
يوله تعالاَ :
{حافظُوا َعَلى َّ َ
ك
َّ
ك
ين كمـــ ْن أ َْو َســـ كط َمـــا ُت ْط كع ُمـــو َن
ام َع َشـــَركة َم َســـاك َ
يول ذذه تعذ ذذالاَ { :ف َكف َارُتـــ ُ إ ْط َعـــ ُ
يك ْم( ..المائدة.)89:
َهلك ُ
أْ
ال أ َْو َسطُ ُه ْم أََل ْم أَ ُق ْل َل ُك ْم َل ْوَّل ُت َس كب ُحو َن (القلم.)28:
يوله تعالاَ { :ق َ
يوله تعالاَ { :ف َو َس ْط َن كب ك َج ْمعاً (العاداات.)5:
كمذذا أن هن ذذا ح ذذان عدف ذذدة ج ذذاءن فذذي الق ذرحن الك ذريم ت ذذدل عل ذذا "التوس ذذط أو

الوسطية أو االعتدال" معنا وان لم ترد لفظا ومنلا:

ان َك ـ ْي َن َذلك ـ ََ
 .1يولذذه تعذذالاَ :
ول كإَّن َه ـا َبَق ـَرةٌ َّل َف ـ كار ٌ
ف َوَّل كب ْك ـٌر َع ـ َو ٌ
ال كإَّن ـ ُ َاُق ـ ُ
{ق ـ َ
(البقرة.)68:
ك
ان َكـ ـ ْي َن َذكلـ ـ ََ
ين كإ َذا أَْن َفُقـ ـوا َلـ ـ ْم ُا ْسـ ـ كرُفوا َوَلـ ـ ْم َا ْق ُتـ ـُروا َوَكـ ـ َ
{و َّالـ ـذ َ
 .2يول ذذه تع ذذالاَ :
َق َواماً (الفرقان.)67:
ولــ ًة كإَلــى ُعُن كقــ ََ َوَّل َت ْب ُســ ْط َها ُكــ َّل اْلَب ْســ كط
{وَّل َت ْج َعــ ْل َيــ َد َك َم ْغُل َ
 .3يول ذذه تع ذذالاَ :
(اإلسراء.)29:
 .4يول ذذه تع ذذالا{ :وَّل َتجهــر كبيــ ك
الت ََ وَّل ُت َخ ك
افــ ْت ك َهــا َو ْاك َتــ كَ َكــ ْي َن َذكلــ ََ َســ كبيالً
َ
َ َْ ْ َ
(اإلسراء.)110:

)1

ىرشاد العقل السليم ىلا م از ا القرحن الكريم محمد نن محمد العمادي أنو السعود ج246 /2

ويذد فطذذن للذ ه المذوافن األربعذذة الحسذين نذذن الف ذل حذذين ييذذل لذه :ىنذذه تالذذرج

أمثذذال العذذرب والعلذذم مذذن الق ذرحن فلذذل تلذذد فذذي كتذذاب

يال :نعم .في أربعة مواض  :و كر اآل ان السابقة .)1

خيذذر األمذذور أوسذذافلا

الوسطية فـي السـنة :والسذنة المطلذرة ملي ذة بالحذدفع عذن الوسذطية واالعتذدال

ومن له:

 .1دخل النبي صلا

امرأة س ل ":من ه ه

تطيقون ,فو

ال مل

عليه وسلم علا عائشة رضي

يالت :فالنة ت كر من صالتلا ,يال :مه عليكم بما

ما داوم عليه صاحثه" .)2

 .2عن أني هريرة رضي

عنلا ووجد عندها

حتا تملوا ,يالت عائشة :وكان أحت الدفن ىليه

عنه يال :يال رسول

صلا

عليه وسلم":

سددوا وياربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدللة والقصد القصد تبلغوا" .)3

 .3ع ذذن أن ذذي عب ذذد
النب ذ ذذي ص ذ ذذلا

ج ذذانر ن ذذن س ذذمرة رض ذذي

عن ذذه ي ذذال :كن ذذت أصذ ذذلي م ذ

علي ذ ذذه وس ذ ذذلم الص ذ ذذلوان فكان ذ ذذت ص ذ ذذالته يص ذ ذذدا وخطبت ذ ذذه

يصدا  .)4يوله :يصدا :أي نين الطول والقصر.

 .4ع ذذن نري ذذدة األس ذذلمي رض ذذي

عن ذذه ي ذذال :ي ذذال رس ذذول

ص ذذلا

علي ذذه

وسذذلم ":علذذيكم هذذد ا ياصذذدا علذذيكم هذذد ا ياصذذدا علذذيكم هذذد ا ياصذذدا! فحنذذه

من شاد ه ا الدفن غلثه ".

5

 .5عن أنس نن ماله يال :يال :رسول
الدفن متين ف وغلوا فيه نرفن" .)1

(1
)2

انظر :اأتقان في علوم القرحن /السيوفي /ج/4

.106

رواه الثالاري في اأ مان ريم  )43ومسلم في صالة المسافرين ريم  )785عن عائشة.

(3

رواه الثالاري في الريا ريم  )6463عن أني هريرة.

)4

رواه مسلم في اللمعة .)866

)5

صلا

عليه وسلم ":ىن ه ا

رواه أحمد  )19786عن أني نراة .ويال محققو المسند :ىسناده صحيت.

المبحث الثاني
الوسطية وبدااة ظهور الدعوة إليها
عتبذذر الشذذيخ القرضذذاوي أنذذرا دعذذاة الوسذذطية و ارفذ لوائلذذا فذذي العقذذود األخيذرة
وه ذ ا ال عنذذي أنذذه أول مذذن تحذذدع عذذن ه ذ ه الالصيصذذة كمذذا أنذذه ال عنذذي ك ذ له أن
عددا كبي ار من علماء األمة ودعاتلا لم سلكوا ه ا المسله أو لم فرفعوا هذ ا الشذعار

وانما كان لكل واحد مذنلم نصذيت وللشذيخ حسذثما أر النصذيت األوفذر .والذ فن كتبذوا
عذذن الوسذذطية ومذذنلي الوسذذطية فذذي العصذذر الحذذدفع مكذذن تقسذذيملم ىلذذا ثالثذذة أيسذذام
رئيسية:
 .1من اتال الوسطية منللا وان لم فتحدع عنلا صراحة لكنلا هلذرن واضذحة فذي
منلل ذذه .كاأم ذذام محم ذذد رش ذذيد رض ذذا والش ذذليد حس ذذن البن ذذا والش ذذيخ عب ذذد ال ذذرحمن

السعدي والشيخ محمد الغزالي ...وغيرهم.

 .2مذذن كتذذت عذذن الوسذذطية وتحذذدع عنلذذا صذراحة لكنذذه ربمذذا جذذنت عنلذذا فذذي بعذذض
األحيان ىلا الشدة كالشليد سيد يطت فقد ميذل الشذليد ىلذا التشذدد أحيانذا ويذد
سيء الثعض فلم المراد من كلماته أحيانا أخر لما للا من الطاب األدنذي الذ ي

حتاج ىلا يارأ ّواية.

 .3مذن اتالذ الوسذذطية منللذا وتحذذدع عنلذذا صذراحة والتذذزم نلذذا فذي منللذذه كالشذذيخ
القرضاوي ...وغيره من الدعاة.

وا ا أردنا أن نتحدع عن ندا ة هلور مصطلت الوسذطية فذي الفتذرة األخيذرة فذيمكن
القذذول ب ذ ن مذذن أشذذلر مذذن كتذذت عذذن الوسذذطية تفصذذيال مذذن المشذذا خ الك ذرام :محمذذد
محمذ ذذد المذ ذذدني ومحمذ ذذود شذ ذذلتون محمذ ذذد عبذ ذذد
محمذد يطذت وسذذيد يطذت

(1

دراا وعبذ ذذد الذ ذذرحمن السذ ذذعدي

محمذذد عمذارة والقرضذذاوي .ثذم تتذذاب الكتذاب والعلمذذاء

رواه أحمد في المسند  )13052عن أنس ويال محققو المسند :حسن بشواهده وه ا ىسناد

ضدي
عن عبد

وحسنه األلثاني في صحيت وضدي
نن عمرو )402/3

اللام الصغير  )4009ورواه البيلقي في الشعت

والمفكذذرون والالطثذذاء فذذدورون فذذي نفذذس الفلذذه كذذل حذذاول أن تلتفذذت األنظذذار ىلذذا
كلماته و،ثاراته وهم نين متشدد في الوسطية وميسر فيلا ووسط فيلا.
المــدني أول مــن أفــرد الوســطية بالتــأليف :عذذد الشذذيخ محمذذد محمذذد المذذدني رحمذذه
أول من أفرد الوسطية بالكتابة ويعذد كتابذه "الوسذطية فذي اأسذالم"

)1

أول الكتذت ت ليفذا

عن ه ا المصطلت اللدفد ال ي ندأ فنتشر في كتابان المعاصرين فيما بعد وبكثرة.
ويد حدد الشيخ هدفه من الثحع فقال :هدفنا ال ي نرمي ىليه من ه ا الثحع
أن قتن القارأ المسلم ب نه عتنن أكمل األد ان وأعدللا وأن مثادأ ه ا الدفن
وأحكامه ومثله ومقافيسه هي المثادأ السليمة الكفيلة بحسعاد الفرد والملتم

وأن قتن

القارأ غير المسلم نل ا المعنا نفسه حتا ال فتصور اأسالم دعوة تعصبية أو ياصرة
وأن عرف أن ما جاء به اأسالم ىنما هو نرنامي

عما كفل الحياة السعيدة للنا

عمل ىصالحي للثشرية كافة وأنه فنظر ىلا مالالعيه نظرة يواملا التسامت والبر
وليس كما صوره أعدا ه دفنا هلوميا اغتياليا أو هادما مدم ار .)2
وأما فكرة الكتاب فقد دارن كللا حول ح ة  )143من سورة الثقرة´ قول الشيخ:
ح ة كريمة من كتاب

تعالا نل جملة موجزة من ح ة كريمة هي التي سيدور عليلا

ُم ًة َو َسطاً لك َت ُكوُنوا
اك ْم أ َّ
{وَك َذلك ََ َج َعْلَن ُ
بحثنا في ه ا الكتاب تله هي يوله تعالاَ :
الن ك
اء َعَلى َّ
ول َعَل ْي ُك ْم َش كهيداً (البقرة .)143:وليس ه ا الثحع
اس َوَي ُكو َن َّ
الر ُس ُ
ُش َه َد َ
(1

الكتاب ،ثارة رسالة صغيرة ضمت عددا من الثحوع ىضافة ىلا ما كتثه الشيخ عن الوسطية

حيع أضاف ىليه بحوثا ثالثة في أصول األحكام وهي بحوع ان صلة يريثة نوسطية اأسالم

وهي:

أ -القطديان والظنيان في الشريعة.
ج  -مليء التكالي
(2

ب -أسلوب المشرع في العقائد والدثادان والمعامالن.

في حدود االستطاعة.

انظر :وسطية اأسالم /

.7

تفسي ار بالمعنا ال ي فتثادر من كلمة التفسير وانما هو دراسة هدفلا نيان "وسطية
اأسالم" أي عدالته فيما جاء به من أحكام ومثادأ ومثل وكونه يواما نين األفراف
وميزانا للتعدفل فرج ىلا النا

في معرفة الالير والشر والحن والثافل والصال

والفساد واالستقامة واالعوجاج والقصد والغلو ىلا غير له من ه ه المعاني
المتقانلة التي فتعر

للا النا

في مالتل

ش ونلم ووجوه حياتلم .)1

ويوضت الشيخ أن ه ه الوسطية :التي جعل

المسلمين عليلا حين تنزلت

عليلم رحمته نل ا الدفن هي التي جعلت ذ أو من ش نلا أن تلعل ذ المسلمين "شلداء
علا النا " كما تقول اآل ة الكريمة .أي أن ه ه الشريعة بما فيلا من أحكام معتدلة
متوسطة وبما فيلا من مثادأ يويمة ومثل غالية مالئمة نين فبيعة اأنسان وما
خيرة متوسطة مستقيمة علا
لت أن فتكمل به ويسمو ىليه من ش نلا أن تكون أمة ّ

اللادة ال انحراف للا في شيء من األشياء ىلا فرف وال التواء للا في أمر من
األمور عن الصراط السوي .)2

(1

انظر :المرج السانن /

.7

(2

انظر :المرج السانن /

.8

المبحث الثالث:
لماذا اختار القرضاوي الوسطية؟
لذذم كذذن تبنذذي الشذذيخ القرضذذاوي لمذذنلي الوسذذطية) اعتثافذذا وال تقليذذدا ملذذردا
ألحد أو اتثاعا للو

وانما تبناه لما يام عنده من الدالئل الناصعة والبراهين القافعة

الت ذذي ت ذذدل عل ذذا أن هذ ذ ا الم ذذنلي ه ذذو الذ ذ ي عب ذذر ع ذذن حقيق ذذة اأس ذذالم .نع ذذم لق ذذد تبن ذذا
القرضاوي منلي الوسطية واختاره لعدة أسثاب س جمللا هنا لكنلا فذي األصذل تحتذاج
ىلا تفصيل فويل.
 .1أن هذ ه األمذذة هذذي األمذذة الوسذذط نذذنص كتذذاب

ُم ـ ًة َو َس ـطاً
اك ْم أ َّ
َ وَك ـ َذلك ََ َج َعْلَن ـ ُ

الثقرة .)1 143
 .2أن الوسطية السمة األصلية للح ارة اأسالمية علا مر القرون.
 .3أن الكون كله يائم علا الوسطية واالعتدال.
 .4طبيعة اأنسان يائمة علا الوسطية نين الماد ة والروحية واللماعة والفرد ة
 .5أن الوســطية تمثذذل منطقذذة األمذذان والثعذذد عذذن الالطذذر فذذاألفراف عذذادة تتعذذر
للالطر والفساد بالالف الوسط فلو محمي ومحرو

بما حوله .)2

 .6الوسطية هي ىحد السمان الظاهرة والالصائص الواضحة في اأسالم .)3
 .7أن الوسطية أفول عم ار وأكثر بقاء ,وأشد نفعا من التفريط أو اأفراط.
 .8أن الوسطية هي فو النلاة للدعوة اأسالمية نل لألمة اأسالمية كللا .)1
(1

من اللطائ

(2

انظر :الالصائص العامة اأسالم /

(3

أن ه ه اآل ة تتوسط سورة الثقرة حيع أن ريملا  143وسورة الثقرة ح اتلا .286

انظر :المرج السانن/

.122

.121

 .9أن اأع ار

عن الوسطية هو اللال بعينه وال ياع في الدفن والذدنيا معذا سذواء
جنوحذذا ىلذذا جانذت التسذذيت واالنفذذالن أم كذان اأعذ ار

كذان هذ ا اأعذ ار

عذذن

الوسطية جنوحا ىلا جانت الغلو والتنط والتشدد .)2
 .10أن الوسطية ضرورة تحتاج ىليلا الصحوة اأسالمية .)3

(1
(2
(3

انظر :الصحوة اأسالمية من المراهقة ىلا الرشد /
انظر :المرج السانن/

.241

.242

انظر :بحع الوسطية ودور اأعالم في ىنرااها) المقدم من الشيخ لندوة ايرأ) الفقلية اأعالمية

الرم انية 1427هذ)

 24وهو منشور علا موي الشيخ." "www.qaradawi.net.

المبحث الرابع
أهم العوامل التي قادت الشيخ إلى الوسطية
ويمكذن القذذول بذ ن كثيذ ار مذن العوامذذل سذاعدن القرضذذاوي فذي تبنيذذه هذ ا الذذنلي
منلا ما هو شالصي اتذي ومنلذا مذا هذو خذارج عنذه منلذا مذا مذوروع ومنلذا مذا هذو
مكتست ومنلا ما فتعلن نثقافته وكيعية التلقي ...ىلخ .وس حاول أن ألقي ال ذوء علذا
ه ه العوامل في ىلمامة سريعة.
العامل األول :عامل أساسي " طبيعة اإلسالم":
عد ه ا العامل هو العامل األساسي في تبني الشيخ القرضاوي للوسذطية ويذد
أشار الشيخ ىلذا هذ ا فقذال :هذ ا الطريذن الذ ي اسذمه :الوسذطية اأسذالمية وهذو فريذن
لم نبتدعه فلو عبر عن رو اأسالم وهو التيار ال ي أعبر عنه وجندن نفسي فذي
السذذنوان األخي ذرة ومن ذ فت ذرة للعمذذل مذذن أجلذذه وهذذو تيذذار الوسذذطية اأسذذالمية ..وه ذ ه
الوسذذطية ليسذذت انتذذداعا مذذن عنذذدي ىنم ذذا هذذي رو اأسذذالم الحقيقذذي ال ذ ي عبذذر عن ذذه
القرحن وه ا هو المنلي اأسالمي الصحيت .)1
العامل الثاني :عامل الثقافة:
حي ذذع عذ ذرف لش ذذيخ نت ذذدنره آل ذذان القذ ذرحن الكذ ذريم وت مل ذذه لكلم ذذان الح ذذدفع النب ذذوي

وجعللما منثعا أساسيا لثقافته منلما فنلل ومن في لما غترف .ىضافة ىلا هذ ا

فالشيخ يد عذرف باسذتقرائه ألحكذام الشذريعة ومذا تحويذه مذن مثذل عليذا وقذيم رفيعذة
وغا ان حميدة ومصالت أصيلة تشتمل علا خيري الذدنيا واآلخذرة للفذرد ولألسذرة

(1

انظر :لقاءان ومحاوران  /ج/ 2
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ولللماع ذذة ولألم ذذة ولإلنس ذذانية كلل ذذا .وه ذ ا م ذذن أي ذذو األش ذذياء الت ذذي ت ذذدف ص ذذاحبلا
لتبني منلي الوسطية في كل ما حيط به.
العامل الثالث :عامل البيئة:
وأعن ذذي بالبي ذذة هن ذذا الثقع ذذة اللغرافي ذذة الت ذذي نشذ ذ فيل ذذا الش ذذيخ القرض ذذاوي وه ذذي
مصذذر) هذ ه الثقعذذة التذذي ميذذل أهللذذا ىلذذا التوسذذط واالعتذذدال التوسذذط واالعتذذدال فذذي
الحت التوسط واالعتدال في الدثادة التوسط واالعتدال ربما في كل شيء.
ىن كذذل ني ذذة مذذن البي ذذان تذذؤثر ال محالذذة علذذا مذذن دذذي
المصذرية ولنذذا أن نتسذاءل مذ األسذتا هذذاني فذا

فيلذذا وهك ذ ا البي ذذة

فذذي وريتذه التذذي يذدملا عذذن الشذذيخ

بمناسذذثة نلوغذذه السذذثعين حيذذع أشذذار ىلذذا عامذذل البي ذذة ثذذم يذذال :مذذا ا يذذدمت شالصذذية
مصذذر لشالصذذية القرضذذاوي ثذذم أجذذاب بمذذا نقلذذه عذذن د جمذذال حمذذدان صذذاحت كتذذاب
شالصذ ذذية مصذ ذذر) :ىن التوسذ ذذط واالعتذ ذذدال مذ ذذن أنذ ذذرا السذ ذذمان العامذ ذذة األساسذ ذذية فذ ذذي
شالصذذية مصذذر والشالصذذية المصذرية ..فذذح ا كذذان التوسذذط ألصذذن بذذاألر

المصذرية

ف ذذحن االعت ذذدال فتص ذذل مثاشذ ذرة باأنس ذذان المص ذذري نفس ذذه :نفس ذذيته عقليت ذذه أخالقيات ذذه
شالصيته خامته ومعدنه جوهره وروحه .)1
العامل الرابع :عامل التجربة "حسن البنا ومدرست ":
أمذذا العامذذل ال ارب ذ فلذذو نش ذ ة الشذذيخ فذذي دعذذوة اأخ ذوان وهذذي مدرسذذة تعذذد مذذن
أيذذرب المذذدار ىلذذا الوسذذطية كذذان ارئذذدها األول أيذذرب ىلذذا الوسذذطية منللذذا وسذذلوكا
فنش ن مدرسته وجل أفرادها علا ه ا النلي من أمثال :البلي الالولي والسذيد سذانن
محمد الغزالي.

(1

انظر :فوس

القرضاوي كلمان في تكريمه/

.899

وحذذين فتحذذدع الشذذيخ القرضذذاوي عذذن شذذياله البنذذا في ذ كر أنذذه :جم ذ نذذين العلذذم
والتربيذ ذذة ومذ ذذزج ن ذ ذ ين الفكذ ذذر والحركذ ذذة وربذ ذذط نذ ذذين الذ ذذدفن والسياسذ ذذة ووصذ ذذل مذ ذذا نذ ذذين
الروحاني ذذة واللل ذذاد وك ذذان النم ذذو ج الح ذذي للرج ذذل القرحن ذذي والمعل ذذم الرب ذذاني والملاه ذذد
اأس ذ ذذالمي والدا،ي ذ ذذة العص ذ ذذري والم ذ ذذنظم الحرك ذ ذذي والمناض ذ ذذل السياس ذ ذذي والمص ذ ذذلت
االجتماعي .)1وه ه الشمولية تمثل وسطية اأسالم.
ويذذر القرضذذاوي أن "حسذذن البنذذا" رحمذذه

اسذذتطاع أن لم ذ فذذي الصذذفوف

نذذين السذذلعية والصذذوفية وأن طعذذم كذذل واحذذد مذذن اآلخذذر فلذذو قذذول معقثذذا علذذا كذذالم
األسذذتا محمذذد المثذذار رحمذذه

نسذذل

الصذذوفية ونصذذوف السذذلعية :وأحسذذت أن هذ ا

م ذذا ح ذذاول اأم ذذام "حس ذذن البن ذذا" الذ ذ ي ك ذذان لمذ ذ ذ ف ذذي أرف ذذي ذ عقلي ذذة الس ذذلفي الملت ذذزم
وروحانية المتصوف المحلن

.)2

ويد اعترف الشيخ ب ثر البنا ومدرسته عليه في تبني الذنلي الوسذط فقذال :فلذو
أنذذي نشذ ن فذذي مدرسذذة تعمذذل فذذي خدمذذة اأسذذالم هذ ه المدرسذذة يذذام عليلذذا رجذذل فتميذذز
باالعتذذدال فذذي فكذره وتحركذذه وعالياتذذه و لذذه هذذو اأمذذام الشذذليد حسذذن البنذذا ..فقذذد كذذان
ه ا الرجل أمة واحذدة فذي هذ ه الناحيذة حيذع كذان فتعامذل مذ جميذ النذا

حتذا كذان

بعذض مستشذاريه مذن األقثذاط وأدخللذم الللنذة السياسذية ,وكذان صذطحت بع ذلم فذي
الم ذذؤتمران ,و أر التق ذذارب م ذ الش ذذيعة ول ذ له اس ذذتقبل اعم ذذاءهم ف ذذي المرك ذذز الع ذذام ف ذذي
القاهرة " المركز العام لإلخوان المسلمين " ..فل ا االعتدال عندي من ت ثري أ
اتلاه حسن البنا ومدرسته .)3

(1

انظر :التربية اأسالمية ومدرسة حسن البنا/
.22

(2

انظر :الحياة الربانية /

(3

انظر :لقاءان ومحاوران/ج/2

50-49

.7

ذا مذن

العامل الخامس :عامل شخيي " شخيية القرضاوي":
أما العامل الالامس فلو فبيعذة القرضذاوي نفسذه شالصذيته التذي جبذل عليلذا
هذ ه الشالصذذية التذذي ال تميذذل – فذذي الغالذذت  -ىلذذا اليمذذين وال ىلذذا اليسذذار وانمذذا تميذذل
بفطرتلذذا ىل ذذا الت ذواان واالعت ذذدال وكثي ذ ار م ذذا أنك ذذر الشذذيخ تبن ذذي ال ذرأي األش ذذد أو الال ذذط
المتزمت ل ا تراه قول :ىننذي أنكذر التبنذي بصذفة دائمذة ومطلقذة لالذط التشذدد والتزمذت
والتزام أشد اآلراء ت ييقا وأيربلا ىلا التعسير وأبعدها عن السعة والتيسير .)1
ويعلن الشيخ عن فبيعته التي تميل ىلذا الوسذطية فيقذول :ىننذي شالصذيا ممذن
وهذذبلم

فط ذرة االعتذذدال والت ذواان فذذي النظذذر ىلذذا األمذذور :ف حذذت دائمذذا أال أكذذون مذذن

المغ ذذالين ىل ذذا اليم ذذين ,وال المتط ذرفين ىل ذذا اليس ذذار وه ذ ه موهث ذذة ىللي ذذة ..وبع ذذض الن ذذا
ميلذذون ىلذذا التش ذذدد وبع ذذلم ميذذل ىل ذذا التحلذذل والتس ذذيت ,وأنذذا أجذذد نفس ذذي دائمذذا ف ذذي
الموي ذ

الوسذذط ..فل ذ ا عامذذل شالصذذي بل ذوار العامذذل األساسذذي ال ذ ي فتصذذل بلذذوهر

اأسذ ذذالم نفسذ ذذه وعامذ ذذل التلربذ ذذة تلربتذ ذذي فذ ذذي حركذ ذذة اأخذ ذوان المسذ ذذلمين ,وهذ ذ ه هذ ذذي
العوامل الثالثة التي أعتبرها مؤثرة في اتلاهي .)2
العامل السادس :معااشة علماء ودعاة يؤمنون بفكرة الوسطية:
حي ذذع أن الش ذذيخ ع ذذا

ع ذذددا م ذذن العلم ذذاء وال ذذدعاة  -غي ذذر البن ذذا ومدرس ذذته-

فؤمنذذون بفكذرة الوسذذطية ويرف ذذون الويذذوف فذذي أحذذد الطذرفين :مينذذا أو شذذماال مثذذل:
محمود شلتون

محمذد عبذد

دراا

محمذد فوسذ

محمد أنو اهرة وعبد الوهاب خالف وعلي الالعي

(1
(2

انظر :ي ا ا ىسالمية معاصرة علا بساط الثحع/
انظر :لقاءان ومحاوران  /ج/ 2

.50

موسذا

محمذد محمذد المذدني

ومحمذد مصطفا شلبي وعلي

.111

ومصذذطفا ايذذد ومصذذطفا الزريذذا ومصذذطفا السذذثاعي والبلذذي الالذذولي

حسذذت

محمد الغزالي وسيد سانن وغيرهم رحملم

.

العامل السابع :تأثر الشيخ بمدرسة التجديد في العير الحديث :)1
أم ذذا العام ذذل الس ذذاب فل ذذو :تذ ذ ثر الش ذذيخ بمدرس ذذة التلدف ذذد ف ذذي العص ذذر الح ذذدفع
وأعني بمدرسة التلدفد هنا :مدرسة المنار) والقارأ لكتت القرضاوي والمطال ألرائه
وكتاباتذذه فذذر مذذد تذ ثره واعلابذذه ن ذ "محمذذد رشذذيد رضذذا" صذذاحت مدرسذذة المنذذار ,ويذذد
تعذذرف الشذذيخ فوس ذ

علذذا الشذذيخ محمذذد رشذذيد رضذذا مذذن خذذالل مللتذذه " المنذذار" قذذول

الشيخ القرضاوي :وأنا ال أنكر أنذي مذن أشذد المعلبذين بالشذيخ رشذيد رضذا وأعتبذره أحذد
ملذ ذذددي اأسذ ذذالم وواحذ ذذدا مذ ذذن أعالمذ ذذه ال ارسذ ذذالين فذ ذذي العلذ ذذم المسذ ذذتقلين فذ ذذي الفكذ ذذر
الملتلدفن في الدفن .)2
نل عد الشيخ القرضاوي اأمذام " رشذيد رضذا " شذيالا لذه فيقذول :الشذيخ رشذيد
رض ذذا هذ ذذو شذ ذذيالي وأسذ ذذتا ي الذ ذ ي أحببتذ ذذه ويدرتذ ذذه مذ ذذن الق ذذدم والتلميذ ذ ال فبلذ ذ مبلذ ذ
شياله .)3
ويظلذذر القرضذذاوي أثذذر ملل ذذة المنذذار التذذي كذذان ص ذذدرها الشذذيخ "رشذذيد رض ذذا"
وكتثه في العالم اأسالمي فيقول :ويد كان لمللة "المنذار" وتفسذيره وكتثذه وفتاويذه أثذر
ال لح ذذد ف ذذي تنبي ذذه األم ذذة اأس ذذالمية م ذذن غفلتل ذذا وتحريره ذذا م ذذن أغ ذذالل القي ذذود الت ذذي

(1

للمزيد من معرفة عالية الشيخ القرضاوي بالشيخ رشيد رضا راج ما كرته في كتاني :المنلي

الدعوي عند القرضاوي) تحت عنوان :شالصيان أعلت نلا
(2

انظر :فتاو معاصرة  /ج / 2

(3

انظر :تفسير سورة الرعد /

.83
.13

 /54فثعة مكتثة وهثة 2006م.

وضعتلا في أعنايلذا ,والعمذل علذا ىعادتلذا ىلذا الينذاني الصذافية مذن كتذاب ربلذا وسذنة
نبيلا وهدي سلفلا الصالت في خير القرون .)1
ويصذذفه الشذذيخ بقولذذه :فلذذو فذذي فليعذذة دعذذاة السذذلعية ,وأنصذذار السذذنة المحمد ذذة
ال فن أحيوا علوم السل

ونوهوا نلا وناصروا المدرسة السلعية بالعقل والنقل .)2

وبل ا الت ثر الواضذت نلذل القرضذاوي مذن شذياله رشذيد رضذا الذ ي كذان وسذطيا
في منلله رحمه

تعالا.

ويذ ذ ذذر محمذ ذ ذذد أحمذ ذ ذذد ال ارشذ ذ ذذد :أن ممذ ذ ذذا مكذ ذ ذذن القرضذ ذ ذذاوي مذ ذ ذذن شذ ذ ذذر مذ ذ ذ هت
الوسطية  :)3تمليدان شار فيلا عدد من أئمذة التلدفذد الفقلذي الحذدفع ومذن أهلذرهم
فقي ذذه ت ذذونس محم ذذد الط ذذاهر عاش ذذور والعالم ذذة محم ذذد حس ذذنين مالل ذذوف مفت ذذي ال ذذد ار
المصرية األسبن...

(1

)4

انظر :فتاو معاصرة  /ج / 2

.83

(2

انظر :المرج السانن /ج/ 2

(3

هنا تحفه علا ىفال مصطلت :م هت علا الوسطية.

(4

انظر :أصول اأفتاء واالجتلاد التطبيقي /محمد أحمد الراشد /ج/2

ط دار المحراب.

.83
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العامل الثامن :الجمع كين مدرستي الغزالي و اكن تيمية:
تملذذه ىعل ذذاب القرضذذاوي ب ذذالغزالي جمي ذ جوانثذذه وأحث ذذه حث ذذا كبي ذ ار كثي ذ ار م ذذا

أعلن عنه ويذد حذدا هذ ا الحذت واأعلذاب بالقرضذاوي أن عذد الغ ازلذي عالمذا موسذو،يا
فيقول :وهو نال ريت أحد أعالم الفكر اأسالمي نوجه عام كما أنه أحد الدثايرة ال فن
تع ذذددن جوان ذذت نب ذذوغلم وعط ذذائلم الل ذذامعين للمعرف ذذة الموس ذذو،ية الت ذذي ش ذذملت العل ذذوم

الشر،ية في عصره ى ا استثنيت علذم الحذدفع الذ ي اعتذرف "الغ ازلذي" أن ب ذاعته فيذه

مزجذ ذذاة فقذ ذذد شذ ذذملت معارفذ ذذه الفق ذ ذذه واألصذ ذذول والكذ ذذالم والمنطذ ذذن والفلسذ ذذفة والتص ذ ذذوف
واألخذال وغيرهذا وصذن

وفول الثاع .)1

فذذي كذل منلذا تصذاني

تشذذلد لذه بذالعمن واألصذالة والتفذذو

وي ذذد تذ ذ ثر القرض ذذاوي بكتاب ذذان "الغ ازل ذذي" لدرج ذذة الري ذذة والثك ذذاء كم ذذا ق ذذول ه ذذو:

وكنذذت أت ذ ثر بمذذا فيلذذا مذذن ريذذائن وت ذرتع

ىخال

"الغزالي" رحمه

.)2

ج ذوانحي ويتريذذر دمعذذي وه ذ ا مذذن دالئذذل

وكمذذا أحذذت القرضذذاوي الغ ازلذذي فقذذد أحذذت ك ذ له انذذن تيميذذة فقذذال :واأمذذام "انذذن

تيمية" من أحت علماء األمة ذ نل لعله أحبلم ذ ىلا يلبي وأيربلم ىلا عقلي .)3

واس ذذتطاع القرض ذذاوي أن لمذ ذ ىل ذذا روحاني ذذة " الغ ازل ذذي" س ذذلعية ك ذذل م ذذن "ان ذذن

تيمية" وتلمي ه "انن القيم" ,حيع فر الشذيخ القرضذاوي أن :أنذرا مذن دعذا ىلذا السذلعية
ودافذ عنلذذا فذذي العصذذور الماضذذية هذذو :شذذيخ اأسذذالم " انذذن تيميذذة" وتلميذ ه "انذذن القذذيم

" .)4

تكميل لمدرسذة
أير القرضاوي ب ن انتماءه لمدرسة "انن تيمية" و"انن القيم"
ٌ
ويد ّ
"الغ ازلذذي" ال هذذدما للذذا فيقذذول :وبعذذد أن أتذذيت لذذي االفذذالع علذذا مدرسذذة شذذيخ اأسذذالم "
(1
(2

انظر :اأمام الغزالي نين مادحيه ونايد ه /
انظر :الحياة الربانية والعلم /
نتعامل م السنة /

(3

انظر :كي

(4

انظر :أوليان الحركة اأسالمية /

.8
.17
.97

.19

ان ذذن تيمي ذذة " وتلمي ذ ه " ان ذذن الق ذذيم" وغي ذره وج ذذدن فيل ذذا ألوان ذذا م ذذن التلدف ذذد ل ذذم تك ذذن ف ذذي
مدرسذذة اأمذذام " الغ ازلذذي" واعتبذذرن أن ه ذ ه المدرسذذة تكمذذل السذذابقة وبينلمذذا تكامذذل ال

ت ذارب وتناسذذن ال تنذذافر وه ذ ا لعلذذه نلذذي لذذي فذذي مسذذاري الفكذذري ف نذذا ال أتعصذذت
لمدرسذذة بعينلذذا وال لشذذيخ بعينذذه نذذل أنظذذر ىلذذا اللمي ذ نظ ذرة مذذن خ ذ مذذن كذذل واحذذد
خير ما عنده علا نلي ما يال بعض السل

الصالت :خ ما صفا ودع ما كدر .)1

وكانت النظرة الشمولية التلدفد ة المتواانة من أهم ما لفت نظر القرضاوي في

مدرس ذذة " ان ذذن تيمي ذذة" وتلميذ ذ ه " ان ذذن الق ذذيم" ويؤك ذذد ل ذذه ي ذذائال :اتص ذذلت اتص ذذاال أعم ذذن

بالمدرسذذة السذذلعية واماميلذذا الملذذددفن " :انذذن تيميذذة" وتلميذ ه " انذذن القذذيم" ويذذد أعلبذذت

بالنظرة الشمولية التلدد ة المتواانة في ه ه المدرسة ومقاومتلا لما دخل علا اأسالم

من تحريفان وانحرافان في الفكر أو في السلو .)2

العامل التاسع :حاجة األمة إلى الوسطية اآلن:
فالشيخ فر أن منلي الوسطية) هو حبل النلاة وسفينة اأنقذا اليذوم ألمتنذا

العربي ذذة واأس ذذالمية م ذذن التي ذذه وال ذذياع  -ن ذذل الل ذذال وال ذذدمار -ال ذ ي فل ذذدد حاض ذذرها

ومستقبللا .وأن معظم ي ا اها الفكرية والعملية الكبر ت ي فيلا الحقيقة نين فرفين
متثاعذذدفن :فذذرف الغلذذو أو التطذذرف أو التشذذدد أو اأفذراط سذذمه مذذا تسذذميه الملذذم أنذذه

هذو الطذذرف الذ ي فرهذذن األمذذة مذن أمرهذذا عسذ ار ويويعلذا فذذي الحذذرج ويع ّسذر عليلذذا مذذا
وسعه الشرع.
َّسر
ويعّقد ما َّ
سلله الدفن وي ّين ما َّ

(1
(2

انظر :لقاءان ومحاوران حول ي ا ا اأسالم والعصر  /ج/ 1
انظر :الحياة الرانية والعلم /

.10

.115

والطرف اآلخر :فرف التسيت والتفريط والتقصير واأضاعة .فال كاد فتشبَّع

فتمسه بفري ة أو ح ّذرم ح ارمذا الذدفن علينذة لينذة فذي فد ذه شذ ّكله كيذ
بعقيدة أو َّ
شاء ومتا شاء ليس فيه ثوانت .)1

ويؤكذد الشذذيخ هذ ا المعنذا فذذي كتذذاب حخذر فيقذذول :وانمذذا عنيذت نلذ ا األمذذر كذذل

ه ه العنا ة ألني أر هذ ا الفكذر أو هذ ا االتلذاه :هذو فذو النلذاة للذدعوة اأسذالمية

نذذل لألمذذة اأسذذالمية كللذذا .وهذذو اللذذدفر أن م ذذي نلذذا فذذي الطريذذن الصذذحيت ال ذ ي
فوصذذل ىلذذا الغا ذذة المنشذذودة وهذذي الريذذي باألمذذة ماد ذذا وروحيذذا والعذذودة نلذذا ىلذذا دفذذة

القيادة للثشرية بما لدفلا من رسالة ربانية ىنسانية أخالقية عالمية متكاملة متواانة .)2
العامل العاشر :البعد عن الوسطية يؤدي إلى الهالك في الدين والدنيا:
وأما العامل العاشر ال ي دعا القرضاوي ىلا تبني الوسذطية فلذو الالذوف علذا

مسذتقبل األمذة ودفذذن األمذة ومقذدران األمذذة مذن ال ذياع واللذذال
أنذذي أر اأع ذ ار

قذول الشذيخ :كمذذا

عذذن ه ذ ه الوسذذطية هذذو اللذذال بعينذذه وال ذذياع فذذي الذذدفن والذذدنيا

مع ذذا .سذ ذواء ك ذذان هذ ذ ا اأعذ ذ ار

جنوح ذذا ىل ذذا جانذ ذت التس ذذيت واالنف ذذالن وه ذذو جان ذذت

التف ذريط والتقصذذير بحضذذاعة الصذذلوان واتثذذاع الشذذلوان والسذذير فذذي ركذذاب شذذيافين
اأنذذس واللذذن وباعذذة الفلذذور ومروجذذي األحذذاد واالنحذذالل ودعذذاة الماد ذذة الملحفذذة
تعذذالا أم كذذان اأع ذ ار

واأباحيذذة المس ذرفة .فلذذال ه ذؤالء محذذتم وفذذن سذذنن

عذذن

الوسذذطية جنوحذذا ىلذذا جانذذت الغلذذو والتنطذ والتشذذدد وهذذو جانذذت اأفذراط أو التطذذرف
كما سمونه اليوم .)3

(1

انظر :بحع الوسطية ودور اأعالم في ىنرااها)/

اأعالمية

الرم انية

1427هذ)

وهو

منشور
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(2
(3

انظر :الصحوة اأسالمية من المراهقة ىلا الرشد/
انظر :المرج السانن/

.242

.241

موي

الشيخ

"

يرضاوي

تلذ ذذه هذ ذذي أهذ ذذم العوامذ ذذل التذ ذذي يذ ذذادن القرضذ ذذاوي وأخ ذ ذ ن نزمذ ذذام منللذ ذذه ىلذ ذذا

الوسطية كتابة ويوال ت ليفا وت صيال دعوة وتربية...

المبحث الخامس
معالم الوسطية ونشأتها عند القرضاوي
ي ذذرن-

كان ذذت الوس ذذطية  -الت ذذي ع ذرف نل ذذا القرض ذذاوي من ذ أكث ذذر م ذذن نص ذ

أخ ن في الظلور واالنتشار – كما كرنا – علا ألسنة الدعاة وغيرهم ف أر الشيخ -
حتا ال َّفدعي ه ا المنلي الوسطية) ىمن ال فقله وال ديه وحتا ال الو
ىمن هذت ودب نذال علذم وال هذد وال كتذاب منيذر -أر  :أن مذن الذالام عليذه أن

فيذه كذل
ذ

للقارأ المسلم معالم أو مالمت أو ضوابط :تحدد األصول الفكرية والشر،ية للذ ا التيذار

أو ه ا المنلي لتكون مناران تلدي من أراد االهتداء نلذ ا المذنلي والسذير فذي ضذوئه
ك
َه َدن أَ َّمـ ْن َا ْم كشـي َسـ كوياً َعَلـى كصـَار ٍ
علا نور وبينذة {أَ َف َم ْن َا ْم كشي ُم ككباً َعَلى َو ْج كه أ ْ
يم [المله.)1 ]22:
ُم ْس َت كق ٍ
ماذا اقيد الشيخ بالمعالم؟
والذ ذ ي ألحظ ذذه م ذذن خ ذذالل هذ ذ ه المع ذذالم  -والت ذذي ش ذذغلت الش ذذيخ جل ذذدا وفكذ ذ ار
وأتعبت ذذه بحث ذذا وت ص ذذيال -ىنم ذذا فري ذذد الش ذذيخ م ذذن خاللل ذذا أن ظل ذذر اأس ذذالم ننص ذذاعته
والدفن بصثغته.
فل ذذو فري ذذد م ذذن خاللل ذذا أن ظل ذذر ش ذذمول اأس ذذالم ومرجدي ذذة القذ ذرحن والس ذذنة
وترس ذذيخ المع ذذاني والق ذذيم الرباني ذذة وفل ذذم التك ذذالي

(1

انظر :بحع الوسطية ودور اأعالم في ىنرااها)

اأعالمية الرم انية 1427هذ)
".

واألعم ذذال فلم ذذا متواان ذذا

ذذعلا ف ذذي

المقدم من الشيخ لندوة ايرأ) الفقلية
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مراتبلذذا الشذذر،ية ...ىلذذا حخذذر هذ ه المعذذالم التذذي هذذي فذذي األصذذل حقذذائن اأسذذالم التذذي
جاء نلا محمد نن عبد

صلا

عليه وسلم.

متى كدأت فكرة المعالم؟
كان ذذت فك ذرة المع ذذالم ت ذراود الش ذذيخ من ذ فت ذرة فويل ذذة ولك ذذن ض ذذين الوي ذذت وكث ذرة
انشذذغاالته ومزاحمذذة األعمذذال ل ذذه مذذن كذذل جل ذذة وعلذذا كذذل ص ذذعيد وفذذي كذذل مك ذذان
جعلته فؤجل ويؤخر  -وهو ال ي كره الت جيل والت خير – لكنه م وضو ه ه المعذالم
لد ذذه ويناعتذذه نلذذا وجذذد أن مذذن الذذالام عليذذه أن

ذ تلذذه المعذذالم حتذذا ال صذذثت

مفلذذوم الوسذذطية) مائعذذا رج ارجذذا هالميذا فسذره كذذل ىمذن شذذاء بمذذا شذذاء ويد،يذذه كذذل
فرين لنفسه ااعما أن ما فدعو ىليذه هذو الوسذطية التذي فذدعو ىليلذا الذداعون وين ّذوه نلذا

المنوهون.
ّ

وكانذ ذذت البدا ذ ذذة فذ ذذي لنذ ذذدن فذ ذذي شذ ذذلر فوليذ ذذو سذ ذنة 2004م وفذ ذذي أثنذ ذذاء انعقذ ذذاد
اللمديذذة العامذذة الت سيسذذية لالتحذذاد العذذالمي لعلمذذاء المسذذلمين وفيلذذا واع الشذذيخ وريذذة
كتت فيلا عشرين معلما) لمنلي الوسطية.
وبعد عودة الشيخ ىلا الدوحة كثرن أشغاله وتعذددن أعمالذه وانشذغل الشذيخ
عنلا ب عمال أخر
صي

ربما كانت يبل المعالم في سلم األولويان ثم ندأ الشيخ في ندا ذة

2006م عاود الكتابة مرة ثانيذة وجذاءن نذدوة ايذرأ) الفقليذة والتذي فذدعا للذا

الشيخ في كل عام فنظر فذي هذ ه المعذالم العشذرين وأعذاد صذياغتلا وترتيبلذا وأبقاهذا
علا عددها العشرين.
وبعد انتلاء الندوة ويبل عذودة الشذيخ ىلذا الدوحذة يادمذا مذن مكذة يلذت الشذيخ
أورايه ونظر في معالمه كرة نل كرتين ثم ااد عليلا عش ار فغذدن ثالثذين وتميـزت

الثالثذذين بذذالطول نوعذذا مذذا فعمذذد الشذذيخ ىلذذا اختصذذارها فغذذدن ثالثذذين معلمذذا تميذذزن
باأفالة ثم اختصرها الشيخ ثانية وهي كالتالي:
مختير معالم الوسطية:
 .1الفلذذم الشذذمولي التكذذاملي لإلسذذالم نوصذذفه :عقيذذدة وش ذريعة علمذذا وعمذذال ،ثذذادة
ومعاملة ثقافة وأخاليا حقا ويوة دعوة ودولة دفنا ودنيا ح ارة وأمة.

 .2اأ مان بمرجدية القرحن الكذريم والسذنة النبويذة الصذحيحة للتشذري والتوجيذه للحيذاة
اأسالمية م ضرورة فلم النصو

اللزئية في ضوء المقاصد الكلية.

تعالا نوصفلا الغا ة التي

 .3ترسيخ المعاني والقيم الربانية والتركيز علا ،ثادة

خلن للا اأنسان وهي تتللا في الشعائر األرب الكبر

ومذا فليلذا مذن كذر

والذ ذذدعاء واالسذ ذذتغفار هذ ذ ا باأضذ ذذافة ىلذ ذذا الدثذ ذذادان الثافنيذ ذذة :مذ ذذن صذ ذذد النيذ ذذة
والالشية له  ..وغيرها وهذي أسذا

واأخال

الاللن).
علا الصد م الحن والاللن م ى

 .4فل ذذم التك ذذالي
تكلي

واألعم ذذال فلم ذذا متواان ذذا

منزلته وفن ما جاءن به النصذو

التصذوف الحقيقذي الذ ي قذوم

ذذعلا ف ذذي مراتبل ذذا الش ذذر،ية وين ذذزل ك ذذل

 .فذال فتقذدم مذا حقذه التذ خر وال فتذ خر

ما حقه التقدم وهو ما أفلقنا عليه اسم فقه األولويان).
 .5ت كيذذد الذذدعوة ىلذذا تلدفذذد الفقذذه القرحنذذي والنبذذوي) وهذذو

ذذم عذذدة أل ذوان مذذن الفقذذه

المنشذذود :فقذذه سذذنن الكذذون وفقذذه مقاصذذد الشذذرع وفقذذه المذذتالن وفقذذه المواانذذان

وفقذذه االخذذتالف والفقذذه الح ذذاري وفقذذه التغييذذر وفقذذه الواي ذ  .ىلذذا جانذذت فقذذه

األولويان).

 .6التركيز علا القيم األخالقية التي عنا نلذا اأسذالم سذواء كانذت أخاليذا فرد ذة أم
اجتما،ي ذذة ورف ذذض مويذ ذ
وموي

الذ ذ فن عتب ذذرون الدث ذذادان الش ذذعائرية ه ذذي ك ذذل ش ذذيء

ال فن عتبرون األخال كل شيء.

 .7تلدفد الدفن من داخله واحياء مبدأ االجتلذاد الذ ي ال تحيذا الشذريعة ىال بذه علذا
أن كون االجتلاد من أهله وفي محله.

 .8المواان ذذة ن ذذين ثوان ذذت الش ذذرع ومتغيذ ذران العص ذذر .مذ ذ ض ذذرورة م ارع ذذاة الثث ذذان ف ذذي
األهداف والغا ان وفي األصول والكليان والمرونة والتطور في الوسائل واآلليان

وفي الفروع واللزئيان.

 .9تبنذذي م ذذنلي التيس ذذير والتالعي ذ

ف ذذي الفقذذه والفت ذذو

وان ك ذذان وال ن ذذد م ذذن التش ذذدفد

فليكن في األصول ال فذي الفذروع .والتيسذير المطلذوب هنذا :ال عنذي تبريذر الوايذ

أو ملاراة الغرب أو ىرضاء الحكام.

 .10تط ذ ذذوير من ذ ذذاهي ال ذ ذذدعوة ىل ذ ذذا اأس ذ ذذالم :للمس ذ ذذلمين :تفقيل ذ ذذا للتع ذ ذذاليم وتص ذ ذذحيحا
للمف ذذاهيم وتثبيت ذذا وتذ ذ كي ار للم ذذؤمنين وبيان ذذا لحق ذذائن اأس ذذالم وردا عل ذذا أبافي ذذل
خصومه ..ولغير المسلمين باعتثار دعوة اأسالم دعوة عالمية .م تبني مذنلي

التثشير في الدعوة ليتكامل م التيسير في الفتو .

 .11التدرج الحكيم :في الذدعوة والتعلذيم واأفتذاء والتغييذر وعذدم اسذتعلال الشذيء يبذل
أوانه والثمرة يبل ن للا .والتدرج سنة كونية كما هو سنة شر،ية.

 .12ت كي ذذد ال ذذدعوة ىل ذذا الم ذذزج ن ذذين الروحاني ذذة والماد ذذة ن ذذين الرباني ذذة واأنس ذذانية ن ذذين

العقذذل والوجذذدان بحيذذع خ ذ كذذل جانذذت منلذذا حقذذه دون فغيذذان علذذا اللانذذت
اآلخ ذذر .وم ذذن هن ذذا تتكام ذذل العنا ذذة بالدث ذذادة والثقاف ذذة والرياض ذذة والفن ذذون فالدث ذذادة
تغ ي الرو والثقافة تغ ي العقل والرياضة تغ ي اللسم والفن غ ي الوجدان.

 .13الدعوة ىلا السالم م كل من بسط فذده للسذالم مذ التمسذه بفرضذية الللذاد فذي
سذذبيل

للذذدفاع عذذن حرمذذة الذذدفن والمقدسذذان وعذذن المست ذذعفين فذذي األر

والوي ذذوف ف ذذي وج ذذه الفراعن ذذة والمس ذذتكبرين ف ذذي األر  .مذ ذ ض ذذرورة ني ذذان أنذ ذواع

الللاد :النفسي والدعوي والمدني وغيرها.
 .14تو،ي ذذة األم ذذة ب ذ ن اللل ذذاد مف ذذرو

عليل ذذا ف ذذر

سلطان أجنبي مسلط عليلا .وأول أر

ع ذذين لتحري ذذر أرض ذذلا م ذذن ك ذذل

لت تحريرها هي أر

فلسطين.

 .15االعتذراف بحقذذو األيليذذان الدفنيذذة ومعذذاملتلم بمذذا أوجثذذه للذذم اأسذذالم مذذن تذذركلم

وما فدفنون والت كيد علا أنلم من أهذل دار اأسذالم) ومقت ذا هذ ا :أنلذم نلغذة
عصرنا موافنون) للم ما لنا وعليلم ما عليلم ىال ما ايت اه التميز الدفني.

 .16احت ذ ذرام العق ذ ذذل والتفكي ذ ذذر وال ذ ذذدعوة ىل ذ ذذا النظ ذ ذذر والت ذ ذذدنر :ف ذ ذذي ح ذ ذذان

الكوني ذ ذذة

والتنزيلي ذذة وتك ذذوين العقلي ذذة العلمي ذذة ومقاوم ذذة اللم ذذود والتقلي ذذد األعم ذذا ل ب ذذاء أو
للس ذذادة والكبذذراء أو لعام ذذة الن ذذا  .ونف ذذي التع ذذار

ن ذذين النق ذذل الص ذذحيت والعق ذذل

الصريت.

 .17الدعوة ىلذا المثذادأ والقذيم اأنسذانية واالجتما،يذة مثذل :العذدل والشذور والحريذة
والكرامة وحقو اأنسان.

 .18توكيد ما جاء به اأسذالم مذن ىعطذاء المذرأة حقويلذا ومكانتلذا وكرامتلذا وتحريرهذا
مذذن رواسذذت عصذذور التالل ذ

والت ارج ذ اأسذذالمي ومذذن غوائذذل الغذذزو الح ذذاري

الغربي ال ي أخرج المرأة من فطرتلا ولم فراع أنوثتلا.

 .19العنا ذذة ب ذ مر األس ذرة باعتثارهذذا الدعامذذة األولذذا لقيذذام الملتم ذ الصذذالت ورعا ذذة
حقذذو كذذل مذذن الذذزوجين علذذا صذذاحثه وعذذدم الللذذوء ىلذذا الطذذال ىال ى ا تع ذ ر
الوفا

وشر،ية تعدد الزوجان بقيوده وشروفه دون توس وال تحريم.

 .20احتذ ذرام حذ ذذن الشذ ذذعوب فذ ذذي اختيذ ذذار حكاملذ ذذا مذ ذذن األيويذ ذذاء األمنذ ذذاء دون تزيي ذ ذ
أرادتلذذا أو ف ذذر

ح ذذاكم عليل ذذا قوده ذذا رغ ذذم أنوفل ذذا ولل ذذا أن تس ذذائله وتحاس ذذثه

وتعزله ى ا تماد في غيه بالطر السلمية.

 .21تقويذة ايتصذاد األمذذة والعمذل علذا تكامللذذا فيمذا نينلذا حتذذا تكتفذي اكتفذاء اتيذذا

وبن ذذاء ه ذ ا االيتص ذذاد عل ذذا فق ذذه الش ذريعة ومقاص ذذدها والتالط ذذيط العلم ذذي والس ذذعي

العمل ذذي لت سذ ذذيس ايتص ذذاد ىسذ ذذالمي متمي ذذز عذ ذذن االيتص ذذاد ال أرسذ ذذمالي وااليتصذ ذذاد
الشيوعي.

 .22اأ مذذان نوج ذذود األم ذذة اأس ذذالمية وخلوده ذذا واأ م ذذان بفرض ذذية وح ذذدتلا وب ذذاألخوة
الدفنية نين أننائلا علا اختالف مدارسلا وم اهبلا واعتثار الفر المالتلفة كللا
مذذن األمذذة الواحذذدة مذذا دامذذت تصذذلي ىلذذا القبلذذة وتذذؤمن بذذالقرحن الكذريم وبالسذذنة

المشرفة.

 .23تحسذذين الظذذن بكذذل مذذن شذذلد الشذذلادتين وصذذلا ىلذذا القبلذذة ولذذم صذذدر منذذه مذذا
الالفلا نيقين واألصل حمذل حذال المسذلم علذا الصذال مذا أمكذن لذه وتلنذت

التفسين والتكفير ما وجد ىلا التلنت سبيل وال سيما ما كان سبثه الت ويل.

 .24العنا ة باأليليان اأسالمية في العالم باعتثارها جذزءا مذن األمذة المسذلمة وعلذا
األمة أن تعينلم علا أن ديشوا بحسالملم فذي ملتمعذاتلم عناصذر حيذة فاعلذة
وان كن للم فقللم الالا

وأن كون شعارها :استقامة علا الدفن نال انغذال

واندماج في الملتم نال وبان.

 .25اأ مان بالتعدد ة الدفنية والعرقية واللغويذة والثقافيذة والسياسذية وضذرورة التعذا
ن ذذين الح ذذاران وال ذذتاليت ن ذذين الثقاف ذذان وتفاع ذذل بع ذذلا م ذ بع ذذض وايتث ذذا
بع لا من بعض دون انكماش وال استعالء.

 .26العنا ذذة بعمذذارة األر

وتحقيذذن التنميذذة المتكاملذذة ماد ذذة وبشذرية ورعا ذذة البي ذذة

بكل مكوناتلا والتعاون علا كل ما فيسر المديشة للنا

في الحياة واعتثار له ،ثادة وجلادا في سبيل
 .27حع دعاة اأصال والتغيير علا مقاومة التالل

.

وكل ما شي اللمذال

والفساد فذالتالل

عطذل عقذل

األم ذذة والفس ذذاد عط ذذل ض ذذميرها .وال ك ذذون اأص ذذال حقيقي ذذا ىال ى ا ت ذذم بحرادتن ذذا
وب فدفنا ال أن فر

المستبدة وأسا

علينا ومدخل كل ىصال هذو ىصذال األنظمذة السياسذية

كل تغيير هو تغيير اأنسان من داخله.

 .28العمل علا تلمي كل القو العاملذة لنصذرة اأسذالم فذي صذ

واحذد ولذيس مذن

ال ذذروري نذذل لعلذذه لذذيس مذذن المفيذذد :أن لتمع ذوا فذذي جماعذذة أو حركذذة واحذذدة
عل ذ ذذا أن االخ ذ ذذتالف والتع ذ ذذدد ن ذ ذذين الع ذ ذذاملين ال

ذ ذذر ى ا ك ذ ذذان اخ ذ ذذتالف تن ذ ذذوع

وتالصص ال اختالف صراع وتنايض.

 .29اأشادة بما يدمته أمتنا من منلزان تاريالية نلرن العالم ومن فتوحان في امن
قياس ذذي كان ذذت تحريذذ ار للش ذذعوب م ذذن مس ذذتعبدفلا والتنوي ذذه بم ذذا أسس ذذته أمتن ذذا م ذذن

ح ارة جمعت نين العلم واأ مان .وعدم االكتفاء بالتغني ب ملذاده والثكذاء علذا

متسيه .نل واجبنا هو استللام الماضي واالرتقاء بالحاضر واستشراف المستقبل.

 .30االنتف ذذاع ب ف ذ ذذل م ذذا فذ ذذي تراثنذ ذذا الرح ذذت المتنذ ذذوع :مذ ذذن ض ذذثط الفقلذ ذذاء وت صذ ذذيل
األصوليين وحفه المحدثين وعقالنية المتكلمين وروحانيذة المتصذوفين وروا ذة

المذذؤرخين وريذذة األدبذذاء والشذذعراء وت مذذل الحكمذذاء وتلذذارب العلمذذاء م ذ العلذذم
ب ن ه ا التراع كله غيذر معصذوم فلذو يانذل للنقذد والمراجعذة والمنايشذة والتذرجيت

أو الت دي  .ولكن األمة في ملموعلا ال تلتم علا ضاللة .)1
مالحظتان على معالم الشيخ:
ولي علا معالم الشيخ الثالثين مالحظتان:
المالحظة األولى( :هل هذه معالم للوسطية أم حقائك اإلسالم)؟

والمالحظة األولا فيما خطته فد الشيخ في تله المعالم الناصعة أن جل تلذه
المعالم هي في حقيقة األمر حقائن اأسالم وشريعة اأسالم التي جذاء نلذا محمذد نذن
عبد

صلا

عليه وسلم.

ولعل أكثر المعالم لصويا بالوسطية ه ان المعلمان:
 .1المواانة نين ثوانت الشرع ومتغيران العصر .م ضرورة مراعاة الثثان
في األهداف والغا ان وفي األصول والكليان والمرونة والتطور في

الوسائل واآلليان وفي الفروع واللزئيان.
 .2تبني منلي التيسير والتالعي

في الفقه والفتو

وان كان وال ند من

التشدفد فليكن في األصول ال في الفروع .والتيسير المطلوب هنا :ال
عني تبرير الواي

(1

أو ملاراة الغرب أو ىرضاء الحكام.

انظر :كلمان في الوسطية اأسالمية ومعالملا /د :فوس

و اارة األوياف الكويتية /ط األولا 2007م

القرضاوي/

56وما بعدها /ط

أمذذا مذذا سذذو

لذذه مذذن المعذذالم فلذذن الذذرج عذذن كونذذه حقذذائن اأسذذالم الواضذذحة

الراسالة التي دعا ىليلا الصحت الكرام والفقلاء العظام واألئمة األعذالم ومذن يذبللم
جميعا سيد األنام محمد عليه الصالة والسالم.
ومن هنا ندر أن الشيخ في معذالم الوسذطية التذي فذدعو ىليلذا فريذد أن ظلذر
اأس ذذالم وحقائق ذذه بعي ذذدا ع ذذن تنطذ ذ المتنطع ذذين وتفل ذذت المتفلت ذذين وهن ذذا أ

ذذا تلتق ذذي

الوسطية مرة أخر م حقائن اأسالم التي ال تالرج عن الوسذطية واالعتذدال وصذد
ك
النـ ك
اء َعَلـى َّ
ول
اس َوَي ُكـو َن َّ
اك ْم أ َّ
{وَك َذلك ََ َج َعْلَن ُ
ى قولَ :
الر ُسـ ُ
ُم ًة َو َسطاً ل َت ُكوُنوا ُشـ َه َد َ
َعَل ْي ُك ْم َش كهيداً( ....البقرة.)143:
المالحظة الثانية :معالم القرضاوي وأصول البنا:
وأم ذذا المالحظ ذذة الثاني ذذة فالذ ذ ي ط ذذال مع ذذالم القرض ذذاوي الثالث ذذين بع ذذد أن قذ ذ أر
أص ذذول البن ذذا العشذ ذرين ف ذذر اش ذذتراكا نوع ذذا م ذذا ن ذذين البن ذذا ف ذذي أص ذذوله والقرض ذذاوي ف ذذي
معالمه.
الجامع كين األصول والمعالم:
ولع ذذل التق ذذارب والتش ذذار ل ذذيس مس ذذتثعدا ألنن ذذا نعل ذذم أن المدرس ذذة الفكري ذذة للبن ذذا
والقرضاوي مدرسة واحدة وأن كال منلما أدلا ندلوه في تشييد هذ ه المدرسذة وان كذان
رواد الحرك ذذة  -وان ك ذذان
الس ذذبن للبن ذذا باأنش ذذاء والبن ذذاء ف ذذحن للقرض ذذاوي م ذ غي ذره م ذذن ّ
تلمي ه -التتميم والت صيل.
وهذه بعض األصول والمعالم المتقاربة ،معنى ولفظا أحيانا.
األصل أو المعلم

أصول البنا

معالم القرضاوي

اأسالم نظام شذامل  ...فتنذاول الفل ذ ذ ذ ذذم الش ذ ذ ذ ذذمولي التك ذ ذ ذ ذذاملي
مظ ذذاهر الحيذ ذذاة جميعذ ذذا  ..فلذ ذذو لإلسذ ذ ذ ذذالم نوصذ ذ ذ ذذفه :عقيذ ذ ذ ذذدة
دولذذة ووفذذن أو حكومذذة وأمذذة

وشذريعة علمذا وعمذال ،ثذذادة

وهو خلن ويوة أو رحمة وعدالذة ومعاملذذة ثقافذذة وأخاليذذا حقذذا
 -1الشمول

وه ذ ذ ذذو ثقاف ذ ذ ذذة وي ذ ذ ذذانون أو عل ذ ذ ذذم ويذ ذ ذ ذذوة دعذ ذ ذ ذذوة ودولذ ذ ذ ذذة دفنذ ذ ذ ذذا
وي ذذاء وهذذو مذذادة و ثذذروة أو ودنيا ح ارة وأمة.
كس ذ ذ ذذت وغن ذ ذ ذذا وه ذ ذ ذذو جلذ ذ ذ ذذاد
ودعذ ذذوة أو جذ ذذي

وفك ذ ذرة كمذ ذذا

هذ ذذو عقيذ ذذدة صذ ذذادية و،ثذ ذذادة
صحيحة سواء بسواء
والقذ ذرحن الكذ ذريم والس ذذنة المطلذ ذرة اأ م ذ ذ ذ ذذان بمرجدي ذ ذ ذ ذذة القذ ذ ذ ذ ذرحن
مرجذ ذ ك ذذل مس ذذلم ف ذذا تع ذذرف الكذ ذ ذ ذ ذ ذ ذريم والسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذنة النبويذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة
 -2المرجعية
العليا

أحك ذذام اأس ذذالم ويفل ذذم القذ ذرحن الصذذحيحة للتش ذري والتوجيذذه
فثق ذذا لقواع ذذد اللغ ذذة العربي ذذة م ذذن للحياة اأسالمية م ضذرورة
غير تكلذ

وال تعسذ

ويرجذ

فلذ ذذم النصذ ذذو

اللزئيذ ذذة فذ ذذي

ف ذ ذذا فل ذ ذذم الس ذ ذذنة المطل ذ ذرة ىل ذ ذذا ضوء المقاصد الكلية.
رجال الحدفع الثقان.

ال نكفر مسلما أير بالشذلادتين

تحسذذين الظ ذذن بكذذل م ذذن ش ذذلد

وعمل بمقت ذاهما – ىال ىن أيذر الشذ ذ ذ ذ ذذلادتين وص ذ ذ ذ ذ ذّلا ىلذ ذ ذ ذ ذذا
بكلمذذة الكفذذر أو أنكذذر معلومذذا القبلذ ذذة ولذ ذذم صذ ذذدر منذ ذذه مذ ذذا
 -3ضوابط
التكفير

مذن الذذدفن بال ذذرورة أو كذ ب

الالفلا نيقين واألصذل حمذل

صذ ذريت القذ ذرحن أو فسذ ذره عل ذذا حال المسلم علا الصال مذا
وجذ ذذه ال تحتملذ ذذه أسذ ذذاليت اللغذ ذذة أمك ذذن ل ذذه وتلن ذذت التفس ذذين
العربيذذة بحذذال أو عمذذل عمذذال والتكفيذر مذذا وجذد ىلذذا التلنذذت
ال حتمل ت ويال غير الكفر.

سبيل وال سيما ما كذان سذبثه
الت ويل.

واأس ذذالم ح ذذرر العق ذذل ويح ذذع احتذ ذ ذ ذ ذ ذرام العق ذ ذ ذ ذ ذذل والتفكي ذ ذ ذ ذ ذذر
علذذا النظذذر فذذي الكذذون ويرف ذ

وال ذذدعوة ىل ذذا النظ ذذر والت ذذدنر:

ي ذ ذذدر العل ذ ذذم والعلم ذ ذذاء ويرح ذ ذذت فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ح ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان
 -4احترام العقل
والدعوة إلى
التفكير

بالصذذالت النذذاف مذذن كذذل شذذيء

الكونيذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة

والتنزيلي ذ ذ ذذة وتك ذ ذ ذذوين العقلي ذ ذ ذذة

و الحكمذ ذذة ضذ ذذتلة المذ ذذؤمن أنذ ذذا العلميذ ذ ذ ذذة ومقاومذ ذ ذ ذذة اللمذ ذ ذ ذذود
وجدها فلو أحن النا

نلا).

والتقلي ذ ذ ذذد األعم ذ ذ ذذا ل ب ذ ذ ذذاء أو
للس ذ ذ ذذادة والكبذ ذ ذ ذراء أو لعام ذ ذ ذذة
الن ذذا  .ونف ذذي التع ذذار

ن ذذين

النقذ ذ ذ ذ ذ ذذل الصذ ذ ذ ذ ذ ذذحيت والعقذ ذ ذ ذ ذ ذذل
الصريت.
الفارق كين األصول والمعالم:

أما الفار نين أصول البنا ومعالم القرضاوي فيظلر أكثر ما ظلر في
فت نل ه األصول أو تله المعالم فالبنا في أصول ىنما الافت ف ة معينة
المالا ى
وهي كما يال البنا :ىلا اأخوان الملاهدفن من اأخوان المسلمين ال فن حمنوا بسمو
دعوتلم ويدسية فكرتلم وعزموا صاديين علا أن ديشوا نلا أو موتوا في سبيللا
ىلا هؤالء اأخوان فقط أوجه ه ه الكلمان  .)1والتي حاول نلا البنا أن لم العاملين
لإلسالم علا ه ه األصول سواء المنتمين للماعة اأخوان أو المنتمين ىلا غيرها
من اللماعان العاملة لإلسالم أو المؤسسان الدفنية الرسمية كاألاهر واألوياف
والتي من الممكن أن تكون حدا أدنا لتم عليه هؤالء تاركين ما فدعو ىلا الالالف
وراء هلورهم.
أما معالم القرضاوي الثالثين فلي تشر ر ية التيار الوسطي لفلم حقائن
اأسالم ولكنلا ليست للعاملين في حقل الدعوة وميدان العمل اأسالمي فحست
وانما هي للمسلمين كل المسلمين وليست لف ة دون ف ة.2

(1

انظر :ملموعة الرسائل /اأمام حسن البنا/

 /342ط دار الدعوة اأسكندرية.

 2لعله من المفيد هنا أن ن ّكر ب ن المفاهيم التي كان البنا حاول أن فلقي نلا في ميدان المثقفين كذ
الشمول ومرجدية اأسالم العليا ...وغيرها) استطاع القرضاوي أن صل نلا ىلا المسلم العادي
أو ما طلن عليلم الثعض :العوام.

المبحث السادس
روافد الوسطية عند القرضاوي
ويد كان للشيخ روافد كانت كفيلة لمد منلله الوسطي بما فريد وأهم ه ه
الروافد:
الرافد األول :فق الموازنات :والشيخ القرضاوي عني بفقه المواانان أمو ار
هي:
أوَّلً :المواانة نين المصالت بع لا وبعض من حيع :عمقلا وت ثيرها بقا ها

ودواملا التقد م واالعتثار اأسقاط واألغاء.

ثانياً :المواانة نين المفاسد بع لا وبعض من حيع :عمقلا وت ثيرها بقا ها
ودواملا التقد م واالعتثار اأسقاط واألغاء .وه ا عني:
ثالثاً :المواانة نين المصالت والمفاسد ى ا تعارضتا بحيع تعرف :متا نقدم
درء المفسدة علا جلت المصلحة ومتا تغتفر المفسدة من أجل المصلحة

)1

الرافد الثاني :فق األولويات :ويعني الشيخ بفقه األولويان :أنه وض كل
شيء في مرتبته بالعدل من األحكام والقيم واألعمال ثم قدم األولا فاألولا نناء
علا معافير شر،ية صحيحة فلدي ىليلا نور الوحي ونور العقل .)2
ىنه ىعطاء كل عمل قيمته أو "سعره" في ميزان الشرع ال نثالسه ,وال نشتط في
تقويمه .)1
(1

انظر :أولويان الحركة اأسالمية /

السياسة الشر،ية /
(2

 26وانظر :في فقه األولويان/

.301

انظر :في فقه األولويان /

 9نتصرف.

 .25وانظر:

الرافد الثالث :فق اَّلختالف :والمقصود بالالالف هو الالالف في الفروع ال
في األصول في اللزئيان ال الكليان ,في الظنيان ال القطديان في المتشابه ال
عليه ال المنصو

المحكم في غير المنصو

عليه .قول الشيخ القرضاوي حفظه

 :لت أن نتعلم أن الالالف في الفروع أمر واي  ,ماله من داف

وأن

حكمة

بالغة حين جعل من أحكام الشريعة القطعي في ثبوته وداللته فال ملال للالالف فيه
وه ا هو القليل نل األيل من القليل وجعل منلا الظني في ثبوته أو داللته أو فيلما
معا فل ا ىنما فيه ملال رحت لالختالف وهو جل أحكام الشريعة .)2
الرافد الرابع :فق النيوص الجزئية في ضوء النيوص الكلية :ويعني
الشيخ نل ا الفقه :أال ق

النا

عند جزئيان الشريعة ومفرداتلا وحدها ,نل فنف منلا

ىلا كلياتلا وأهدافلا في كل جوانت الحياة .)3
ويؤكد الشيخ علا ضرورة ه ا الفلم ال ي فربط النصو

اللزئية بالنصو

الكلية فيقول :ىن معرفة الشريعة ال تتم بملرد معرفة نصوصلا اللزئية متفرية متناثرة
مفصوال بع لا عن بعض نل ال ند من رد فروعلا ىلا أصوللا وجزئياتلا ىلا
منلا جميعا

كلياتلا ومتشانللا ىلا محكماتلا وهنياتلا ىلا يطدياتلا حتا فت ل
نسيي واحد مترابط بع ه نثعض متصل لحمته بسداه ومبد ه بمنتلاه .)4

(1

انظر :السياسة الشر،ية /

.306

القرضاوي /

)(2

انظر :الصحوة اأسالمية نين اللحود والتطرف  /د :فوس

)(3

انظر :الصحوة اأسالمية نين االختالف المشروع والتفر الم موم /

)(4

.152 151

انظر :الصحوة اأسالمية نين اللحود والتطرف/

.161
.7

الرافد الخامس :فق الواقع :والشيخ القرضاوي عني بفقه الواي أنه الفقه
المبني علا الواي المدي

دراسة دقيقة مستو،ثة لكل جوانت الموضوع معتمدة علا

أصت المعلومان وأد البيانان واأحصاءان .)1
ىن دراسة ه ا الواي وفقله جعلت الشيخ وسطا نين التلوين والتلويل نين
النظران المثالية الحالمة و النظران االنلزامية المتشائمة.
الرافد السادس :فق السنن :لقد ناد

الشيخ نل ا النوع من الفقه وهو "فقه

السنن" في كثير من كتثه ويعني بفقه السنن :مراعاة سنن
واالجتما،ية التي أيام
معرفة ح ان
فقه عن

الكونية والشر،ية

عليلا عالمنا ه ا وي ا ب نلا ال تتبدل وال

في اآلفا وفي النفس وسننه في الكون والملتم

)

3

)

تتحول 2

ىنه

وباختصار ىنه

فيما خلن  .)4ه ه المراعاة لفقه السنن ه ه دفعت بالشيخ ىلا تبني

الوسطية والدوران في فلكلا.
الرافد السابع :التفريك كين الثواكت والمتغيرات واألصول والفروع :اللط كثير
من المنشغلين بالعلم والدعوة نين الثوانت والمتغيران وبين األصول والفروع وه ا
لعل الثعض منلم فتشدد في موض اللين ويلين في موض الشدة ولكن الشيخ أر
ضرورة التفرين نين ه ه األمور بع لا وبعض ويد نلي الشيخ نللا في ه ه
األمور فلو فر التشدفد في األصول والثوانت والتالعي

)(1
(2

انظر :أولويان الحركة اأسالمية /

في الفروع والمتغيران.

.26

انظر :الصحوة اأسالمية نين االختالف المشروع والتفر الم موم /

(3

انظر :السنة مصدر للمعرفة والح ارة /

(4

انظر :أولويان الحركة اأسالمية /

25

.205

.7

ولل ا فحن ثوانت العقيدة والدثادان واألخال فر القرضاوي عدم المسا

نلا

مطلقا وه ا مما حفه للشيخ وسطيته فلو ىن تشدد تشدد في األصول والثوانت
والكليان وان تساهل فحنما فتساهل في الفروع والمتغيران واللزئيان.
الرافد الثامن :الوصل كين الفق وبين الحديث :أثر عن كثير من الفقلاء
المحدثين أمثال  :سعيان الثوري  ,وانن عيينة  ,وعبد

نن سنان  ,يوللم  :لو كان

أحدنا ياضيا ل ربنا باللريد فقيلا ال فتعلم الحدفع ,ومحدثا ال فتعلم الفقه .)1
ولما أر

القرضاوي :وجود كثرة كاثرة ممن فنشغلون بالفقه ,ال فتعمقون في

معرفة الحدفع  ,فتروج لدفلم األحادفع الواهية وما ال أصل له .كما و أر ك له وجود
كثرة كاثرة ممن فنشغلون بالحدفع ال فتعمقون في معرفة الفقه وأصوله ,فال فت ويون
أس ارره ,وال فقلون مقاصده ,فيقفون عند الظواهر وال فنف ون ىلا المقاصد .)2

(1

انظر :نظم المتناثر من الحدفع المتواتر /الكتاني/

عن نحو فقه ميسر معاصر /
(2

 / 3ط دار الكتت العلمية نيرون نقال

.53

انظر :نحو فقه ميسر معاصر/

 53 , 52نتصرف .

الخاتمة
وفي الالتام فحن الحدفع عن وسطية القرضاوي حتاج ىلا صفحان فوال
وبحوع ضالمة تستودع خالصة فكره وعصارة معالمه وضوابطه للوسطية
لكنني أخلص في نلا ة بحثي ه ا ىلا ما فلي:
1ي

الوسطية) في اللغة :مشتقة من مادة وسط) وللا ضثطان :وسط) بسكون

وسط) وتكون اسما ال هرفا.
السين وتكون هرفا و ى

 .2الوسطية في االصطال  :هي التوسط أو التعادل نين فرفين متقانلين أو
مت ادفن بحيع ال فنفرد أحدهما بالت ثير ويطرد الطرف المقانل وبحيع ال
خ أحد الطرفين أكثر من حقه ويطغا علا مقانله ويحي

تحتوي الاليرية.

عليه .علا أن

 .3الوسطية كمعنا ومفلوم لم الل منلا القرحن وال السنة.
 .4ال فن كتبوا عن الوسطية ومنلي الوسطية في العصر الحدفع منلم من اتال
الوسطية منللا وان لم فتحدع عنلا صراحة ومنلم من كتت عن الوسطية

وتحدع عنلا صراحة لكنه ربما جنت عنلا في بعض األحيان ىلا الشدة
ومنلم من اتال الوسطية منللا وتحدع عنلا صراحة والتزم نلا في منلله.
 .5عد الشيخ محمد محمد المدني رحمه

أول من أفرد الوسطية بالكتابة ويعد

كتابه الوسطية في اأسالم) أول الكتت ت ليفا عن ه ا المصطلت اللدفد.
 .6لم كن تبني الشيخ القرضاوي لمنلي
ألحد أو اتثاعا للو

الوسطية) اعتثافا وال تقليدا ملردا

وانما تبناه لما يام عنده من الدالئل الناصعة والبراهين

القافعة التي تدل علا أن ه ا المنلي هو ال ي عبر عن حقيقة اأسالم.
 .7هنا

كثير من العوامل ساعدن القرضاوي في تبنيه ه ا النلي منلا ما هو

شالصي اتي ومنلا ما هو خارج عنه منلا ما موروع ومنلا ما هو

مكتست ومنلا ما فتعلن نثقافته وكيعية التلقي منلا معا شته لعدد من دعاة
الوسطية...
للقارأ المسلم معالم أو مالمت أو

 .8أر القرضاوي أنه من الالام عليه أن

ضوابط تحدد األصول الفكرية والشر،ية لل ا التيار أو ه ا المنلي لتكون
مناران تلدي من أراد االهتداء نل ا المنلي والسير في ضوئه علا نور وبينة

9ي

ما كره القرضاوي في معالمه الثالثين هو أيرب ما كون ىلا حقائن اأسالم
وشريعة اأسالم التي جاء نلا محمد نن عبد

صلا

عليه وسلم وأن

تقاربا ملحوها نين معالم القرضاوي الثالثين وأصول البنا العشرين وه ا ليس
بمستثعد ألننا نعلم أن المدرسة الفكرية للبنا والقرضاوي مدرسة واحدة وأن كال
منلما أدلا ندلوه في تشييد ه ه المدرسة.
وأختم بقول القرضاوي حين أوصى شباب األمة بالوسطية فقال:
ذذا انذذن الحنيفذذة دفذذن الحذذن ,هذذا هذذو ا

ف ذذدعو  ,ف ذذانلض وش ذذمر ع ذذامال نش ذذطا

خيذر األمذور سذبيل القصذد ,فذامض بذذه

وال تم ذ ذ ذذل عن ذ ذ ذذه ال وكس ذ ذ ذذا وال ش ذ ذ ذذططا

فاثب ذذت عل ذذا م ذذنلي اأس ذذالم ف ذذي ثقذ ذذة

مس ذ ذذتعليا فتح ذ ذذد ض ذ ذذغط م ذ ذذن ضغط ذ ذذا

نذ ذ ذ ذ ذذين المغذ ذ ذ ذ ذذاالة والتقص ذ ذ ذ ذ ذذير من ذ ذ ذ ذ ذ ذزلة

والذ ذ ذذزم فريذ ذ ذذن رسذ ذ ذذول

(1

انظر :المسلمون يادمون/

فذ ذ ذذي بصذ ذ ذذر

.37 36

هذ ذ ذ ذ ذذي الت ذ ذ ذ ذ ذذي جعلتن ذ ذ ذ ذ ذذا أم ذ ذ ذ ذ ذذة وسط ذ ذ ذ ذ ذذا

وفي اعتذدال ,وجانذت خلذط مذن خلطذا

)1
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وهو منشور

علا موي

الشيخ.

القرضاوي فقيه الوسطية ومكافحة الغلو

بحث مقدم إلى مؤتمر

"جه د دي س ق ااوم

خدمم اإل رة لقم ااو سم
ااف

سلسم"

الذي تعقده وزارة األوقاف والشؤون الدينية
غزة  -فلسطين
في الفترة 5-4 :ذو القعدة  1431هـ  13-12/أكتوبر 2010م

إعداد:

أي عبد ااو دم خ سا ااش
ماجستير فق مقارن

أكتوبر 2010م

مقدمة
الحمذذد

رب العذذالمين والصذذالة والسذذالم علذذا ىمذذام المتقذذين ويذذدوة الصذذالحين

وعلا حله وصحثه والتابعين وتابعيلم بححسان ىلا فوم الدفن وبعد:
عنذذدما أعلنذذت و اارة األويذذاف عذذن عزملذذا عقذذد المذذؤتمر العلمذذي المحكذذم وال ذ ي
كان بعنوان :مؤتمر جلود الدكتور فوس

القرضاوي في خدمة اأسالم ونصرة الق ية

الفلسطينية أحببت أن أساهم بللد متواض في ه ا المؤتمر ول له وي اختياري علا
المح ذذور األول م ذذن مح ذذاور الم ذذؤتمر والذ ذ ي ك ذذان بعنذ ذوان :القرض ذذاوي فقي ذذه الوس ذذطية
ومكافحة الغلو.
ويد جاء ه ا الثحع – المتواض في مثحثين و له علا النحو التالي:
المبحــث األول –:فكذذان بعن ذوان " القرضذذاوي فقيذذه الوسذذطية " ويذذد اشذذتمل ه ذ ا
المثحع علا عدة مطالت.
المطلب األول :كان بعنوان :الوسطية في اللغة واالصطال .
أما المطلب الثاني :فكان بعنوان :مفلوم الوسطية عند القرضاوي.
أما المطلب الثالث :فكان بعنوان :مظاهر الوسطية عند القرضاوي.
أمـــا المطلـــب الرابـــع :فك ذذان بعنذ ذوان :األس ذذس الت ذذي ق ذذوم عليل ذذا تي ذذار الوس ذذطية
اأسالمية المعاصر.
أمـــا المطلـــب الخـــامس :فك ذذان بعن ذوان :ش ذذلادان العلم ذذاء للقرض ذذاوي ب ن ذذه فقي ذذه
الوسطية.

أمــا المبحــث الثــاني :فكذذان بعن ذوان :دور القرضذذاوي فذذي مكافحذذة الغلذذو " ويذذد
اشتمل ه ا المثحع علا عدة مطالت.
المطلب األول :وكان بعنوان :الغلو في اللغة واالصطال .
أما المطلب الثاني :وكان بعنوان :مفلوم الغلو عند القرضاوي.
أمــا المطلــب الثالــث :وكذذان بعنذوان :الت صذذيل الشذذرعي لذ م الغلذذو والتطذذرف مذذن
خالل الكتاب والسنة.

أما المطلب الرابع :فكان بعنوان :دور القرضاوي في مكافحة الغلو.
وفي الالتام أس ل

العلي العظيم أن أكون يد وفقذت فذي كتابذة هذ ا الثحذع –

المتواض – وأعت ر عن كل تقصير ندر مني في كتانته وأسذ له سذثحانه أن فنفذ بذه
وأن فنفعنا به وأن فلدفنا سواء السبيل ىنه علا كل شيء يدفر وباأجابة جدفر.
العبد الفقير إلى رب
عبد القادر خليل الشطلي

المبحث األول القرضاوي فقي الوسطية
المطلب األول :الوسطية في اللغة واَّلصطال
وسط الشيء :مذا نذين فرفيذه فذح ا سذكنت السذين مذن
الوسطية لغةً :من وسط ى
وس ذط ص ذذار هرف ذذا ويق ذذال جلس ذذت وس ذط القذذوم بالتس ذذكين ألن ذذه ه ذذرف وجلس ذذت و ىس ذط

الدار بالتحريه ألنه اسم.

الوسط بالتحريه اسم لما نين فرفي الشيء.
اعلم أن ى
خير من فرفيه.
كوسط المرعا ٌ
وأوسط الشيء أف له وخياره ى
ومنذذه الحذذدفع " :خيذذار األمذذور أو ىس ذافلا ومنذذه يولذذه تعذذالا :ىوم ذ ىن الَّن ذا
ّللا عىلذا حذر ن
ف) الحي :مذذن اآل ذذة )11أي علذذا شذذه فلذذو علذذا فذذرف مذذن دفنذذه
ىعبذد َّ ى ى
ى

ىم ذن

و لذه

وسط الشيء أف ذله وأعدلذه جذاا أن قذ
غير متوسط فيه وال متمكن فلما كان ى
مث ذذل يول ذذه تع ذذالا وتق ذذد  :ىوىك ذ ى ل ىه ىج ىعل ىن ذاكم أ َّم ذة ىو ىس ذطا) الثقرة :م ذذن اآل ذذة )143أي
عدال فل ا تفسير الوسط وحقيقة معناه وأنه اسم لما نين فرفي الشيء.

الوسذ ذط بس ذذكون الس ذذين فل ذذو ه ذذرف ال اس ذذم ج ذذاء عل ذذا واان نظيذ ذره ف ذذي
وأم ذذا ى
المعنا وهو ىنين تقول :جلست ىوسط القذوم أي نيذنلم وفذي الحذدفع أتذا رسذول 
ىوسط القوم أي نينلم.

ط ووسيط :حسن من له" .)1
ىوىو ىسط الشيء وأو ىسطه :أعدله ورجل ىو ىس ٌ
)1

لسان العرب – انن منظور – العالمة أنو الف ل جمال الدفن نن محمد نن مكرم نن منظور

األفريقي – مادة وسط – دار صادر –  430 -426/7وحيع فرد كره شار ىليه " انن منظور –
لسان العرب " .

الوسطية اصطالحاً:
كر العلماء للوسطية تعريفان عدة ن كر منلا:
 -1ف ذ ذذر ال ذ ذذدكتور فل ذ ذذد ن ذ ذذن س ذ ذذعد الللن ذ ذذي أن أي ذ ذذرب المع ذ ذذاني للوس ذ ذذطية ف ذ ذذي
االصطال الشرعي هذي :العدالذة والاليريذة حيذع قذول فذي كتابذه " :الفتذو وأثرهذا فذي
حما ذذة المعتقذذد وتحقيذذن الوسذذطية " " :وتفسذذير الوسذذطية بالعدالذذة والاليريذذة هذذو المنسذذلم
كذ له مذ مرتثذذة الشذذلادة التذذي نالتلذذا األمذذة فالشذذاهد مذذن شذذروفه العدالذذة يذذال الحذذافه
ف ذ ذ ذ ذذي الف ذ ذ ذ ذذتت " :وش ذ ذ ذ ذذرط يب ذ ذ ذ ذذول الش ذ ذ ذ ذذلادة العدالة وي ذ ذ ذ ذذد ثبت ذ ذ ذ ذذت لل ذ ذ ذ ذذم هذ ذ ذ ذ ذ ه الص ذ ذ ذ ذذفة
بقوله:وسطا والوسط":العدل"

)2

 -2وعرفل ذ ذذا األس ذ ذذتا فري ذ ذذد عب ذ ذذد الق ذ ذذادر بقول ذ ذذه :الوس ذ ذذطية ه ذ ذذي :مؤه ذ ذذل األم ذ ذذة
اأسالمية مذن العدالذة والاليريذة للقيذام بالشذلادة علذا العذالمين وايامذة الحلذة علذيلم "
.)3
 -3ويقول الدكتور علي محمد الصالني بعد أن كر خذالف العلمذاء فذي معنذا
الوسطية :ومن هنا ناللص ىلا أن أي أمذر اتصذ
صت أن نطلن عليه وص

)2

بالاليريذة والبينيذة جميعذا فلذو الذ ي

" الوسطية " وما عدا له

الفتو وأثرها في حما ة المعتقد وتحقين الوسطية – الدكتور فلد نن سعد الللني – أستا أصول

الفقه المشار بقسم الشريعة بلامعة الطائ

– دار انن اللواي – ط – 1سنة 1428هذ -

58

وانظر  :فتت الثاري شر صحيت الثالاري – أحمد نن حلر العسقالني – دار المعرفة  -نيرون –
تحقين  -محمد فؤاد عبد الثايي . 172/8
)3

الوسطية في القرحن الكريم – د .علي محمد الصالني – دار انن اللواي – القاهرة – ط– 1

1428هذ 2007/م–
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ف ذذال وال ذذا هذ ذ ا الذ ذرأي ه ذذت ال ذذدكتور ناص ذذر ن ذذن س ذذليمان العم ذذر ف ذذي كتاب ذذه" :
الوسطية في ضوء القرحن "

)1

 -4ويقذذول الذذدكتور محمذذد رشذذيد رضذذا رحمذذه

 " :يذذالوا :ىن الوسذذط هذذو العذذدل

والاليذ ذذار و لذ ذذه أن الزيذ ذذادة علذ ذذا المطلذ ذذوب فذ ذذي األمذ ذذر ىف ذ ذراط والذ ذذنقص عنذ ذذه تف ذ ذريط
وتقصير فالاليار هو الوسط نين فرفين أي " :المتوسط نينلما "

)2

 -5ويق ذذول ال ذذدكتور اي ذذد عب ذذد الك ذريم الزي ذذد ف ذذي كتاب ذذه الوس ذذطية ف ذذي اأس ذذالم" :
الوسذذط مذذن كذذل شذذيء أعدلذذه فالوسذذط – ى ن لذذيس ملذذرد كونذذه نقطذذة نذذين ف ذرفين أو
وسطية جزئية كما قال :فالن وسذط فذي كرمذه أو وسذط فذي د ارسذته ويذراد أنذه وسذط
ن ذذين اللي ذذد وال ذذرديء فلذ ذ ا المفل ذذوم وان درج عن ذذد كثي ذذر م ذذن الن ذذا

فل ذذو فل ذذم ن ذذايص

ملتذ ذ أز أد ىل ذذا ىس ذذاءة فل ذذم معن ذذا الوس ذذطية المقص ذذودة وعل ذذا هذ ذ ا فالوس ذذط المذ ذراد
والمقص ذذود هنذ ذذا ه ذذو العذ ذذدل الالي ذذار واألف ذ ذذل ىل ذذا أن يذ ذذال :وبالت ذذالي لذ ذذم فب ذذن معنذ ذذا
الوسطية ملرد التلاوا نين الشي ين فقذط نذل أصذثت ا مذدلول أعظذم أال وهذو الثحذع
عن الحقيقة وتحصيللا واالستفادة منلا ثم قول :وهو معنا فتس ليشمل كل خصلة
محمودة للا فرفان م مومان فحن السذالاء وسذط نذين الثالذل والتبذ فر والشذلاعة وسذط
نين اللبن والتلور واأنسان م مور أن فتلنت كذل وصذ
وص

مذ موم وكذال الطذرفين هنذا

م موم ويثقا الالير والف ل للوسط " .)3
التعريف المختار:

)1

الوسطية في القرحن الكريم – د .علي محمد الصالني –

)2

المرج السانن –

. 39

)3

المرج السانن –

. 40-39

. 37

أر أن أرجذذت التعريفذذان للوسذذطية هذذو مذذا اختذذاره ورجحذذه الذذدكتور علذذي محمذذد
الص َّالني وال ي ق ي بالتالام نين الاليرية والبينية – حسية أو معنويذة – فذي ىفذال
َّ
مصطلت " الوسطية " .)4
مسوغات الترجي :
لقد يمت نترجيت التعري

السانن الشذتماله علذا صذفتين ال نذد مذن توفرهمذا فذي

مصطلت الوسطية وهما الاليرية والبينية فح ا جاء أحد الوصفين دون اآلخذر فذال كذون
داخال في مصطلت الوسذطية ويذالوا بذ ن الوسذطية مالامذة للاليريذة – أي :أن كذل أمذر
فوص

بالاليرية فلذو وسذط – فيذه نظذر والعكذس هذو الصذحيت فكذل وسذطية تالاملذا

الاليرية فال وسطية ندون خيرية وال عكس فال ند م الاليرية من البينية حتا تكذون
وسطا.

)5

المطلب الثاني :مفهوم الوسطية عند القرضاوي
قول الدكتور فوس

القرضاوي – عند حدفثه عذن الالصذائص العامذة لإلسذالم:

" ه ذ ه خصيصذذة أخذذر مذذن أنذذرا خصذذائص اأسذذالم وهذذي " الوسذذطية " ويعبذذر عنلذذا
أ

ذذا نذ ذ "الت ذواان " ونعنذذي نلذذا التوسذذط أو التعذذادل نذذين ف ذرفين متقذذانلين أو مت ذذادفن

بحيع ال فنفرد أحدهما بالت ثير ويطرد الطذرف المقانذل وبحيذع ال خذ أحذد الطذرفين
أكثر من حقه ويطغا علا مقانله ويحي

)4

المرج السانن –

. 40

)5

المرج السانن –

. 36

)1

الالصائص العامة لإلسالم – د .فوس

مكتثة وهثة – ط1397 1هذ 1977 /م –

عليه" .)1

القرضاوي – دار غريت للطثاعة – القاهرة – الناشر :
. 119

ثم

رب القرضاوي أمثلة لألفراف المتقانلة فيقذول " :مثذال األفذراف المتقانلذة

أو المت ذ ذذادة :الروحيذ ذذة والماد ذ ذذة والفرد ذ ذذة واللما،يذ ذذة والوايديذ ذذة والمثاليذ ذذة والثثذ ذذان
والتغير وما شانللا.
ومعنا التواان نينلا :أن فست لكل فرف منلا ملاله ويعطا حقه " بالقسط "
أو " بالقسذذطا

المسذذتقيم " نذذال وكذذس وال شذذطط وال غلذذو وال تقصذذير وال فغيذذان وال

ان " "7أ َّىال
ىخسار كما أشار ىلا له كتاب بقوله:
ىو َّ
ضذ ى المي ىذز ى
اء ىرىف ىع ىلذا ىوىو ى
الس ىم ى
ان " )"9ال ذ ذذرحمن:
تىط ىغ ذ ذوا ف ذ ذي المي ذ ذ ىذزان " "8ىوأىقيم ذ ذوا ال ذ ذ ىواىن بالقس ذ ذط ىوال تالس ذ ذروا المي ذ ذ ىذز ى

7و8و)9

ثذذم فبذذين القرضذذاوي أن هذذاهرة التذواان " الوسذذطية " هذذاهرة كونيذذة تشذذمل كذذل مذذا
في الكون فيقول :ننظر فذي هذ ا العذالم مذن حولنذا فنلذد الليذل والنلذار والظذالم والنذور
والح ذ اررة والب ذذرودة والم ذذاء والي ذذابس والغ ذذااان المالتلف ذذة كلل ذذا بق ذذدر وميذذزان وحس ذذاب ال
طغا شيء منلا علا مقانله وال الرج عن حده المقدر له.
وكذ له الشذذمس والقمذذر والنلذذوم والملموعذذان الكونيذذة السذذابحة فذذي ف ذذاء الكذذون
الفسيت أن كال منلا سثت فذي مذداره ويذدور فذي فلكذه دون أن صذدم غيذره أو الذرج
عن دائرته.
العظذذيم ى قذذول :ىَّنذا كذ َّل ىشذي نء ىخىلق ىنذاه بىقذ ىد نر) القمذذر )49:ويقذذول:
وصذذد
ىمذا تىذ ىر فذي ىخلذن ال َّذرح ىمن مذن تىىفاو نن) الملذه :مذن اآل ذة )3ويقذول :ال ال َّشذمس ىفن ىثغذي
ىلل ذ ذا أىن ت ذ ذدر الىقم ذ ذر وال َّ
اللي ذ ذل ىس ذ ذانن َّ
الن ىل ذ ذار ىوك ذ ذ ّل ف ذ ذي ىفىل ذ ذ نه ىس ذ ذ ىثحو ىن) ّف ذ ذذس)40:
ى
ى ىى ى

َّ
َّ
ن
َّ
اء ىرىف ىع ىلذا ىوىو ى
ضذ ى
ويقول :الشمس ىوالىق ىمر بحس ىثان " "5ىوالنلم ىوالش ىلر ىسل ىدان " "6ىوال َّسذ ىم ى
)2
ان " )"7الرحمن5:و6و)7
الم ىيز ى
مدلوَّلت الوسطية عند القرضاوي-:

()3

فذ ذ كر القرضذ ذذاوي بعذ ذذض المعذ ذذاني التذ ذذي تشذ ذذتمل عليلذ ذذا الوسذ ذذطية وتميذ ذذز مذ ذذنلي
اأسالم وأمة اأسالم عذن غيرهذا مذن األمذم والشذعوب فيقذول " :علذا أن فذي الوسذطية
معاني أخر تميز منلي اأسالم وأمة اأسالم وتلعللا أهال للسيادة والاللود ".
وي كر من ه ه المعاني ما فلي-:
 -1الوسطية تعني العدل:
فمذذن معذذاني الوسذذطية التذذي وصذذفت نلذذا األمذذة فذذي اآل ذذة الكريمذذة ورتبذذت عليلذذا
شلادتلا علا الثشرية كللا :العدل ال ي هو ضرورة لقبول شلادة الشاهد فمذا لذم كذن
عدال فحن شلادته مردودة مرفوضة أما الشاهد
العدل والحاكم العدل فلو المرضي نين كافة النا .
وتفسير الوسط في اآل ة بالعدل مروي عذن النبذي  فقذد رو اأمذام أحمذد عذن
أن ذذي س ذذعيد الال ذذدري أن النب ذذي  فس ذذر الوس ذذط هن ذذا بالع ذذدل والع ذذدل والتوس ذذط والتذ ذواان
،ثذ ذذاران متقاربذ ذذة المعنذ ذذا فالعذ ذذدل فذ ذذي الحقيقذ ذذة توسذ ذذط نذ ذذين الط ذ ذرفين المتنذ ذذااعين أو
األفراف المتنااعة دون ميل أو تحيز ىلا أحدهما أو أحدها.
)2

المرج السانن -
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 126 -123نتصرف .

القرضاوي –
القرضاوي –

...فالوسط عنذي ى ن العذدل واالعتذدال وبدثذارة أخذر  :عنذي التعذادل والتذواان
نال جنو ىلا الغلو وال ىلا التقصير.

 -2الوسطية تعني اَّلستقامة:
والوسذذطية تعنذذي كذ له :اسذذتقامة المذذنلي والثعذذد عذذن الميذذل واالنح ذراف فذذالمنلي
المسذذتقيم وبتعبيذذر القذرحن :الصذراط المسذذتقيم وكمذذا عبذذر أحذذد المفسذرين الطريذذن السذذوي
الواي ذ وسذذط الطذذر اللذذائرة عذذن القصذذد ىلذذا اللوانذذت فحنذذا ى ا فرضذذنا خطوفذذا كثي ذرة
واصذذلة نذذين نقطتذذين متقذذانلتين فذذالالط المسذذتقيم ىنمذذا هذذو الالذذط الواي ذ فذذي وسذذط تلذذه
الالطوط المنحنية ومن ضرورة كونه وسطا نين الطر اللائرة أن تكون األمة الملد ة
ىليه وسط نين األمم السالكة ىلا تله الطر الزائغة.
ومن هنا علم اأسالم المسلم أن س ل

اللدا ة للصراط المسذتقيم كذل فذوم مذا

ال قذذل عذذن سذذث عشذذر مذرة هذذي عذذدد ركعذذان الصذذلوان الالمذذس المفروضذذة فذذي اليذذوم
ط
صذ ذ ىار ى
والليل ذذة و ل ذذه ح ذذين قذ ذ أر فاتح ذذة الكت ذذاب ف ذذي ص ذذالته فيق ذذول دا،ي ذذا ربه):اهذ ذدىنا ال ّ
المسذ ذتىقيم " "6صذ ذ ار ى َّ
ين ")"7
فن أىن ىعمذ ذ ىت ىعىلذ ذيلم ىغيذ ذر ال ىمغ ذ ذوب ىعىلذ ذيلم ىوال ال َّ ذ ذاّل ى
ط الذ ذ ى
ى
ى
الفاتحة6 :و.)7

ويد مثل النبي  للمغ ذوب علذيلم بذاليلود ولل ذالين بالنصذار
كال من اليلود والنصار مثلون اأفراط والتفريط في كثير من الق ا ا.

وال شذه أن

فاليلود يتلوا األنبياء والنصار أللوهم ...اليلود أسرفوا في التحريم والنصار
أسرفوا في اأباحة حتا يالوا كل شيء فيت للطيبين.
اليلذذود غل ذوا فذذي اللانذذت المذذادي والنصذذار يصذذروا فيذذه ...اليلذذود تطرف ذوا فذذي
اعتثار الرسوم في الشعائر والتعبدان والنصار تطرفوا في ىلغائلا.
اأس ذذالم عل ذذم المس ذذلم أن حظ ذذر م ذذن تط ذذرف ك ذذال الفذ ذريقين وأن فلت ذذزم الم ذذنلي
الوسذط أو الصذراط المسذتقيم الذ ي سذار عليذذه كذل مذن رضذي

عذنلم وأنعذم علذذيلم

من النبيين والصد قين والشلداء والصالحين.
 -3الوسطية دليل الخيرية:
والوس ذ ذذطية كذ ذ ذ له دليذ ذ ذذل الاليريذ ذ ذذة ومظلذ ذ ذذر الف ذ ذ ذذل والتمييذ ذ ذذز فذ ذ ذذي الماد ذ ذ ذذان
والمعنويذذان ففذذي األمذذور الماد ذذة نذذر أف ذذل حثذذان العقذذد واسذذطته ونذذر رئذذيس القذذوم
ف ذذي الوس ذذط واألتث ذذاع م ذذن حول ذذه ..وف ذذي األم ذذور المعنوي ذذة نل ذذد التوس ذذط دائم ذذا خي ذ ار م ذذن
التطرف.
ولل ا يال العرب في حكملم :خير األمور الوسط ويال أرسطو :الف يلة وسط
نذذين ر فلتذذين ومذذن هنذذا يذذال انذذن كثيذذر فذذي يولذذه تعذذالا " :أمذذة وسذذطا " الوسذذط هذذا هنذذا:
الاليار واألجود.
كما قال :يري

أوسط العرب نسثا ودا ار أي خيرها وكان رسول

 وسطا

في يومه أي أشرفلم نسثا .ومنه :الصالة الوسطا التي هي أف ل الصلوان.
 -4الوسطية تمثل األمان:

والوسذذطية تمثذذل منطقذذة األمذذان والثع ذذد عذذن الالطذذر فذذاألفراف عذذادة تتع ذذر
للالط ذذر والفس ذذاد بال ذذالف الوس ذذط فل ذذو محم ذذي ومح ذذرو

بم ذذا حول ذذه وف ذذي هذ ذ ا ي ذذال

الشاعر:
كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت *** نلا الحوادع حتا أصثحت فرفا
وك له ش ن النظام الوسط واألمة الوسط.
 -5الوسطية دليل القوة:
والوسذذطية دليذذل القذذوة فالوسذذط هذذو مركذذز القذذوة ...أال تذذر الشذذثاب ال ذ ي مثذذل
مرحلة القوة وسطا نين ضع

الطفولة وضع

الشيالوخة !

والشمس في وسط النلار أيو منلا في أول النلار وحخره !
 -6الوسطية مركز الوحدة:
والوس ذذطية تمث ذذل مرك ذذز الوح ذذدة ونقط ذذة التالي ذذي ....فعل ذذا ح ذذين تتع ذذدد األف ذراف
تعذذددا يذذد ال فتنذذاها فثقذذا الوسذذط واحذذدا
المنتص ذ

مكذذن لكذذل األف ذراف أن تلتقذذي عنذذده فلذذو

وهذذو المركذذز وه ذ ا واضذذت ف ذي اللانذذت المذذادي واللانذذت الفكذذري والمعنذذوي

علا سواء.
ويدلل القرضاوي علا فكرته بعدة أمثلة فيقول :فمركز الذدائرة فذي وسذطلا مكذن
لكل الالطذوط اآلتيذة مذن المحذيط أن تلتقذي عنذده والفكذرة الوسذطا مكذن أن تلتقذي نلذا
األفكار المتطرفة في نقطة ما هي نقطة التواان واالعتدال.
المطلب الثالث :مظاهر الوسطية عند القرضاوي

قذذول الذذدكتور فوسذ

القرضذذاوي بعذذد كذره لمعذذاني الوسذذطية وم از اهذذا :وا ا كذذان

للوسطية كل ه ه الم از ا فال علت أن تتللا واضحة في كل جوانت اأسذالم نظريذة
وعملية تربوية وتشريدية.
فاأسذذالم وسذذط فذذي االعتقذذاد والتصذذور ..وسذذط فذذي التعبذذد والتنسذذه ..وسذذط فذذي
األخال واآلداب ..وسط للتشري والنظام.

)1

أوَّلً – وسطية اإلسالم في اَّلعتقاد:
ف كر القرضاوي عدة مظاهر لل ه الوسطية:
أ -فاأس ذذالم وس ذذط ف ذذي االعتق ذذاد ن ذذين الالذ ذرافيين الذ ذ فن سذ ذرفون ف ذذي االعتق ذذاد
فيصديون بكل شيء ويؤمنون بغير نرهذان ..وبذين المذادفين الذ فن فنكذرون كذل مذا وراء
الحس وال ستمعون لصون الفطرة وال نداء العقل وال صراا المعلزة.
فاأس ذذالم ف ذذدعو ىل ذذا االعتق ذذاد واأ م ذذان ولك ذذن بم ذذا ي ذذام علي ذذه ال ذذدليل القطع ذذي
والبرهذذان اليقينذذي ومذذا عذذدا لذذه فرف ذذه ويعذذده مذذن األوهذذام وشذذعاره دائمذذا :ي ذل ىه ذاتوا

ين) الثقرة :من اآل ة 111والنمل من اآل ة .)64
صادي ى
نرىه ىانكم ىن كنتم ى

ب -وسذذط نذذين المالحذذدة الذ فن ال فؤمنذذون بحلذذه يذذط وبذذين ال ذ فن عذذددون اآلللذذة
حتا عبدوا األغنام واألبقار وأللوا األوثان واألحلار.
فاأسذذالم فذذدعوا ىلذذا اأ مذذان بحلذذه واحذذد ال ش ذريه لذذه وكذذل مذذن عذذداه ومذذا عذذداه
ماللويان ال تمله ض ار وال نفعا وال موتا وال حياة وال نشورا.
)1

شمول اأسالم – د .فوس

القرضاوي – مكتثة وهثة – القاهرة – ط1415 / 2هذ 1995 /م –
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للدراسان واأعالم والنشر – فلسطين – غزة – 1999م .

القرضاوي – مركز

ج -وهو وسذط نذين اللذ فن عتبذرون الكذون هذو الوجذود الحذن وحذده ومذا عذداه –
ممذذا ال تذراه العذذين وال تلمسذذه اليذذد – خ ارفذذة ووهذذم ..وبذذين الذ فن عتبذذرون الكذذون وهذذم ال
حقيقة له...
فاأسالم عتبذر وجذود الكذون حقيقذة ال ريذت فيلذا ولكنذه عبذر مذن هذ ه الحقيقذة
ىلا حقيقة أكبر منلا وهي :من كونه ونظمه ودنر أمره .وهو

تعالا.

د -وه ذذو وس ذذط نذ ذذين الذ ذ فن فؤلل ذذون اأنسذ ذذان وب ذذين الذ ذ فن جعلذ ذذوه أس ذذير جبريذ ذذة
ايتصاد ة أو اجتما،ية أو دفنية.
فاأنسذذان فذذي نظذذر اأسذذالم ماللذذو مكل ذ

مسذذؤول سذذيد فذذي الكذذون عبذذد

ّللاى ال ىغّي ذر ىم ذا بىق ذو نم ىحتَّ ذا
يذذادر علذذا تغييذذر مذذا حولذذه بقذذدر م ذذا غيذذر مذذا ننفسذذه :ى َّن َّ
ىغّيروا ىما ب ىنفسلم) الرعد :من اآل ة)11
هذ  -وهو وسط نين ال فن قدسون األنبياء حتذا رفعذوهم ىلذا مرتثذة األلوهيذة أو
البنوة لإلله ..وبين ال فن ك نوهم واتلموهم وصبوا عليلم كؤو
فاألنبيذاء بشذذر مثلنذذا ذ كلون الطعذذام ويمشذذون فذذي األسذوا
و ريذ ذذة وكذ ذذل مذ ذذا نيذ ذذنلم وبذ ذذين غيذ ذذرهم مذ ذذن فذ ذذر أن

الع اب.
ولكثيذذر مذذنلم أاواج

مذ ذذن علذ ذذيلم بذ ذذالوحي وأفذ ذذدهم

بالمعلزان.
و -وهذذو وسذذط نذذين ال ذ فن فؤمنذذون بالعقذذل وحذذده مصذذد ار لمعرفذذة حقذذائن الوجذذود
وبين ال فن ال فؤمنون ىال بالوحي واأللام وال عترفون للعقل ندور في نفي أو ىثثان.
فاأس ذذالم ف ذذؤمن بالعق ذذل وي ذذدعوه للنظ ذذر والتفك ذذر وينك ذذر علي ذذه اللم ذذود والتقلي ذذد
ويالافثذه بذاألوامر والنذواهي ويعتمذد عليذه فذي ىثثذان أعظذم حقيقتذين فذي الوجذود وهمذا

تعذذالا وصذذد دعذذو النبذذوة ولكنذذه فذذؤمن بذذالوحي مكمذذال للعقذذل ومعينذذا لذذه

وجذذود

فيمذذا ت ذذل فيذذه العقذذول وتالتلذ

ومذذا تغلذذت عليذذه األهذواء وهاد ذذا لذذه ىلذذا مذذا لذذيس مذذن

اختصاصه وال هو في مقدوره من الغيبيان والسمديان وفرائن التعبد

تعالا .)1

ثانياً – وسطية اإلسالم في العبادات والشعائر:
ق ذذول ال ذذدكتور فوس ذ

القرض ذذاوي " :واأس ذذالم وس ذذط ف ذذي ،ثادات ذذه وش ذذعائره ن ذذين

األد ذذان والنح ذذل الت ذذي ألغ ذذت اللان ذذت الرب ذذاني – جان ذذت الدث ذذادة والتنس ذذه والت ل ذذه – م ذذن
فلسذفتلا وواجثاتلذذا كالبو ذة التذذي ايتصذذرن فروضذلا علذذا اللانذت األخاليذذي اأنسذذاني
وحذذده ...وبذذين األد ذذان والنحذذل التذذي فلبذذت مذذن أتثاعلذذا التفذذرا للدثذذادة واالنقطذذاع عذذن
الحياة واأنتاج كالرهثانية المسيحية.
فاأسذذالم كل ذ

المسذذلم أداء شذذعائر محذذدودة فذذي اليذذوم كالصذذالة أو فذذي السذذنة

كالصوم أو في العمر مرة كالحي ليظل دائما موصوال باهلل غير مقطوع عن رضذاه
ثم طلقه بعد له سا،يا منتلا مشي في مناكت األر

وي كل من را

.)2

ثالثاً – وسطية اإلسالم في األخالق:
واأسالم وسط في األخذال نذين غذالة المثذاليين الذ فن تاليلذوا اأنسذان مالكذا أو
شذذثه مذذال

فوضذذعوا لذذه مذذن القذذيم واآلداب مذذاال مكذذن لذذه وبذذين غذذالة الذوايعين الذ فن

حسبوه حيوانا أو كالحيوان ف رادوا له من السلو مذا ال فليذن بذه ف ول ذه أحسذنوا الظذن
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بذ ذذالفطرة اأنسذ ذذانية فاعتبروهذ ذذا خيذ ذ ار مح ذ ذذا وهذ ذؤالء أسذ ذذاءوا نلذ ذذا الظذ ذذن فعذ ذذدوها شذ ذ ار
خالصا .وكانت نظرة اأسالم وسطا نين أول ه وهؤالء.
فاأنسان في نظر اأسالم ماللذو مركذت :فيذه العقذل وفيذه الشذلوة فيذه غريذزة
الحيوان وروحانية المال

يد هد للنلدفن وتلي بفطرته لسلو السبيلين ىما شاك ار

واما كفو ار .فيذه اسذتعداد للفلذور اسذتعداده للتقذو  .وملمتذه جلذاد نفسذه ورياضذتلا حتذا
تتزكذذا وىنفذ ن
ورىهذا ىوتىق ىوا ىهذا " "8ىيذد أىفىلذ ىت ىمذن ىاَّكا ىهذا " "9ىوىيذد
س ىو ىمذا ىسذَّو ى
اها " "7ىف ىل ىل ىم ىلذا فل ى
ى
اها " )"10الشمس7:و8و9و.)3 )10
اب ىمن ىد َّس ى
ىخ ى
رابع ـاً – الت ـوازن كــين الروحيــة والماداــة :قذذول القرضذذاوي " وال علذذت أن نلذذد
من أنرا مظاهر الوسطية أو التواان في رسالة اأسالم :التذواان نذين الروحيذة والماد ذة
أو – بدثارة أخر – نين الدفن والدنيا.
لق ذذد وج ذذدن ف ذذي الت ذذاريخ جماع ذذان وأفراد ك ذذل همل ذذم ىش ذذثاع اللان ذذت الم ذادي ف ذذي
اأنسذذان وعمارة اللانذذت المذذادي فذذي الحيذذاة دون التفذذان ىلذذا اللوانذذت األخذذر
ىن هي ى َّال ىح ىيات ىنا ُّ
ين) األنعام.)29:
الدن ىيا ىو ىما ىنحن ب ىمثعوث ى
ى

ىوىي ذالوا

وهذ ذ ه النزع ذذة المغالي ذذة ف ذذي الماد ذذة وف ذذي قيم ذذة ال ذذدنيا ج ذذدفرة بذ ذ ن تول ذذد الت ذذرف
والطغيان والتكالت علا متاع الحياة والغرور واالستكثار عند النعمة والي

والقنوط

عند الشدة ".
وفذ ذ ذذي الطذ ذ ذذرف المقانذ ذ ذذل للذ ذ ذ ه النزعذ ذ ذذة وأصذ ذ ذذحانلا وجذ ذ ذذد حخذ ذ ذذرون مذ ذ ذذن األفذ ذ ذراد
واللماعان نظروا ىلا الدنيا نظرة احتقار وعداوة .فحرمذوا علذا أنفسذلم فيثذان الحيذاة

)3
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واينتلذا وعطلذوا يذواهم مذذن عمارتلذذا واأسذذلام فذذي تنميتلذذا وترييتلذذا واكتشذذاف مذذا أودع
فيلا ".
عرف له في نرهمية اللند ومانوية فار
الرهثاني ذذة الذ ذ ي انتدعذ ذذه النصذ ذذار

وبدا له نوضو وجذالء فذي نظذام

فعزلذ ذوا جمذ ذذاهير غفيذ ذرة عذ ذذن الحيذ ذذاة والتمتذ ذ نلذ ذذا

واأنتاج فيلا ".
وبين هاتين النذزعتين يذام اأسذالم فذدعو ىلذا التذواان واالعتذدال فصذحت مفلذوم
النا

عن حقيقة اأنسان وعن حقيقة الحياة.
فاأنسذذان ماللذذو مذذزدوج الطبيعذذة قذذوم كيانذذه علذذا قث ذذة مذذن فذذين األر

ونفالذذة مذذن رو
خذذرج مذذن األر

فعيذذه عنصذذر أرضذذي فتمثذذل فذذي جسذذمه ال ذ ي طلذذت حفظذذه ممذذا
مذذن متذذاع واينذذة .وفيذذه عنصذذر سذذماوي فتمثذذل فذذي روحذذه التذذي تتطلذ

ىلا هداها مما نزل من السماء.
ويذد أشذذار القذرحن ىلذذا هذ ه الطبيعذة المزدوجذذة فذذي خلذذن اأنسذذان األول :حدم أنذذي
الثشذذر فقذذال تعذذالا " :وا يذذال ربذذه للمالئكذذة ىنذذي خذذالن بش ذ ار مذذن فذذين فذذح ا سذذويته
ونفالت فيه من روحي فقعوا له ساجدفن " .)1
خامساً – وسطية اإلسالم في التشريع:
" واأسالم وسط ك له في تشريعه ونظامه القانوني واالجتماعي .فلو وسط فذي
التحليذل والتحذريم نذين اليلود ذة التذي أسذرفت فذي التحذريم وكثذرن فيلذا المحرمذان ممذذا
حرمذذه ىسذرائيل علذذا نفسذذه وممذذا حرمذذه

)1

الالصائص العامة لإلسالم – د .فوس

علذذا اليلذذود جذراء بغذذيلم وهلملذذم كمذذا يذذال

القرضاوي -
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تعالا :ىفثظل نم من َّال فن هادوا ح َّرمنا عىليلم ى ن َّ
ّللا
صذ ّدهم ىعذن ىسذبيل َّ
ى
ى ى ى
ى ى
فّي ىثان أحلت ىللم ىوب ى
ين
ال الَّنذا بال ىثافذل ىوأىعتىذدىنا لل ىكذافر ى
ىكثي ار " "160ىوأىخذ هم ّ
الربذا ىوىيذد نلذوا ىعنذه ىوأىكللذم أىمذ ىو ى

منلم ىع ى ابا أىليما) النساء160:و)161

وبين المسيحية التذي أسذرفت فذي اأباحذة حتذا أحلذت األشذياء المنصذو
حرمتلذذا فذذي التذذوراة مذ أن اأنليذذل علذذن أن المسذذيت لذذم لذذر ليذذنقض نذذامو

علذا
التذذوراة

وانما ليكمله وم ه ا أعلن رجال المسيحية أن كل شيء فاهر للطاهرين !
فاأسذذالم يذذد أحذذل وحرم ولكنذذه لذذم لعذل التحليذذل والتحذريم مذذن حذذن أحذذد نذذل مذذن
حن

وحده ولم حرم ىال الالبيع ال ار كما لم حل ىال الطيت الناف وه ا كان مذن

أوصاف الرسول عند أهل الكتاب أنه" مرهم
ب ذذالمعروف وينل ذذاهم ع ذذن المنك ذذر ويح ذذل لل ذذم الطيث ذذان ويح ذذرم عل ذذيلم الالثائ ذذع
وي

للم ىصرهم واألغالل التي كانت عليلم " .)2
سادساً – التوازن كين الفرداة والجماعية:
قول الدكتور فوس

القرضاوي :وفي النظام اأسالمي تلتقي الفرد ة واللما،ية

في صورة متزنة رائعة تتواان فيلا حرية الفرد ومصلحة اللماعة وتتكاف فيلا الحقو
والواجثان وتتواع فيلا المغانم والتثعان بالقسطا

المستقيم".

ىن عالمن ذ ذذا الي ذ ذذوم ق ذ ذذوم في ذ ذذه ص ذ ذراع ض ذ ذذالم ن ذ ذذين الم ذ ذ هت الف ذ ذذردي والم ذ ذ هت
اللمذاعي فال أرسذمالية تقذوم علذا تقذد س الفرد ذة واعتثذار الفذرد هذو المحذور األساسذذي
فلي تدللذذه بحعطذاء الحقذو الكثيذرة التذي تكذاد تكذون مطلقذة فلذه حريذة التملذه وحريذة

)2
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الق ذذول وحري ذذة التص ذذرف وحري ذذة التمتذ ذ

ول ذذو أدن هذ ذ ه الحري ذذان ىل ذذا ىضذذرار نفس ذذه

واض ذ ذرار غي ذ ذره مذ ذذا دام سذ ذذتعمل حقذ ذذه فذ ذذي " الحريذ ذذة الشالصذ ذذية " فلذ ذذو فتملذ ذذه المذ ذذال
باالحتك ذذار والحيذ ذذل والربذ ذذا وينفقذ ذذه فذ ذذي الللذ ذذو والالمذ ذذر والفلذ ذذور ويمسذ ذذكه عذ ذذن الفقذ ذراء
والمساكين والمعواين وال سلطان ألحد عليه ألنه " هو حر "
والم اهت االشتراكية – وبالاصة المتطرفة منلذا كالماركسذية – تقذوم علذا الحذط
من قيمة الفرد والتقليل من حقويه واأكثذار مذن واجثاتذه واعتثذار الملتمذ هذو الغا ذة
وهذذو األصذذل .ومذذا األفذراد ىال أجذزاء أو تذذرو
هي الملتم

صذذغيرة فذذي تلذذه " اآللذذة " اللثذذارة التذذي

والملتم هو الدولة والدولة في الحقيقذة هذي الحذزب الحذاكم وان شذ ن

يلت :هي الللنة العليا للحزب وربما كانت هي ا،يم الحزب فحست هي الدكتاتور !
ىن الفرد ليس له حن التملذه ىال فذي بعذض األمتعذة والمنقذوالن ولذيس لذه حذن
المعارض ذذة وال ح ذذن التوجي ذذه لسياس ذذة نل ذذده وأمت ذذه وا ا حدثت ذذه نفس ذذه بالنق ذذد العلن ذذي أو
الالفي فحن السلون والمنافي وحثال المشانن له بالمرصاد !
ل ذذه ه ذذو ش ذ ن فلس ذذفان الثش ذذر وم ذ اهت الثش ذذر وال ذذد انان الت ذذي حرفل ذذا الثش ذذر
ومويفلا من الفرد ة واللما،ية فما ا كان موي

اأسالم

لقد كذان مويفذه فريذدا حقذا لذم مذل مذ هذؤالء وال هذؤالء ولذم فتطذرف ىلذا اليمذين
وال ىلا اليسار.
ثم قول" :والنظام الصالت هو الذ ي ف ارعذي هذ فن اللذانبين :الفرد ذة واللما،يذة
وال طغ ذذا أح ذذدهما عل ذذا اآلخ ذذر .ف ذذال عل ذذت أن ج ذذاء اأس ذذالم – وه ذذو دف ذذن الفطذذرة –
نظاما وسطا عدال ال لور علا الفرد لحساب الملتم

وال حي

علا الملتم من

أجل الفذرد .ال فوكذل الفذرد بكثذرة الحقذو التذي تمذنت لذه وال فرهقذه بكثذرة الواجثذان التذي

تلقا عليه وانما كلفه من الواجثان في حدود وسعه دون حذرج وال ىعنذان ويقذرر لذه
من الحقو ما كافر واجثاته ويلبي حاجته ويحفه كرامته ويصون ىنسانيته " .)1
المطلب الرابع :األسس التي اقوم عليها تيار الوسطية اإلسالمية المعاصر
ىن التي ذذار الوس ذذطي والذ ذ ي عتب ذذر ال ذذدكتور فوسذ ذ

القرض ذذاوي م ذذن أه ذذم أعالم ذذه

ورواده ىن لم كن هو رائده في عصذرنا الحاضذر قذوم علذا عذدة أسذس ومعذالم بذاراة
أشار ىليلا ف يلته فذي حذواره مذ مللذة ال ذياء الصذادرة عذن أويذاف دنذي والذ ي أجذراه
معه ،يسا فيبي بمناسثة حصوله علا جائزة دني الدوليذة للقذرحن الكذريم حيذع يذال" :
يم وتقذدفر
وأعتبر ه ه اللائزة أفلا األخوة ليست تكريما لي ىنما ال ي أعتز بذه أنلذا تكذر ٌ
لتي ذذار أمثل ذذه وه ذذو تي ذذار الوس ذذطية اأس ذذالمية) الذ ذ ي ق ذذوم عل ذذا التيس ذذير ف ذذي الفت ذذو
والتثشير في الدعوة واللم نين األصالة والمعاصرة قوم ه ا التيار علا التلدفد في
الدفن والنلذو

بالذدنيا معذا ليعذا

الحاضذر ويسذتللم الماضذي ويستشذرف المسذتقبل

ه ذ ا التيذذار ال ذ ي أنذذادي بذذه وأعتذذز بذذه وأتبنذذاه ولذذي عقذذود مذذن السذذنين وأنذذا أدعذذو ىليذذه
وتقدفر له " .)1
ا
وأعتبر ه ه اللائزة ت فيدا لمفاهيم الفكر الوسطي
مما سبن تت ت لنا األسس والمعالم التي قوم عليلذا التيذار الوسذطي اأسذالمي
المعاصر والتي مكن أن أجمللا في النقاط التالية:
 -1التيسير في الفتو

والثشير في الدعوة.

 -2اللم نين السلعية والتلدفد " أو نين األصالة والمعاصرة ".

)1
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 -3المواانة نين ثوانت الشرع ومتغيران العصر.
 -4المزاوجة نين الواجت والواي " أوفقه الواي ".
 -5الحوار والتعا

م اآلخرين والتسامت م المالالفين.

 -6تبني الشور والعدالة وحرية الشعوب وحقو اأنسان.
 -7ىنصذذاف الم ذرأة وتلريذذدها مذذن جذذور التقاليذذد الموروثذذة مذذن عصذذور التالل ذ
ومن جور التقاليد الدخيلة الوافدة من ح ارة التحلل.
 -8تقذ ذذد م اأسذ ذذالم رسذ ذذالة ح ذ ذذارية متكاملذ ذذة متواانذ ذذة لثعذ ذذع األمذ ذذة وتحريرهذ ذذا
وتوحيدها.)2 " ...
المطلب الخامس :شهادات العلماء للقرضاوي بأن فقي الوسطية
لقد شلد للقرضاوي عدد كبير من العلماء والمفكذرين بالوسذطية وفذي لذه قذول
سكرتير الشيخ فوس

القرضاوي " عصام تليمذه " :اشذتلر الشذيخ القرضذاوي ب نذه ممذن

فلتزمذذون خذذط الوسذذطية س ذواء فذذي الفكذذر أو الفقذذه والذذدعوة ولذذم فنذذل أحذذد مذذن العلمذذاء
المعاصرين شلادة تشثه اأجماع مثلما نال الشذيخ القرضذاوي شذلادة " الوسذطية " مذن
معظم المعاصرين سواء اأسالميين وغيرهم.

)2
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 147-146وانظر كتاب " فوس

القرضاوي " كلمان في تكريمه

وبحوع في فكره وفقله ملداة ىليه بمناسثة نلوغه السثعين – دار السالم – لصاحبلا عبد القادر

محمود الثكار – ط1424 / 1هذ 2004 /م –  1024/2وانظر معالم التيار الوسطي في كل من :
في فقه األولويان – دراسة جدفدة في ضوء القرحن والسنة – د .فوس
اأسالمي – ط1420 / 1هذ 1999 /م –
– د .فوس

القرضاوي – المكتت

 191-190وكتاب – مستقبل األصولية اأسالمية

القرضاوي – مكتثة وهثة – القاهرة – 1424هذ2003/م –
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فمن اأسالميين ال فن شذلدوا لذه بالوسذطية – وهذم كثذر – الشذيخ الغ ازلذي رحمذه
فكثي ار ما أثنا علا الشيخ القرضاوي وعلا منلله الوسطي فكان كثي ار ما قذول
رحم ذذه
فوس

 :ج ذذت الي ذذوم ألس ذذتم ألخ ذذي الكبي ذذر فوسذ ذ

القرض ذذاوي ذذا جماع ذذة الش ذذيخ

كان تلمي ي اآلن أنا تلمي ه.
وم ذذن المفك ذرين ال ذ فن ش ذذلدوا للش ذذيخ بالوس ذذطية ال ذذدكتور محم ذذد عم ذذارة وال ال ذذت

أ كر فوم عقدن نذدوة " فقذه األولويذان فذي اأسذالم " منذ أكثذر مذن أربذ سذنوان ويذدم
للنذذدوة الذذدكتور عمذذارة يذذائال :محاضذرنا اليذذوم نظلمكذذم ونظلمذذه ى ا عرفنذذا بذذه وهذذو رجذذل
جم ذ نذذين :ديذذة الفقيذذه واش ذراية األدفذذت وح ذ اررة الدا،يذذة وجم ذ نذذين محكمذذان الشذذرع
ومقت يان العصر وهو من رواد مدرسة " الوسطية " التي ندأها الشيخ رشذيد رضذا –
في العصر الحدفع – والشيخ القرضاوي ق

في أول صفوف ه ه المدرسة.

وكثيذ ذذر مذ ذذن الفقلذ ذذاء والمفكذ ذرين  -المعاصذ ذرين  -مذ ذذن شذ ذذلد للشذ ذذيخ القرضذ ذذاوي
بالوسطية منلم الفقيه الشيخ مصطفا الزريا والشيخ عبد الفتا أنو غدة والشيخ أنو
الحس ذذن الن ذذدوي – رحمل ذذم

 -ومم ذذن ش ذذلد ل ذذه أ

ذذا م ذذن غي ذذر اأس ذذالميين الكات ذذت

الصذذحفي أحمذذد نلذذاء الذذدفن والكاتثذذة الصذذحعية سذذناء البيسذذي نذذل مذذن غيذذر المسذذلمين
مثل الدكتور جورج ىسحا في ندوة انعقدن ننقابة األفثاء تحت عنذوان " نحذو مشذروع
ح اري لألمة " .)1
ومذذن الذ فن شذذلدوا للقرضذذاوي بالوسذذطية  -ىضذذافة – لمذذا كذره سذذكرتير الذذدكتور
فوس

)1

فوس
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القرضاوي كلمان في تكريمه وبحوع في فكره وفقله –
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 -1الشيخ محمد أحمد الراشد حيع قول  -تحذت عنذوان القرضذاوي فرفذ لذواء
الوسطية)  " :-ويد انبنا فقه الشيخ القرضذاوي كلذه علذا " الوسذطية " وحذر

عليلذا

وجعللا شعا ار وعنوانا للفقه ال ي حقن الغا ان الشر،ية من غير ىعنان للمسلمين.
علنذ ذذه القرضذ ذذاوي أنذ ذذه :هذ ذذو اتلذ ذذاه مدرسذ ذذة " الوسذ ذذط " أو االتلذ ذذاه المتذ ذواان أو
المعتدل ال ي لم نين اتثاع النصو

ورعا ة مقاصد الشذريعة فذال عذار

باللزئي وال القطعي بالظني ويراعي مصالت الثشر بشرط أال تعذار

الكلذي

نصذا صذحيت

الثب ذذون صذذريت الدالل ذذة وال ياع ذذدة ش ذذر،ية ملمذ ذ عليل ذذا فل ذذو لمذ ذ ن ذذين محكم ذذان
الشرع ومقت يان العصر " .)2
 -2قول الدكتور سعيد عبد

حذارب – نائذت رئذيس جامعذة اأمذاران العربيذة

المتح ذذدة  :-ويع ذذد ال ذذدكتور القرض ذذاوي ص ذذاحت مدرس ذذة فكري ذذة وتربوي ذذة وفقلي ذذة فعل ذذا
المستو الفكري فحن الدكتور القرضاوي مثل مدرسة االعتذدال التذي جذاء نلذا اأسذالم
أو هي مدرسة الوسطية كما طلن عليلا الدكتور القرضاوي.)1 " ...
 -3قذذول الذذدكتور عذذارف الشذذيخ بعذذد كذذالم فويذذل فذذي مدحذذه للقرضذذاوي " :نعذذم
نع ذذم ...م ذذن خ ذذالل هذ ذ ا الم ذذنلي الواض ذذت للن ذذا

اكتشذ ذ

القرض ذذاوي فري ذذن الوس ذذطية

فسلكلا.
والوسذذطية التذذي فذذؤمن نلذذا القرضذذاوي ويذذدعو ىليلذذا تلمذ نذذين السذذلعية والتلدفذذد
وتواان نين ثوانت الشرع ومتغيران العصذر وتذرفض التلزئذة والتمييذ لإلسذالم تنتفذ
بالماضي وتعا
)2

الحاضر وتستشرف المستقبل.

أصول اأفتاء واالجتلاد التطبيقي في نظريان فقه الدعوة اأسالمية – محمد أحمد الراشد – دار

المحراب – ط1423 / 1هذ 2002 /م – . 156/2
)1
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والوسطية عند القرضاوي هي منلاج أما غافته فلي اأسالم وأدواته هي العلم
والدعوة والتربية " .)2
 -4ويق ذذول عي ذذد خلي ذذوي الس ذذويدي الش ذذمري " :ويع ذذد الش ذذيخ القرض ذذاوي مدرس ذذة
للمنلي الوسطي ال ي عكس رو اأسالم النقية.)3 " ....

 -5ويقذذول ،يسذذا فيبذذي " :مدرسذذة القرضذذاوي يائمذذة علذذا االعتذذدال والوسذذطية
ومحاربة التطرف والغلو ونب العصبية والم هبية المتحلرة والف وية " .)4
 -6ويقذذول عذذادل حسذذين الكاتذذت اأسذذالمي المصذذري المعذذروف " :القرضذذاوي
فقيه الوسطية في عصرنا " .)5
أكتف ذذي نل ذ ا الق ذذدر م ذذن الش ذذلادان للعلم ذذاء والمفك ذرين والت ذذي تش ذذلد بم ذذا ال ف ذذدع
مل ذذاال للش ذذه أن ال ذذدكتور فوس ذ
المعاصر.

)2

المرج السانن –

. 61

)3

المرج السانن –

. 73

)4

المرج السانن –

. 81

)5

المرج السانن –

. 86

القرض ذذاوي ه ذذو فقي ذذه الوس ذذطية و ارئ ذذد التي ذذار الوس ذذطي

المبحث الثاني :دور القرضاوي في مكافحة الغلو
وفي أربعة مطالب:
المطلب األول :الغلو في اللغة واَّلصطال
أوَّلً :الغلو في اللغة:
أصل الغالء :االرتفاع وملاواة القدر في كل شيء "

)1

وغال في األمر جاوا

فيه الحد .)2
ثانياً :الغلو في اَّلصطال :
عرفه شيخ اأسذالم انذن تيميذة ب نذه " :ملذاواة الحذد بذ ن فذزاد فذي حمذد الشذيء
أو مه علا ما ستحن ونحو له " .)3
وعرفذذه الشذذيخ محمذذد حامذذد ب نذذه " :ملذذاواة حذذدود مذذا شذذرعه

بقذذول أو فعذذل أو

اعتقاد " .)4
ممذذا سذذبن فت ذذت لنذذا أنذذه ال فذذر فذذي معنذذا الغلذذو نذذين اللغذذة واالصذذطال فذذي
المعنذ ذذا العذ ذذام للغلذ ذذو وال ذ ذ ي فذ ذراد بذ ذذه تلذ ذذاوا الحذ ذذد فذ ذذي كذ ذذل شذ ذذيء ىال أن الغلذ ذذو فذ ذذي
)1
)2

انن منظور – لسان العرب – . 3291/5

مالتار الصحا – للشيخ اأمام محمد نن أني بكر نن عبد القادر الرااي – المكتثة العصرية –

صيدا – نيرون – ط1418 / 4هذ 1998 /م – مادة غال –
)3

. 229

ايت اء الصراط المستقيم مالالفة أصحاب اللحيم – لشيخ اأسالم  -انن تيمية – راجعه ويدم

له – فه عبد الرءوف سعد – دار ىحياء الكتت العربية – القاهرة –
)4

. 99

الغلو اآلفة المللكة – د .سلمان نن نصر الدا ة – فث علا نفقة و اارة األوياف والشؤون الدفنية

– فلسطين – غزة –

 20نقال عن كتاب  :هاهرة الغلو في الدفن – محمد حامد –

. 75

عذز وجذل بقذول أو فعذل أو اعتقذاد

االصطال ىنما فراد به ملذاواة الحذد فيمذا شذرع

وم الوسذطية واالعتذدال التذي

وفي كل ملاالن الحياة وأن الغلو فتنافا م شرع

هذذي السذذمة الثذذاراة لل ذ ا الذذدفن وأن اأسذذالم يذذد م الغلذذو ويذذد ورد ه ذ ا ال ذ م فذذي الق ذرحن
والسنة النبوية كما س نين لذه عنذد الحذدفع عذن الت صذيل الشذرعي لذ م الغلذو والتطذرف
من خالل الكتاب والسنة.
المطلب الثاني :مفهوم الغلو عند القرضاوي
يلذذت فذذي المثحذذع األول أن الذذدكتور فوس ذ

القرضذذاوي ارئذذد المدرسذذة الوسذذطية

وعلي ذذه ف ذذحن الغل ذذو ه ذذو م ذذا فن ذذافي الوس ذذطية واالعت ذذدال ف ذذالغلو عن ذذد القرض ذذاوي – عن ذذي
التطرف ال ي فتنافا م الوسطية واالعتدال فلما – عنده – بمعنا واحد.
قذذول الذذدكتور فوس ذ

القرضذذاوي " والنصذذو

اأسذذالمية تذذدعو ىلذذا االعتذذدال

وتحذ ر مذذن التطذذرف الذ ي عبذذر عنذذه فذذي لسذذان الشذذرع بعذذدة ألفذذاظ منلذذا " :الغلذذو " و"
التنطذ ذ " و " التش ذذدفد" والوايذ ذ أن الذ ذ ي فنظ ذذر ف ذذي هذ ذ ه النص ذذو

فتب ذذين نوض ذذو أن

اأسالم فنفر أشد النفور من ه ا الغلو ويح ر منه أشد تح فر " .)1
ثم قول القرضاوي " :فما التطرف – الغلو – ى ن ومذا دالئلذه ومظذاهره  ...ثذم
ليت علا ه ا السذؤال بقولذه " :ىن أولذا دالئذل التطذرف :هذي التعصذت للذرأي تعصذثا
ال عترف معه ل خرين نوجود وجمود الشالص علا فلمذه جمذودا ال سذمت لذه نر يذة
واضحة لمصلحة الاللن وال مقاصذد الشذرع وال هذروف العصذر وال فذتت نافذ ة للحذوار

)1

الصحوة اأسالمية نين اللحود والتطرف – د .فوس

القرضاوي – ط– 1

. 25-24

م ذ اآلخ ذرين ومواانذذة مذذا عنذذده بمذذا عنذذدهم واألخ ذ بمذذا ف ذراه بعذذد لذذه أنص ذ نرهانذذا
وأرجت ميزانا.....

)2

ومذذن مظذذاهر التطذذرف الذذدفني :التذزام التشذذدفد دائمذذا مذ قيذذام موجثذذان التيسذذير
والزام اآلخرين به حيع لم فلزملم

به...

)3

وممذذا فنكذذر مذذن التشذذدفد أن كذذون فذذي غيذذر مكانذذه وامانذذه كذ ن كذذون فذذي غيذذر
دار اأسالم وبالده األصلية أو م يوم حدفثي علد بحسالم أو حدفثي علد نتوبة.
فلذؤالء فنثغذذي التسذذاهل معلذذم فذذي المسذذائل الفر،يذذة واألمذذور الالالفيذذة والتركيذذز
معلذذم علذذا الكليذذان يبذذل اللزئيذذان واألصذذول يبذذل الفذذروع ويصذذحت عقائذذدهم أوال فذذحن
افمذ ذ ن ىليل ذذا دع ذذاهم ىل ذذا أرك ذذان اأس ذذالم ث ذذم ىل ذذا ش ذذعت اأ م ذذان ث ذذم ىل ذذا مقام ذذان
اأحسان...

)4

ومذذن مظذذاهر التطذذرف :الغلذذط فذذي التعامذذل والالشذذونة فذذي األسذذلوب والفظاهذذة
في الدعوة خالفا للدا ة

تعالا وهد رسول

صلا عليه وسلم...

)5

ومذذن مظذذاهر التطذذرف ولواامذذه :سذذوء الظذذن بذذاآلخرين والنظذذر ىلذذيلم مذذن خذذالل
منظار أسود الفا حسناتلم علا حين

الم سي اتلم.

األصل عند المتطرف هو االتلام واألصل في االتلام اأدانة خالفا لمذا تقذرره
الشرائ والقوانين :ىن المتلم نريء حتا تثبت ىدانته...
)2

المرج السانن –

. 39

)3

المرج السانن –

. 41

)4

المرج السانن –

. 44

)5

المرج السانن –

. 45

تلذذد الغذذالة دائمذذا سذذارعون ىلذذا سذذوء الظذذن واالتلذذام ألدنذذا سذذبت فذذال فلتمسذذون
المعذا فر ل خذرين نذذل فتشذذون عذذن العيذذوب ويتقممذذون األخطذذاء لي ذربوا نلذذا الطبذذل
ويلعلوا من الالط خطي ة ومن الالطي ة كف ار..

)1

ويبل ذ ه ذ ا التط ذذرف غالبيتذذه ح ذذين سذذقط عصذذمة اآلخ ذريين ويسذذتبيت دم ذذاءهم
وأم ذواللم وال ف ذذر لل ذذم حرم ذذة وال م ذذة و ل ذذه ىنم ذذا ك ذذون ح ذذين ال ذذو
واتلام جملور النا

لل ذذة التكفي ذذر

بالالروج من اأسالم أو عدم الدخول فيه أصال كما هي دعو

بع ذذلم وه ذ ا مثذذل يمذذة التطذذرف ال ذ ي لعذذل صذذاحثه فذذي و ناد وسذذائر األمذذة فذذي واد
حخر" ...

)2

)1

المرج السانن –

)2

المرج السانن –

. 50
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المطلب الثالث :التأصيل الشرعي لذم الغلو والتطرف من خالل الكتاب والسنة
أوَّلً – التأصيل الشرعي لذم الغلو والتطرف من القرطن الكريم:
 -1يولذذه تعذذالا :ي ذل ى ذا أىه ذ ىل الكتى ذاب ال تىغل ذوا ف ذي دفذذنكم ىغي ذ ىر ال ىح ذ ّن ىوال تىتَّثع ذوا
أىهواء ىيو نم ىيد ضُّلوا من ىيبل وأ ُّ
السبيل) المائدة.)77:
ضُّلوا ىعن ىس ىواء َّ
ىضلوا ىكثي ار ىو ى
ى ى
ى
ىى
قذ ذذول القرفب ذ ذذي ف ذ ذذي تفس ذ ذذيره لل ذ ذ ه اآل ذ ذذة ":أي ال تفرف ذ ذوا كم ذ ذذا أفرف ذ ذذت اليل ذ ذذود
والنصذذار فذذي ،يسذذا غلذذو اليلذذود يذذوللم فذذي ،يسذذا لذذيس ولذذد رشذذدة وغلذذو النصذذار
يوللم ىنه ىله .والغلو ملاواة الحد "

)1

ويعلن القرضاوي علا اآل ة بقوله :فنلانا أن نغلو كما غلذوا والسذعيد مذن اتعذه
بغيره .)2
 -2يول ذذه تع ذذالا :ى ذا ىنن ذي ىحد ىم خ ذ وا اي ىن ذتىكم عن ذ ىد ك ذ ّل ىمس ذل ند ىوكل ذوا ىواش ذ ىربوا ىوال
ّللا َّالتذي أىخذرج لدثذاده و َّ
الطّي ىثذان
ين " "31يذل ىمذن ىحذ َّرىم اي ىنذ ىة َّ
تسذرفوا ىَّنذه ال حذ ُّت المسذرف ى
ىى ى ى

الرا ) ألعراف :من اآل ة 31و.)32
م ىن ّ

َّ
ّللا ىلكذ ذم ىوال
فّي ىثذ ذان ىم ذا أى ىح ذ َّل َّ
حمن ذوا ال ت ىح ّرم ذوا ى
 -3يول ذذه تع ذذالا :ى ذا أُّىف ىلذ ذا ال ذ ى
فن ى
ّللاى اَّلذ ي
فّيثذا ىواتَّقذوا َّ
فن " "87ىوكلذوا م َّمذا ىرىاىيكذم َّ
تىعتىدوا ى َّن َّ
ّللا ىحذالال ى
ّللاى ال حذ ُّت المعتىذد ى
أىنتم به مؤمنو ىن) المائدة 87:و.)88
قول القرفبي علذا يولذه تعذالا ىذا

فن
ّللا ىلكم ىوال تىعتىدوا ى َّن َّ
َّ
ّللاى ال ح ُّت المعتىد ى

َّ
فّي ىثذان ىمذا أى ىحذ َّل
حمنذوا ال ت ىح ّرمذوا ى
أُّىف ىلذا الذ ى
فن ى
فّيثا ىواتَّقوا
" "87ىوكلوا م َّما ىرىاىيكم َّ
ّللا ىحالال ى

)1

اللام ألحكام القرحن الكريم – القرفبي – دار الكتت – . 252/6

)2

الصحوة اأسالمية نين اللحود والتطرف – د .فوس

القرضاوي –

. 25

ّللاى اَّلذ ي أىنذتم بذه مؤمنذو ىن) المائذذدة 87:و )88يذذال علما نذذا رحمذذة
َّ

علذذيلم فذذي هذ ه

رد علذذا غذذالة المتزه ذدفن وعلذذا أهذذل
اآل ذذة ومذذا شذذانللا واألحادفذذع ال ذواردة فذذي معناهذذا ٌ
الثطالة من المتصوفين ى كل فرين منلم يد عدل عن فريقه وحاد عن تحقيقه" .....
)3

ويعلن الدكتور فوس

القرضاوي علا اآلفتين السابقتين بقوله " :وهاتان اآلفتان

الكريمتان تبينان لللماعة المؤمنة حقيقة منلي اأسذالم فذي التمتذ بالطيثذان ومقاومذة
الغلو ال ي وجد في بعض األد ذان فقذد روي فذي سذبت النذزول أن رهطذا مذن الصذحابة
يالوا :نقط م اكيرنا ونتر شلوان الدنيا ونسيت في األر

كالرهثان !

ورو أن رج ذذاال أرادوا أن فتبتلذ ذوا أو الصذ ذوا أنفس ذذلم ويلثسذ ذوا المس ذذو " مالب ذذس
الرهثان " فنزلت..

)4

ثانياً التأصيل الشرعي لذم الغلو والتطرف من السنة النبوية:
 -1رو اأمام أحمد في مسذنده والنسذائي وانذن ماجذة فذي سذننلما والحذاكم فذي
مستدركه عن انن ،ثا

رضي

عليذه وسذلم يذال " :ى ذاكم

عنلما أن النبي صلا

والغلو في الدفن فحنما هله من يبلكم بالغلو في الدفن " .)1
ويعلن الدكتور فوس

القرضاوي علذا الحذدفع بقولذه " :والمذراد بمذن يبلنذا :أهذل

األد ان السابقة وخاصة أهل الكتاب وعلا األخص :النصار ...
وسبت ورود الحدفع فنبلنا علا أمرملم وهذو أن الغلذو يذد فبذدأ بشذيء صذغير
ثم تتس دائرته ويتطافر شرره و لذه أن النبذي صذلا

عليذه وسذلم حذين وصذل ىلذا

القرضاوي –

)4

الصحوة اأسالمية نين اللحود والتطرف – د .فوس

)1

السلسلة الصحيحة – األلثاني – مكتثة المعارف – الريا

. 28

– . 278/3

المزدلفذة فذي حلذة الذوداع يذال النذن ،ثذا  " :هلذم القذط لذي – أي حصذيان ليرمذي نلذا
فذي منذا – يذال :فلقطذت لذه حصذيان مذذن حصذا الالذ ف – عنذي حصذا صذغا ار ممذذا
ح ذ ذ ف ب ذ ذذه– فلم ذ ذذا وض ذ ذذعلن ف ذ ذذي ف ذ ذذده ي ذ ذذال :نع ذ ذذم ب مث ذ ذذال هؤالء وا ذ ذذاكم والغل ذ ذذو ف ذ ذذي
الدفن...الحدفع".
عنذذي :ال فنثغذذي أن فتنطع ذوا فيقول ذوا :الرم ذي بكثذذار الحصذذا أنل ذ مذذن الصذذغار
فيدخل عليلم الغلو شي ا فشي ا فلل ا ح رهم.
ويذذال اأمذذام انذذن تيميذذة :يولذذه " :ى ذذاكم والغلذذو فذذي الذذدفن " عذذام فذذي جمي ذ أن ذواع
الغل ذذو ف ذذي االعتق ذذادان واألعم ذذال والغل ذذو :مل ذذاواة الح ذذد ...والنص ذذار أكث ذذر غلذ ذوا ف ذذي
االعتقاد والعمذل مذن سذائر الطوائذ

وا ذاهم نلذا

تىغلوا في دفنكم) النساء :من اآل ة.)171

عذن الغلذو فذي القذرحن بقولذه :ال

)2

 -2ورو مسذذلم فذذي صذذحيحه عذذن انذذن مسذذعود يذذال يذذال رسذذول
عليه وسلم " :هله المتنطعون " ياللا ثالثا " .رواه مسلم .

صذذلا

)3

يال اأمام النووي :أي المتعمقون الملاواون الحدود في أيواللم وأفعاللم.
ويعلذذن الذذدكتور فوس ذ

القرضذذاوي علذذا ه ذ ا الحذذدفع بقولذذه " :ونالحذذه أن ه ذ ا

الحدفع وال ي يبله جعال عاقثة " الغلو والتنط " هي اللال
والدنيا وأي خسارة أشد من اللال

)2
)3

وكفا نل ا اج ار

الصحوة اأسالمية نين اللحود والتطرف – د .فوس

)4

القرضاوي –

. 26-25

صحيت مسلم بشر النووي – راجعه وعلن عليه – محمد محمد تامر – دار الفلر للتراع – ط1

– 1420هذ 1999 -م – . 2670 – 438/8
)4

وهو شمل هذال الذدفن

الصحوة اأسالمية نين اللحود والتطرف – د .فوس

القرضاوي –

. 26

 -3ع ذذن أن ذذس ن ذذن مال ذذه أن رس ذذول

علي ذذه وس ذذلم ك ذذان ق ذذول " :ال

ص ذذلا

تشذددوا علذا أنفسذكم فيشذدد علذيكم فذحن يومذذا شذددوا علذا أنفسذلم فشذدد
)5

بقا اهم في الصوام والد ار ".
ويعلذذن الذذدكتور نوس ذ
النبي صلا

علذيلم فتلذذه

"

القرضذذاوي علذذا الحذذدفع بقولذذه " :ومذذن أجذذل لذذه يذذاوم

عليه وسلم كذل اتلذاه فنذزع ىلذا الغلذو فذي التذدفن وأنكذر علذا مذن بذال

م ذذن أص ذذحابه ف ذذي التعب ذذد والتقشذ ذ

مثالغ ذذة تالرج ذذه ع ذذن ح ذذد االعت ذذدال الذ ذ ي ج ذذاء ب ذذه

اأسذذالم وواان بذذه نذذين الروحيذذة والماد ذذة ووفذذن بف ذذله نذذين الذذدفن والذذدنيا وبذذين حذذه
النفس من الحياة وحن الرب في الدثادة التي خلن اأنسان للا" .)1
واألحادفذذع فذذي م الغلذذو والتطذذرف والذذدعوة ىلذذا التوسذذط واالعتذذدال كثيذرة كثي ذرة
نكتفي نل ا القدر منلا للداللة علا أن الغلو والتطرف – كمذا هذو مذ موم فذي كتذاب
عز وجل – فلو م موم في سنة نبيه محمد صلا
والدكتور فوس

عليه وسلم.

القرضذاوي فذي دعوتذه ىلذا الوسذطية واالعتذدال ومكافحتذه للغلذو

والتطرف ىنما فتث في له ما جاء في القرحن الكريم والسنة النبوية..
المطلب الرابع :دور القرضاوي في مكافحة الغلو
لقذذد كذذان للذذدكتور فوسذ

القرضذذاوي مويفذذا بذذار اا ويويذذا مذذن الغلذذو والتطذذرف ويذذد

صر القرضاوي في أكثر مذن محفذل وفذي أكثذر مذن لقذاء وفذي أكثذر مذن موضذ فذي

)5

)1

حدفع حسن /أخرجه أنو داود في سننه /كتاب األدب – باب الحسد "."4904" "2091/4

الصحوة اأسالمية نين اللحود والتطرف – د .فوس

القرضاوي –

. 27- 26

كتث ذذه الكثيذ ذرة باختي ذذاره وتبني ذذه لتي ذذار الوس ذذطية واتال ذذا ه منلل ذذا ل ذذه ومنظذ ذ ار للذ ذ ا التي ذذار
ودا،ية شثاب الصحوة ىلا اختياره وتبنيه ونب ه للغلو والتطرف.
ويذذد صذذر القرضذذاوي – فذذي رسذذالته ىلذذا األدفذذت الكبيذذر أسذذامة أنذذور عكاشذذة –
والتط ذذرف والغلو ومم ذذا ج ذذاء ف ذذي ه ذ ه الرس ذذالة يول ذذه " :ىن الحكوم ذذة

أن ذذه ف ذرفض العن ذ

المص ذرية تعل ذذم أنـــي أعـــارف العنـــف ،وأقـــاوم التطـــرف وأدع ذذو ىل ذذا التس ذذامت وأرح ذذت
بذذالحوار وأنذذادي بالتلدفذذد للذذدفن والنلذذو

بالذذدنيا وأتبنذذا تيذذار الوسذذطية ال ذ ي قذذوم

عل ذذا التيس ذذير ف ذذي الفت ذذو والتثش ذذير ف ذذي الدعوة والمواان ذذة ن ذذين ثوان ذذت الش ذذرع ومتغي ذران
العصر" ...

)1

ويقول الدكتور فوس

القرضاوي – مؤكدا علا ه ا النلي – في كتابذه " الفتذو

ن ذذين االن ذذثاط والتس ذذيت " " :وم ذذن خص ذذائص الم ذذنلي الذ ذ ي س ذذرن علي ذذه :التذ ذزام رو
التوسط دائما واَّلعتدال كين التفريط واإلف ار " ..

)2

ويقول في كتابه " :الحياة الربانية والعلم " " :فالحياة الروحية في اأسالم – كما
شذ ذذرعلا
األخذر

ورسذ ذذوله – حيذ ذذاة معتدلذ ذذة متواانذ ذذة ومتناسذ ذذقة م ذ ذ جوانذ ذذت الحيذ ذذاة الماد ذ ذذة
فــال اقبـل فيهــا التنطــع ،وَّل الغلـو الذ ي لذور بذذه المسذلم علذذا نفسذه وعلذذا

حقو اآلخرين "

)1
)2

الشيخ فوس

القرضاوي شالصية العام اأسالمية – 1421هذ 2000 /م –

الفتو نين االن ثاط والتسيت – د .فوس

2008م –
)3

)3

القرضاوي – مكتثة وهثة – القاهرة – ط1429 / 1هذ /

.114

الحياة الربانية والعلم – د .فوس

.42

. 156-155

القرضاوي – مكتثة وهثة – القاهرة – ط1428 / 6هذ 2007 /م –

ويقذذول فذذي كتابذذه " :أولويذذان الحركذذة اأسذذالمية فذذي المرحلذذة القادمذذة " " :ومذذن
مع ذذالم الفك ذذر ال ذ ي ننش ذذده " :أن ذذه فك ذذر وس ذذطي الوجل ذذة والنزع ذذة فل ذذو فك ذذر تتلل ذذا في ذذه
النظذرة الوسذذطية المعتدلذذة المتكاملذذة للنذذا

والحيذذاة والنظذرة التذذي تمثذذل المذذنلي الوسذذط

بعيداً عن الغلو والتقيير " .)4
ويقول عند الحدفع عن المنلي العلمي ال ي تمثله السنة النبوية – فذي كتابذه" :
المدخل لدراسة السنة النبوية " " :فلو منلي وسط ألمة وسط ..وللذ ا كذان  -  -ى ا
لمت من بعض أصحابه جنوحا ىلا اأفراط أو التفريط ردهم بقوة ىلا الوسط وحذرهم
من مغبة الغلو والتقيير " .)5
ويق ذذول ف ذذي كتاب ذذه " الفق ذذه اأس ذذالمي ن ذذين األص ذذالة والتلدف ذذد " " :ويتميـــز الفقــ
اإلسالمي كنزعة " الوسطية " التي جنبت التطـرف والجمـو وجعلتذه دائمذا فذي موضذ
االعتدال والتواان دون جنو ىلا ىحد جلتي اأفراط أو التفريط " .)6
القرض ذذاوي أض ذذعلا ن ذذين ف ذذدي

ه ذ ه بع ذذض النق ذوالن م ذذن كت ذذت ال ذذدكتور فوس ذ
القذذارأ للت كيذذد علذذا أن ال ذذدكتور فوس ذ

القرضذذاوي يذذد ك ذذافت الغلذذو والتطذذرف مؤك ذذدا

علذا ضذذرورة اتثذاع المذذنلي الوسذذط ونبذ الغلذذو والتطذذرف وهذ ا مذذا شذذلد ىليذه عذذدد كبيذذر
)4

أولويان الحركة اأسالمية في المرحلة القادمة -د .فوس

مكتثة وهثة – القاهرة – ط1426 /6هذ 2006 /م –
)5

–
)6

المدخل لدراسة السنة النبوية – د .فوس

القرضاوي – دار الصفوة للطثاعة -

.107

القرضاوي – مكتثة وهثة – القاهرة – ط1425 / 5هذ 2004 /م

.92
الفقه اأسالمي نين األصالة والتلدفد – د .فوس

2009م –

. 14

القرضاوي – مكتثة وهثة – القاهرة – ط1430 / 4هذ /

من العلماء والمفكرين الذ فن كذرن بعذض أيذواللم عنذد حذدفثي عذن " شذلادان العلمذاء
للقرضذذاوي ب نذذه فقيذذه الوسذذطية

ذذاف ىلذذا كذذل مذذا سذذبن مذذا يذذام بذذه الذذدكتور فوس ذ

القرضاوي من مساهمان في الذرد علذا الغذالة والمتطذرفين وتفنيذد شذبلاتلم وبيذان سذبت
ويذذوعلم فذذي دوامذذة الغلذذو والتطذذرف ومذذن ه ذ ه المسذذاهمان :كتابذذه " :هذذاهرة الغلذذو فذذي
التفكي ذذر " وال ذ ي تح ذذدع في ذذه ع ذذن ه ذ ه الظ ذذاهرة وأس ذذثانلا وال ذذرد عل ذذا ش ذذبلان الق ذذائلين
بالتكفير .)1
وكتابذذه " :الصذذحوة اأسذذالمية نذذين اللحذذود والتطذذرف " وال ذ ي تحذذدع فيذذه عذذن
الغلو والتطرف مبينا أسثابه ومح اىرً من خطورته نين شثاب الصحوة اأسالمية...
وفي ختام ه ا المثحع :أيول ه ه هي أهم جلود الدكتور فوس

القرضذاوي فذي

مكافحت ذذه للغل ذذو والتط ذذرف والت ذذي تؤك ذذد بم ذذا ال ف ذذدع مل ذذاال للش ذذه أن ال ذذدكتور فوسذ ذ
القرضاوي هو بحن :فقيه الوسطية ومكافحة الغلو.

)1

انظر اله بشيء من التفصيل في كتاب  -هاهرة الغلو في التكفير – د .فوس

اللماعة اأسالمية – جامعة القاهرة – تواي دار الللاد – ودار االعتصام .

القرضاوي –

الخاتمة:
الحمد
فوسذ

وكفا وسالم علا ،ثاده ال فن اصطفا وخاتملم الملتبا وبعد:

من خالل كتابة ه ا الثحع المتواض  -ومن خالل تلوالي فذي كتذت الذدكتور
القرضذذاوي والكتذذت األخذذر التذذي تحذذدثت عذذن الوسذذطية وعذذن الذذدكتور فوسذ

القرضاوي ودوره في الدعوة ىلا الوسطية ومكافحة الغلو خرجت بالنتائي التالية:

 -1عد القرضاوي – بما ال فدع ملاال للشه – رائد التيار الوسطي المعاصر

ومن أنرا الدعاة ىلا ه ا التيار.

 -2تعتبذذر الوسذذطية واالعتذذدال السذذمة الثذذاراة لل ذ ا الذذدفن س ذواء كذذان لذذه ف ذذي

الفكر أو الفقه أو الدعوة أو غير له ويد أكد القرحن والسنة النبوية علا له.
 -3أن ال ذذدكتور فوس ذ

القرض ذذاوي ي ذذد حظ ذذي بمكان ذذة مرموي ذذة ن ذذين ىخوان ذذه م ذذن

العلماء والمفكرين ويد شلد له اللمي ندوره الثذارا فذي الذدعوة ىلذا الوسذطية ومكافحذة

الغلو والتطرف.

 -4أن الدكتور فوسذ

القرضذاوي يذد جنذد كذل مذا ملذه مذن وسذائل للذدعوة ىلذا

ه ذ ا التي ذذار الوس ذذطي والتنظي ذذر ل ذذه فف ذذي ك ذذل لق ذذاء أو ح ذوار س ذ ل في ذذه القرض ذذاوي ع ذذن
مويفه مذن الغلذو والتطذرف نلذده صذر – دون ملاملذة ألحذد – نتبنيذه للتيذار الوسذطي

ونبذ ه للغلذذو والتطذذرف كمذذا ال اللذذو كتذذاب مذذن كتثذذه ىال و شذذير فيذذه ىلذذا هذ ا المويذ
من الوسطية ونب ه للغلو والتطرف.
وفذذي الالتذذام أس ذ ل

العلذذي العظذذيم أن أكذذون يذذد وفقذذت فذذي كتابذذة ه ذ ا الثحذذع

وأعت ر لألا القارأ عن كل تقصير ندر مني في كتابة ه ا الثحع كما أس له سثحانه
أن لع ذذل ل ذذه ف ذذي ميذ ذزان حس ذذناتي وف ذذي ميذ ذزان حس ذذنان األخ ذذوة الق ذذائمين عل ذذا هذ ذ ا

المؤتمر المثار

الللم حمين.

العبد الفقير إلى رب
عبد القادر خليل الشطلي

مراجع البحث
 -1اأسالم كما نذؤمن بذه – ضذوابط ومالمذت – د .فوسذ
القد

القرضذاوي – مركذز

للدراسان واأعالم والنشر – فلسطين – غزة – 1999م.

 -2أص ذذول اأفت ذذاء واالجتل ذذاد التطبيق ذذي ف ذذي نظري ذذان فق ذذه ال ذذدعوة اأس ذذالمية –
محمد أحمد الراشد – دار المحراب – ط1423/1هذ2002/م ج.2
 -3ايت ذذاء الص ذراط المسذذتقيم مالالفذذة أصذذحاب اللحذذيم – لشذذيخ اأسذذالم انذذن
تيمي ذذة – راجع ذذه وي ذذدم ل ذذه – ف ذذه عب ذذد ال ذذرءوف س ذذعد – دار ىحي ذذاء الكت ذذت
العربية – القاهرة.

 -4أولويذذان الحركذذة اأسذذالمية فذذي المرحلذذة القادمذذة -د .فوس ذ

القرضذذاوي –

دار الصفوة للطثاعة  -مكتثة وهثة – القاهرة – ط1426 /6هذ 2006 /م.
 -5اأ مان والحياة – د .فوس

القرضذاوي – مكتثذة وهثذة – ط1428 / 16ه ذ

2007 /م.
-6

اللام ألحكام القرحن الكريم – القرفبي – المللد الساد .

 -7الحيذذاة الربانيذذة والعلذذم – د .فوس ذ

القرضذذاوي – مكتثذذة وهثذذة – الق ذذاهرة –

ط1428 / 6هذ 2007 /م.
 -8الالصائص العامذة لإلسذالم – د .فوسذ

القرضذاوي – دار غريذت للطثاعذة

– القاهرة – الناشر مكتثة وهثة – ط1429 / 4هذ 2008 /م.
 -9السلس ذذلة الص ذذحيحة – األلث ذذاني – مكتث ذذة المع ذذارف – الري ذذا

– الملل ذذد

الثالع
 -10شذذمول اأسذذالم – د .فوس ذ

القرضذذاوي – مكتثذذة وهثذذة – القذذاهرة – ط/ 2

1415هذ 1995 /م.
 -11الشيخ فوس

القرضاوي – شالصذية العذام اأسذالمية 1421هذذ2000 /م –

مكتثة وهثة – القاهرة – ط1421 / 1هذ 2001 /م.
 -12الصحوة اأسالمية نين اللحود والتطرف – د .فوس
 -13هذذاهرة الغلذذو فذذي التكفيذذر – د .فوسذ

القرضاوي – ط.1

القرضذذاوي – اللماعذذة اأسذذالمية –

جامعة القاهرة – تواي دار الللاد – ودار االعتصام.
 -14الغلذذو اآلفذذة المللكذذة – د .سذذلمان نذذن نصذذر الدا ذذة – فث ذ علذذا نفقذذة و اارة
األوياف والشؤون الدفنية – فلسطين – غزة.
 -15ف ذذتت الث ذذاري ش ذذر ص ذذحيت الثال ذذاري – أحم ذذد ن ذذن حل ذذر العس ذذقالني – دار
المعرفة  -نيرون – تحقين  -محمد فؤاد عبد الثايي – المللد الثامن.

 -16الفتذذو نذذين االن ذذثاط والتسذذيت – د .فوس ذ

القرضذذاوي – مكتثذذة وهثذذة –

القاهرة – ط1429 / 1هذ 2008 /م.
 -17الفتذ ذذو وأثرهذ ذذا فذ ذذي حما ذ ذذة المعتقذ ذذد وتحقيذ ذذن الوسذ ذذطية – د .فلذ ذذد نذ ذذن سذ ذذعد
الللني – دار انن اللواي – ط1428 / 1هذ.
 -18الفق ذذه اأس ذذالمي ن ذذين األص ذذالة والتلدف ذذد – د .فوسذ ذ

القرض ذذاوي – مكتث ذذة

وهثة – القاهرة – ط1430 / 4هذ 2009 /م.
 -19فذذي فق ذذه األولويذذان  -د ارس ذذة جدف ذذدة فذذي ض ذذوء الق ذرحن والس ذذنة – د .فوس ذ
القرضاوي – المكتت اأسالمي – ط1420 / 1هذ 1999 /م.
 -20لسذذان العذذرب – انذذن منظذذور – العالمذذة أنذذو الف ذذل جمذذال الذذدفن نذذن محمذذد
نن مكرم نن منظور األفريقي – دار صادر.
 -21مالتار الصحا – الشيخ اأمام محمذد نذن أنذي بكذر نذن عبذد القذادر الذرااي
– المكتثة العصرية – صيدا – نيرون – ط1418 / 4هذ 1998 /م.
 -22الم ذذدخل لد ارس ذذة الس ذذنة النبوي ذذة – د .فوسذ ذ

القرض ذذاوي – مكتث ذذة وهث ذذة –

القاهرة – ط1425 / 5هذ 2004 /م.
 -23مسذ ذذتقبل األصذ ذذولية اأسذ ذذالمية – د .فوسذ ذ

القرضذ ذاوي – مكتثذ ذذة وهثذ ذذة –

القاهرة – 1424هذ 2003 /م.
 -24الوسذذطية فذذي القذرحن الكذريم – د .علذذي محمذذد الصذذالني – دار انذذن اللذذواي
– القاهرة – ط1428 / 1هذ 2007 /م.
 -25فوس

القرضذاوي – كلمذان فذي تكريمذه وبحذوع فذي فكذره وفقلذه ملذداة ىليذه

بمناسذثة نلوغذذه السذثعين – دار السذذالم لصذاحبلا عبذذد القذادر محمذذود الثكذذار
– ط1424 / 1هذ 2004 /م – ج.2

زام األ ق ق ااشئ ن اادسلسم
غز –

سن

ااملعمم اا م  :جه د اادمع م س ق ااوم
خدمم اإل رة لقم ااو سم ااف

سلسم

ااس ة ااث ل
ااثرث ء  5ذ ااو د 1431هـ اام ا ق /12أمع بم/
اامح م ااخ مس :دي ااوم

ااممااا ن :مممز مش د ااش ا
اا عم:

11:00 - 10:00

إدام ااج م :دي
اامش مم ن:

م ن ااداسم

2010م

ثو م ااعس سم ااعجدسد

م.
.1

.2

.3

عنوان البحث

اسم المشارك

مالمت التلدفد الفقلي عند القرضاوي

د .خالد محمد حنفي

التلدفد في فقه المرأة المسلمة عند الدكتور فوس

أ.عبد الحميد جمال الفراني

القرضاوي

أ .عوني محمد العلوي

منلي العالمة القرضاوي في التيسير في الفتو

أ .خالد محمد تربان
أ .محمود ناهض علور

مالمح التجديد الفقهي عند القرضاوي

بحث مقدم إلى مؤتمر

"جه د دي س ق ااوم

خدمم اإل رة لقم ااو سم
ااف

سلسم"

الذي تعقده وزارة األوقاف والشؤون الدينية
غزة  -فلسطين
في الفترة 5-4 :ذو القعدة  1431هـ  13-12/أكتوبر 2010م

إعداد:

دي خ اد محمد حلف
باحث من ألمانيا /فرانكفورت

أكتوبر 2010م

مقدمة
الحم ذذد

ال ذ ي أللمن ذذا مع ذذالم اأس ذذالم وأعلمن ذذا م ارت ذذت األع ذذالم أمرن ذذا باتث ذذاع

الف ل والفقاهة ونلانذا عذن اتثذاع اللذو والسذفاهة وأاكذا صذلوان
معلذذم النذذا

الاليذذر وهذذادي الثش ذرية ىلذذا الرشذذد رحمذذة

وتسذليماته علذا

للعذذالمين وحلتذذه علذذا النذذا

أجمعين وبعد.
ى ا ك ذذان الل ذذدف م ذذن د ارس ذذة أفذ ذوار الفق ذذه وم اهث ذذه ه ذذو الوي ذذوف عل ذذا فتذ ذران
وم ارحذذل القذذوة وال ذذع

فيذذه نلذذدف ىحذذداع نل ذذة فقليذذة معاص ذرة تتنذذاغم م ذ الذذزمن

وتلبذذي احتياجذذان العصذذر فذذي ضذذوء تراثنذذا الفقلذذي العظذذيم ف ذحن اللذذدف مذذن وراء ه ذ ا
الثح ذذع ه ذذو اأف ذذادة م ذذن مرتك ذزان التلدف ذذد الفقل ذذي عن ذذد ش ذذيالنا العالم ذذة اأم ذذام فوس ذ
القرضاوي أفال

في الاليذر بقذاءه) لنالذرج منلذا نذدواء وشذفاء لحالذة الركذود الفقلذي

المعاصر وااليتراب من مذون الملكذة الفقليذة أو احت ذارها كمذا أننذا نقذدم نذ له جذزءا
مذذن ح ذن الشذذيخ علينذذا أن نعذذرف األجيذذال بذذه وأن نذذدر ت ارثذذه الفقلذذي د ارسذذة متثص ذرة
لنصذ ذذل الماضذ ذذي بالحاضذ ذذر ولن ذ ذ أيذ ذذدامنا علذ ذذا الطريذ ذذن الصذ ذذحيت للتلدفذ ذذد الفقلذ ذذي
المنشود.
فالثحع ال فلدف فقط ىلذا التقذريه لشذيالنا العالمذة اأمذام فوسذ
أو نيان ف له في الكتابة والتصني

القرضذاوي

الفقلي ىنما فلذدف كذ له ىلذا االسذتفادة مذن هذ ه

الللود وتله التلربة في تلدفد وتحدفع الدراسان الفقلية المعاصرة.
صعوبات البحث
ى ا كان شيالنا القرضاوي لما أراد أن كتت عذن الدا،يذة الملذدد الشذيخ محمذد
الغزالي يال :ىن اأمام محمدا أبا اهرة لمذا كتذت عذن األئمذة يذال :ال كتذت عذن األئمذة

ىال ىمذذام ويذذال العقذذاد حذذين كتذذت ،ثقرياتذذه :ال كتذذت عذذن الدثذذايرة ىال ،ثقذذري ثذذم يذذال
ش ذذيالنا القرض ذذاوي" :وم ذذن ل ذذي باأمام ذذة والدثقري ذذة حت ذذا أكت ذذت ع ذذن ىم ذذام و،ثق ذذري مث ذذل
الغزالي".
يلت :ى ا كان األمر ك له فما ا عسا أن أيول !!
لكنلذا فرصذة فيثذة للوفذاء بحذن مذن حقذو الشذيخ علينذا وليوجلنذا فيمذا فلمنذا
عنذذه وكذ ا لنسذذتفيد مذذن تعليقذذان أسذذات تنا ومشذذا النا مذذن تالميذ الشذذيخ وأصذذحابه تلذذه
هي الصعوبة األولا أما الثانية ف ين الويت واما الثالثة فقلة المراج حيع أقيم في
المللر فاعتمدن علا الكتت االلكترونية وهي يليلة وال تغني عن الكتاب المطبوع.
ورغذذم هذ ه الصذذعوبان ىال أن

تعذذالا أكرمنذذي بالبركذذة فذذي الويذذت فكذذان هذ ا

الثحع المتواض ال ي أضعه نين فدي شيالنا علا استحياء.
وكنت يد عزمت علا عر

ثمانية مالمت للتلدفد الفقلي عند الشيخ وهي:

 -1اأسلام في نناء وصناعة الملكة الفقلية.
 -2تفعيل القواعد الفقلية.
 -3اللم نين النصو

اللزئية والمقاصد الكلية.

 -4اللم نين االجتلاد االنتقائي واأنشائي.
 -5اللم نين فقه السلو والحكام.
 -6ريادة مدرسة التيسير المن ثط.

 -7نقل الفقه من ساحة الت صيل والتنظير ىلا التفعيل والتطبين.
 -8فقه الزمان والمكان

لكنا وجدن أن الثحع سيت الم ى ا أدخلت فيه كذل هذ ه المطالذت وهذو مذا
ال فتناست م المؤتمر فاختصرتلا ىلا النص

واكتفيت بالمطالت األربعذة األولذا ثذم

أتثعتلا بالاتمة كرن فيلا أهم النتائي والتوصيان.
وأخي ار فحن ه ا الثحع جلد بشري ما كان فيه من صواب فلذو محذض توفيذن
تعذذالا فلذذه الحمذذد والمنذذة ولذذه الحكذذم واليذذه المرج ذ والمذذتب ومذذا كذذان فيذذه مذذن وهذذم
وخلل فلو من رشت نفسي األمارة بالسوء وي نا

أن كون الكمال ىال له.

وا ا كان شيالنا العالمذة األدفذت والمحقذن ال ذلي -أحذد أركذان العلذم بالعربيذة
تع ذذالا -ق ذذول ف ذذي مقدمت ذذه

وحدانل ذذا ف ذذي هذ ذ ا العص ذذر األس ذذتا محم ذذود ش ذذاكر رحم ذذه

لتفسير اأمام انن جرير الطبري ال ي يام نتحقيقه وخدمته خير قيذام":ونحن أهذل امذان

أوتوا من العلز والتلاون أضعاف ما أوتي أسالفلم مذن اللذ ّد والقذوة !" فمذا ا أيذول عذن
نفسي التي أعرف ضعفلا جيدا ولعل أف ل اعت ار عما وي في الثحع من خلل مذا
األول من تارياله ى يال:
ختم به انن خلدون رائعته المقدم ىة أو اللزىء
ى
"ويذذد اسذذتوفينا مذذن مسذذائله -أ فبيعذذة العمذران ومذذا عذذر لذذه -مذذا حسذذبناه
كفذذاء لذذه ولعذذل مذذن ذ تي بعذذدنا ممذذن فؤيذذده

بفكذذر صذذحيت وعلذذم مبذذين غذذو

مذذن

مسذذائله علذذا أكثذذر ممذذا كتبنذذا فلذذيس علذذا مسذذتنثط الفذذن ىحصذذاء مسذذائله و ىنمذذا عليذذه
تعيذذين موضذ العلذذم و تنويذ فصذذوله ومذذا فذذتكلم فيذذه والمتذ خرون فلحقذذون المسذذائل مذذن

بعده شي ا فشي ا ىلا أن كمل

علم وأنتم ال تعلمون" .)1

الفقير إلى عفو رب
خالد محمد حنفي

 )1مقدمة انن خلدون
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مدخل
ىن شالصذ ذ ذذية الشذ ذ ذذيخ القرضذ ذ ذذاوي وفبيعتلذ ذ ذذا فبيعذ ذ ذذة ملذ ذ ذذددة تكذ ذ ذره التقليذ ذ ذذد
والتعصذذت وتنفذذر منذذه ويحذذت دائمذذا أن كذذون نسذذيلا وحذذده وأن كذذون نفسذذه راف ذذا
تقليذد أحذذد حتذذا ولذذو كذان مذذن أكذذانر مشذذا اله ومذذن أحذت أسذذات ته ىليذذه كالشذذيخ حسذذن
البنا أو الشيخ الغزالي رحملما
وت رعه ىلا

تعالا) نل ىنذه ميذل ىلذا التلدفذد حتذا فذي دعائذه

عز وجل فنلحه تمي از فذي األسذلوب ومالمسذة لألحذداع وتذ ث ار نلذا

نل ىن نفوره من التقليد والمحاكاة الرج في دعائه فنراه قذول :الللذم أفلذن عقلذي مذن
أسر التقليد وأفلن يلبي مذن عبود ذة العبيذد وأفلذن لسذاني مذن كذل دعذوة غيذر دعذوة
التوحيد.
حتذذا عنذذدما اسذذتالدم السذذل فذذي دعائذذه لذذم سذ ىلذذا محاكذذاة القذذد م بذذالتكل
فيه كما فعل الثعض في أدعيتلم وخطبلم ىنما جاءه سلعه محمذودا لطيفذا تستسذيغه
اآل ان وتطرب وال علت في ه ا فلو الشاعر المطبوع صاحت القصائد والدواوين لذه
ليس كل ا السل المتكل

الم موم

)1

وبما أن الشيخ اشتغل بالفقه والفتو من صغره ورصد حاجة الفقه اليوم ىلا
التلدفد في الطر والمعاصرة في األسلوب فقد خطا خطوان نظريذة وعمليذة فذي هذ ا
التلدفد من أن ألقا الذدر األول فذي الفقذه فذي مسذلد يريتذه صذفط تذراب مذن أعمذال
المحلة الكبر بمحافظة الغربية بمصر.

 ) 1من له ما كره العالمة المحقن أحمد محمد شاكر في مقدمة تحقيقه لكتاب الثاعع الحثيع
شر اختصار علوم الحدفع ى يال :أنا أكره السل وأنفر منه – قصد التكل
الكتاب خرج نل ا العنوان وعرف به لغيرن اسمه.

فيه -ولوال أن

ى ا الشيخ لم

طر ىلا التلدفد الفقلذي الذ ي نتحذدع عنذه أو كلذ

بذه مذن

جلذة مذذن الللذذان أو يذذام بذه بحكذذم وهيفتذذه وعملذذه وانمذا كذذان سذذلية وفبيعذذة وملكذذة
اكتملت بامتالكذه ألدوان التلدفذد واالجتلذاد الفقلذي سذاعد علذا لذه الحاجذة العمليذة
وال ذذرورة الوايديذذة التذذي تحذذتم تلدفذذد الفقذذه وتقد مذذه فذذي ثذذوب جدفذذد شذذكال وموضذذوعا
األمر ال ي جعل من تلربة الشيخ الفقلية نمو جا لت علينذا د ارسذته واالسذتفادة منذه
في مؤسساتنا وجامعاتنا المعنية بالدراسان الفقلية واألصولية.
واألمر فذي الحقيقذة حتذاج منذا ىلذا د ارسذة تلربذة الشذيخ الفقليذة مذن جوانبلذا
المالتلفذذة ف ذذي مراحلل ذذا الزمني ذذة المتع ذذددة لنصذذل ىل ذذا تص ذذور واض ذذت وخط ذذة منللي ذذة
للالذذروج مذذن أامذذة االجتلذذاد المعاصذذر والفقذذه والفتذذو

وه ذ ا الثحذذع عذذد مذذدخال ملمذذا

لل ا المشروع المتعدد األوجه الكثير المالمت.
ولع ذذل هذ ذ ه المالم ذذت األربع ذذة للتلدف ذذد الفقل ذذي عن ذذد الش ذذيخ تس ذذلم ف ذذي لف ذذت
األنظار ىليلا وتحقين الوعي نلا واضافة المزيد عليلا ىن شاء

تعالا.

المطلب األول :اإلسهام في كناء وصناعة الملكة الفقهية.
كين الفقي المولود والفقي المينوع
فولد الشاعر وال صن

،ثارة تقال في ملال الشعر والشعراء فالشذاعر فولذد

مذذن بطذذن أمذذه شذذاع ار فنسذذاب منذذه الشذذعر انسذذيابا مواونذذا مقفذذا أمذذا الشذذاعر المصذذنوع
فحنه ال طرب األ ن وال شعر به السذام وال كذون لشذعره صذدي ىن كذل همذه تركيذت
البيت وضثط يافيته وتصحيت وانه ليتوافن م بع ه وال عتبر مثل هذ ا فذي الحقيقذة
شاع ار وان خرج منه الشعر مواونا مقفا.

وه ا المعنا صد ك له علا حال الفقه والفقلاء يد ما وحدفثا فالفقيذه فولذد
الفقيذذه المصذذنوع سذذرعان مذذا كش ذ

وال صذذن

ويف ذذت فذذي االجتلذذادان واالختيذذاران

الفقليذذة أمذذا الفقيذذه المولذذود صذذاحت الموهثذذة فحنذذه ىفلمذذت بحدسذذه و كائذذه وملكتذذه ال ذ أر
األرجذذت واالجتلذذاد األف ذذل بملذذرد عذذر

المس ذ لة عليذذه ويبذذدو ه ذ ا عليذذه فذذي م ارحذذل

مثكرة من حياته ويزداد وضوحا م اشتغاله ندراسة الفقه وتدريسه.
وال عني ه ا التقليل من أهمية الللد الدراسي في تكوين الفقيه كال لكن ه ا
الللد وه ه الدراسة لن تؤتي أكللذا ونذر ثمارهذا ى ا كانذت فذي تربذة غيذر تربتلذا وكذان
من نتوجه ىليه نل ا الللد غير موهوب ومحت لل ا الفقه و ا العلم.
وهذ ذ ا الذ ذ ي ك ذذرن ه ذذو م ذذا س ذذماه العلم ذذاء بالملك ذذة الفقلي ذذة أن ص ذذير الفق ذذه
والتذذرجيت واد ار المقاصذذد ونحذذو لذذه سذذلية وفبيعذذة للفقيذذه كالرياضذذي الحذذا
ال كاء بملرد عر

الحذذاد

المس لة عليه عطي النتيلة ثم قوم بالمقدمان واأجراءان التذي

تؤك ذذد ص ذذحة النتيل ذذة الت ذذي توص ذذل ىليل ذذا بملكت ذذه وكث ذرة دربت ذذه وال التلذ ذ
الحرك ذذة الفقلي ذذة واأفتائي ذذة المعاصذ ذرة عل ذذا ض ذذع

أح ذذد فرص ذذد

وت ارجذ ذ الملك ذذة الفقلي ذذة عل ذذا نح ذذو

فوج ذذت عل ذذا الغي ذذورين م ذذن أنن ذذاء األم ذذة أن فثحث ذذوه وأن س ذذتدركوا هذ ذ ا الالل ذذل ب ذذالبرامي
العلمية والعملية.
وهذ ذ ا الذ ذ ي ك ذذرن ه ذذو م ذذا استشذ ذرفه ووص ذذفه الص ذذحاني الللي ذذل عب ذذد
مسذذعود رضذذي

عنذذه حذذين يذذال نحذذن فذذي امذذان يليذذل يذ ار ه كثيذذر فقلذذا ه وسذذي تي بعذذد

له امان كثير ي ار ه يليل فقلا ه"
1

)1
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عنه :ىنه في امان يليل ي ار ه كثير فقلا ه حفه فيه حدود القرحن و

ي فيه

حروفه يليل من س ل كثير من عطي طيلون الصالة فيه و قصرون فيه الالطثة فبدون فيه

وهن ذذا دالئ ذذل ومظ ذذاهر كثيذ ذرة ومتع ذذددة عل ذذا ص ذذحة يولن ذذا ب ذذع

أو م ذذون

الملكة الفقلية

أهم مظاهر ضعف الملكة الفقهية المعاصرة:
أ .ىنذ ذراا الق ذذا ا والمس ذذائل الفقلي ذذة المس ذذتللكة والمتك ذذررة والوي ذذوف عن ذذدها
واالنشغال نلا عن الق ا ا األكبر واألعظم رغم كثرتلا.

ب .خل ذذو المص ذذنفان الفقلي ذذة المعاص ذرة م ذذن مس ذذحة اأن ذذداع والتلدف ذذد وك نل ذذا
كتت يد مة علا ور جدفد.

ج .يصر التلدفد الفقلي علا المحاوالن الفرد ة ال المؤسساتية.
د .فوضا اأفتاء وعدم ان ثافه.

ه .عدم اسذتيعاب االخذتالف الفقلذي بفلسذفته وأبعذاده وتقذد م نمذو ج معاصذر
منه.

و .يلذذة وضذذع

االجتلذذادان اأندا،يذذة وتنزيذذل االجتلذذادان اأنشذذائية علذذا

واي ذ مغذذافر ومالتل ذ

وصذذورة ال ذذع

فذذي النذذوع األول ت ذ تي مذذن كذذون

الفقيه أو المفتي فنظر ىلا جانت واحد من جوانت الق ية كتركيزه علا

الواي ذ والحاجذذة فيلذذد نفسذذه يذذد تلذذاوا الذذنص أو فالحذذه الواي ذ والذذنص
ويغفذذل المذذتالن واآلثذذار أو فالحذذه الثالثذذة لكنذذه
واللزئي ذذة وعندئ ذ

ذذر بالمقاصذذد الكليذذة

ذذطر للل ذذروب م ذذن االجتل ذذاد اأنش ذذائي أو اأن ذذداعي

نتعقيداته وحسذاباته ىلذا االنتقذائي فيسذقط فذي تنزيلذه علذا الوايذ المتغيذر
المدي .
ب عماللم يبل أهوائلم و سي تي علا النا

امان كثير ي ار ه يليل فقلا ه حفه فيه حروف القرحن و

ي حدود كثير من س ل يليل من عطي طيلون فيه الالطثة و قصرون فيه الصالة فبدون

أهوائلم يبل أعماللم

وممذذا

ذذاع

اأشذذكال ويتطلذذت الثحذذع هذذو كثذرة معاهذذد وكليذذان الد ارسذذان

الشر،ية وكثرة الدارسين فيلا ك له واقثاللم علا ه ه الدراسة وكثرة الملام الفقليذة
لكن النتيلة كما نر .
ونسذ ذذتطي بفلذ ذذم ه ذ ذ ا المعنذ ذذا أن ن ذ ذ أفذ ذذدفنا علذ ذذا جذ ذذزء رئذ ذذيس وملذ ذذم فذ ذذي
توصذذي

داء ومذذر

الحركذذة الفقليذذة واأفتائيذذة فذذي عص ذرنا كمذذا أننذذا نتحليلنذذا للواي ذ

الفقلي المعاصر في ضوء ه ه الفكرة نستطي وض الحلول المناسثة للا.
وشذيالنا العالمذة القرضذاوي هذو أنذرا فقيذذه معاصذر ملذه الملكذة الفقليذة التذذي
ننشذذدها فلذذو صذذاحت فط ذرة موهوبذذة نذذدن واضذذحة من ذ صذذغره قذذول –أفذذال

فذذي

الالير بقاءه ":-من األحداع التي تستحن التسليل ما وي لي وأنا فالت بالقسم الثذانوي
حين خالفت نلي علماء يريتنا -وهذم ملموعذة مذن األفاضذل -ىال أنلذم التزمذوا تذدريس الفقذه
علا م هت الشافعي رضي

عنه حتا الحنعية منلم التزموا لذه ولذم حيذدوا عنذه ننذاء

علذا أن مذ هت الشذافعي هذو مذ هت عذوام البلذد .هذ ا مذ تقريذر المحققذين :أن العذامي ال
م هت له وأن م هثه هو م هت من فتيه ويعلمه.
ومذن المعلذوم لذد الدارسذين أن مذ هت الشذافعي مذن أشذد المذ اهت -أو لعلذه
أشدها -في مسائل النلاسة والطلارة وما ىليلا حتا يال اأمام الغزالي فذي كتذاب الطلذارة
مذن" اأحيذاء "معلقذا علذا مذ هت ىمامذه الشذافعي فذي مسذ لة الميذاه يذال" :وكنذت أود أن
كذون م هثذه فذي الميذاه كمذ هت مالذه".وسذرد سذثعة أوجذه فؤيذد نلذا رأي مالذه رضذي
عنه.
الملم أني شرعت أدر الفقه من غير" أني شلاع "نل علا فريقة الشذيخ سذيد
سانن في فقه السنة مستعينا بما تيسر لي من المراج في له الويت ويد أحدع له في

أول األمر ضلة نين النا

:كي

غيذر" المتذون المعتمذدة" وكيذ

الال

ه ا الشاب كثار الشيوا وكي

فقه النا

من

ذ تي بذ يوال لذم نسذم نلذا مذن يبذل ولكنذي يانلذت هذ ه

ال ذلة بالثثذان والتحذدي ويلذت للملذادلين :نينذي وبيذنكم القذرحن والسذنة فلنحذتكم ىليلمذا .
فلمذا حذاجلتلم باآل ذان واألحادفذع -وب ذاعتلم يليلذة منلذا -كذانوا هذم المحلذوجين
والمغلوبين.
والعلت أن العوام ال فن اعتبرهم العلماء في البلدة شافدية يد استراحوا جدا للذ ا
الذنلي اللدفذذد ورحبذوا بذذه لمذا فيذذه مذذن تيسذذير عظذيم علذذيلم ورفذ الحذذرج عذذنلم.
وما كان أعظم فرحتلم حين يلت للذم :ىن كذل مذا فؤكذل لحمذه فبولذه وروثذه فذاهر وأفذدن
له باألدلة من السنة .وحين يلت :ىن الماء فلذور ال فنلسذه شذيء ىال مذا غيذر فعمذه أو
لونه أو ريحه مستدال علا له بصحيت الحدفع.
وحذين يلذت للذم :ىن لمذس المذرأة ال فذنقض الوضذوء مستشذلدا علذا لذه بذالقرحن
والسنة.
ومعذروف أن مذ هت الشذافعي قذول بذ ن اللمذس نذايض للوضذوء بشذلوة أو بغيذر
شذلوة .وكذان حذدع كثيذ ار أن تنذاول المذرأة اوجلذا شذي ا فتلمسذه أو فلمسذلا خطذ فينذتقض
وضو ه وكان ه ا في فصل الشذتاء كثيذ ار مذا حذدع شذلا ار نذين الذزوجين لمذا فترتذت عليذه
من تلدفد الوضوء في البرد الشدفد.
وحدع مرة أن فعلت ىحذد الزوجذان -لمسذت اوجلذا خطذ -فغ ذت اوجلذا وهذم
بحف ائلا .فقالت له :ال تغ ت صل ووضو
جعلذذوني صذذاحت م ذ هت!

)1

صحيت علا م هت الشيخ فوس ! وهك ا

والذذا جانذذت فطرتذذه الموهوبذذة هذذو ك ذ له صذذاحت دربذذة

 ) 1راج مقدمة فتاو معاصرة اللزء األول

مكسوبة فبل ا جم نوضذو نذين أمذرين الفطذرة الموهوبذة والدربذة المكسذوبة و لذه مذن
خالل دراسته واتصاله المثكر ب س لة النا

وحاجاتلم اأفتائية.

للذ ا نحذذن بحاجذذة ماسذذة ىلذذا د ارسذذة تلربذذة الشذذيخ الفقليذذة كنمذذو ج وصذذل ىلذذا
درجذذة عاليذذة مذذن الن ذذي الفقلذذي ويذذدم الحلذذول الفقليذذة لمعظذذم الق ذذا ا المعاص ذرة كمذذا
أتعت نفسه في فلذم الوايذ

وفذي ىحيذاء االجتلذاد والنلذو

بذه بالت صذيل والتقعيذد تذارة

وبدعم وت سيس المؤسسان تارة أخر .
الن ذذد لن ذذا م ذذن تحلي ذذل ود ارس ذذة ه ذ ا النم ذذو ج :كي ذ
كيذ

در

كي ذ

تك ذذون علمي ذذا

كانذذت المنذذاهي التذذي فالعلذذا ودرسذذلا مذذا العوامذذل التذذي أثذذرن فذذي تكذذوين ملكتذذه

الفقلية
هذ ا ىضذذافة ىلذذا د ارسذذة النمذذا ج الفقليذذة األخذذر عنذذد المتقذذدمين مذذن أصذذحاب
الملكة الفقلية وهو ما فذتم فذي د ارسذة مذادة تذاريخ التشذري وأفذوار الفقذه وم اهثذه لنقذ
مذذن خذذالل د ارسذذة ه ذ ه األف ذوار والشالصذذيان الفقليذذة علذذا م ارحذذل القذذوة وال ذذع
تاريخ الفقه والفقلاء بغية التلدفد والنلو

فذذي

بالفقه وأصوله في عصرنا.

ف ذذالفر ن ذذين هذ ذ ه الد ارس ذذة ألفذ ذوار الفق ذذه والفقل ذذاء ود ارس ذذة الش ذذيخ فوسذ ذ

أن ذذه

نمو ج معاصر يانل للتكرير والتطبين ىن ش نا.
وفذذي هذ ا المطلذذت أ كذذر نذذثعض اللزئيذذان المتصذذلة بق ذذية الملكذذة الفقليذذة ثذذم
أنزللا علا الشيخ القرضاوي الفقيه لنالرج فذي نلا ذة هذ ا الذربط نتصذور مبذدئي مكننذا
البناء عليذه ليليذت لنذا علذا السذؤال :مذا السذبيل أحيذاء وا لذاد نل ذة فقليذة معاصذرة
تل ذذدد الفق ذذه وأص ذذوله وتص ذذحت وت ذذثط مس ذذار االجتل ذذاد وتال ذذرج أجي ذذاال م ذذن الفقل ذذاء
أصحاب الملكة الفقلية وتق ي علا فوضا اأفتاء المعاصر

أوَّلً :المقيود بالملكة الفقهية
مذذن أخصذذر وأد تعريفذذان الملكذذة الفقليذذة تعريذ

د محمذذد عثمذذان شذذبير يذذال

بعذذد ىف ذراده لعذذدد مذذن التعريفذذان :الملكذذة الفقليذذة هذذي :صذذفة ارسذذالة فذذي الذذنفس تحقذذن
الفلذ ذذم لمقاصذ ذذد الكذ ذذالم الذ ذ ي سذ ذذلم فذ ذذي الذ ذذتمكن مذ ذذن ىعطذ ذذاء الحكذ ذذم الشذ ذذرعي للق ذ ذذية
المطروحة ىما نرده ىلا مظانذه فذي مالذزون الفقذه أو باالسذتنثاط مذن األدلذة الشذر،ية
أو القواعد الكلية

)1

ثانياً :من خيائص الملكة الفقهية:
 -1الملكذذة صذذفة فذذي الذذنفس تطلذذن علذذا مقانلذذة العذذدم .وهذذي تعذذين الشذذالص
علا سرعة البدفلة في فلم الموضوع واعطاء الحكم الالا

به والتمييز

ن ذذين المتش ذذانلان بحن ذذداء الف ذذرو والموان ذ واللم ذ نينلم ذذا بالعل ذذل واألش ذذثاه
والنظائر وغير له.

 -2الملك ذذة ص ذذفة مكتس ذذثة وموهوب ذذة تتحق ذذن للش ذذالص باالكتس ذذاب والموهث ذذة
فاكتسذ ذذانلا فتحقذ ذذن باأحافذ ذذة بمثذ ذذاديء العلذ ذذم ويواعذ ذذده .فلذ ذذي تلمذ ذ نذ ذذين

أمرين :هثة من

تعالا تنمو وتزداد باالكتساب.

 -3الملكة صفة راسالة كالنبتة التي تظلر في األر

تنمو وتتل ر بالرعا ذة

والعنا ة وك له الملكة تبدأ ضديفة ثم تقو وترسخ في النفس .)2

والالصائص الثالثة مكن تنزيللا علا الشيخ القرضاوي فالشذيخ حتذاه

ملكذة سذتطي نلذا فلذذم الق ذية واعطاءهذا الحكذم الالذذا

نلذا وكذ ا مكنذه التمييذذز

نين المتشذانلان واسذتالراج الفذرو نينلذا وكذ ا اللمذ نينلذا بالعلذل وأ كذر فذي هذ ا
 ) 1تكوين الملكة الفقلية د /محمد عثمان شبير
 ) 2السانن
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مذذا حذذدع فذذي جلسذذة مذذن جلسذذان المللذذس األوربذذي لإلفتذذاء والثحذذوع الذذدورة الثامنذذة
عش ذرة والت ذذي عق ذذدن نث ذذاريس وي ذذد خصص ذذت الللس ذذة لإلجاب ذذة عل ذذا الفت ذذاو الت ذذي
وردن ىلذذا المللذذس وجذذاء سذؤال فحذواه أن رجذذال كذذان قذذود سذذيارة فاصذذطدم بسذذيارة
أخر وتسبت في يتل خمسة فلي لت عليه خمس د ذان أم د ذة واحذدة وأجذاب
أح ذذد أع ذذاء الملل ذذس فذ ذ كر اخ ذذتالف الفقل ذذاء ف ذذي ت ذذداخل ال ذذد ان ورج ذذت الق ذذول
بالتداخل وعدم تعدفدها علا السائن.
وهنا تذدخل الشذيخ القرضذاوي يذائال :أنذا أر أن مذا يالذه الفقلذاء فذي القتذل
الالط وما مثلوا به كان من وايعلم وفي عصرهم أن صوب هدفه تلاه فذائر أو
صذذيد فيصذذيت ىنس ذذانا ونحذذوه والقذذول ب ذ ن ه ذ ا الكذذالم فنطب ذذن علذذا ه ذ ه الح ذوادع
ويتش ذذابه معل ذذا أم ذذر حت ذذاج ىل ذذا ىع ذذادة نظ ذذر وبح ذذع أن أي ذذول ىن يائ ذذد القط ذذار أو
الطائرة ى ا تسبت في حادع ويتذل فيذه م ذة فذدف دفذتلم وكذ ا يائذد الطذائرة والثذاخرة
وتوي

المللس في الفتو ولم قدم جوابا للسائل.
وهنذذا نالحذذه نذذروا الملكذذة الفقليذذة عنذذد الشذذيخ نوضذذو رغذذم أنذذه لذذم قذذدم

ىجابذذة وانمذذا اسذذتطاع بسذذرعة ندفلتذذه وح ذذور ملكتذذه أن ميذذز المتشذذانلان ويذذدر
الفرو .
وف ذذي ال ذذدورة التالي ذذة للملل ذذس األورب ذذي ك ذ له ال ذذدورة التاس ذذعة عشذذرة والت ذذي
عقذذدن باسذذتانبول فرحذت ي ذذية أخذذر تثذذار فذذي الغذذرب وسذذيكثر الكذذالم واللذذدل
حوللا في األعوام المقبلة وهي مس لة صيام رم ان في صي

أوربا حيع طول

النلذار جذذدا ىلذذا حذذد ال قذذل عذذن  19سذذاعة كمذذا هذذو الحذذال فذذي ألمانيذذا ويصذذل ىلذذا
 23ساعة كما هو الحال في فنلندا والليل موجود بعالماته الشر،ية ومفصول عن
النل ذذار نوض ذذو والمش ذذقة والح ذذرج وايع ذذان ال محال ذذة عل ذذا المس ذذلمين وي ذذد ص ذذدرن

فتذذاو م ذذن األاهذذر ف ذذي مطذذال الثمانين ذذان تلي ذذز القيذذا

عل ذذا مكذذة باأفط ذذار بع ذذد

م ذذي س ذذاعان الص ذذيام ف ذذي مك ذذة  14س ذذاعة ىل ذذا  16س ذذاعة وه ذذو م ذذا عن ذذي أن
المسلم األوربي سيفطر والشمس فالعة ويبل أو بعد صالة العصر بقليل.
وهنذذا كذ له تذذدخل الشذذيخ حفظذذه

ويذذال :أنذذا فذذي الحقيقذذة ال اسذذتطي أن

أفت ذذا نلذ ذ ا وف ذذر ملموع ذذة م ذذن االستفس ذذاران عل ذذا الفت ذذو الص ذذادرة ع ذذن األاه ذذر
وبعض العلماء مثل :ى ا كنا سنفتي للمسلمين فذي أوربذا باأفطذار والشذمس سذافعة
فلذذل سيصذذلون المغذذرب والعشذذاء ك ذ له يبذذل دخذذول الليذذل وعنذذدما تذذنعكس الصذذورة
فيط ذذول اللي ذذل ج ذذدا ويقص ذذر النل ذذار ه ذذل س ذذنفتي بالقي ذذا

عل ذذا مك ذذة فيظ ذذل الص ذذائم

ممسكا عن الطعام والشراب رغم دخول الليل وغروب الشمس نيقين ومال ىلذا أن
صوم المسلمون في ه ه البالد ما بان للم الليل والنلار نوضو
الاليط البيض من الاليط األسود من الفلر )

حتا فتبين لكم

)1

وال ذذرخص الش ذذر،ية يائم ذذة لم ذذن ش ذذن علي ذذه الص ذذيام أن فط ذذر ث ذذم ق ذذي
والغذذنم بذذالغرم فكمذذا أن المسذذلم فذذي فصذذل الشذذتاء ال شذذعر بالصذذيام لقلذذة سذذاعاته
قانل بصورة مغافرة في فصل الصي

وهك ا.

ورغذذم لذذه لذذم عتبذذر اجتلذذاده هذ ا فتذذو تالذذرج للنذذا
الق ية للدراسة والثحع وستعر

في الدورة القادمة بح ن

وانمذذا فلذذت ت جيذذل
تعالا.

فل ا ال ي سذلله الشذيخ مذن نقذاش ورد وتعليذل علذا الفتذو فوضذت وجذود
الملكذذة الفقليذذة وتل ذ رها عنذذد الشذذيخ وه ذ ه هذذي الالصيصذذة األولذذا مذذن خصذذائص
الملكة الفقلية.
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أم ذذا الالصيص ذذة الثاني ذذة والثالث ذذة وه ذذي ك ذذون الملك ذذة الفقلي ذذة هث ذذة م ذذن
تع ذذالا تنم ذذو وت ذذزداد باالكتس ذذاب كالنبت ذذة الت ذذي تظل ذذر ف ذذي األر
بالرعا ذة والعنا ذذة وهذذو الحذال بالنسذذثة لشذذيالنا حفظذذه

تنم ذذو وتتلذ ذ ر

تعذالا فقذذد وهثذذه

هذ ه

الملكة من صغره كمذا سذبن فاسذتطاع فذي فتذرة مثكذرة مذن عمذره أن التذار ويذواان
نين حراء الفقلاء ويفلم واي النذا

ثذم نمذت هذ ه الموهثذة شذي ا فشذي ا ند ارسذة الفقذه

والكتابة فيه وك ا ندراسة الفلسفة في كلية أصول الدفن باألاهر الشري .
ويذذد نمذذت ه ذ ه الملكذذة وتل ذ رن بالرعا ذذة والعنا ذذة وهذذو مذذا دف ذ الشذذيخ أن
فراج بعض اجتلاداته وأن قلت النظر فيلا وأن الال
أر ه في القرو

ما أفتا به من يبل مثل

الربوية لشراء مساكن في الغرب قول :ىن أرفذي فذي هذ ه الق ذية

هل ىلا نحو عشرين سنة تقريثا هذو المنذ والتحذريم والتشذدفد فذي لذه والذرد علذا
من ميل ىلا اأباحة.
يال :وأ كر أنني خذالل السذثعينيان فذي القذرن العشذرين لقيذت فذي أمريكذا
الفقيه العالمة األستا مصطفا الزريذا عليذه رحمذة

وعرضذت هذ ه الق ذية فذي

أح ذذد اللق ذذاءان فك ذذان أر ذذه اأج ذذااة نن ذذاء عل ذذا تبني ذذه للم ذ هت الحنف ذذي وك ذذان أرف ذذي
المنذ

ننذذاء علذذا مذذا تبنيتذذه مذذن رأي اللملذذور ومذذن هذذاهر عمذذوم األدلذذة المحرمذذة

للربا بغض النظر عن دار اأسالم أو دار الحرب.
ولكذ ذذن دم ذ ذذاا العذ ذذالم المس ذ ذذلم لذ ذذيس يطع ذ ذذة مذ ذذن الف ذ ذوال وال مذ ذذن جلم ذ ذذود
الصذذالر ىن عقلذذه ظذذل فتحذذر

ويثحذذع ويقذذارن وي ذواان وهذذو ال ق ذ

فذذي العلذذم

عنذذد حذذد وال ذ تي ويذذت قذذول فيذذه يذذد نلغذذت غا ذذة العلذذم وال فمذ فذذي الزيذذادة .نذذل
المسلم طلت العلم من الملد ىلا اللحد وال فذزال المذرء عالمذا مذا فلذت العلذم فذح ا
هن أنه علم فقد جلل.

ومذذا دام العذذالم طلذذت العلذذم فذذال سذذتغرب منذذه أن غيذذر أر ذذه ننذذاء علذذا
أدل ذذة ش ذذر،ية جدف ذذدة ن ذذدن ل ذذه ل ذذم تظل ذذر ل ذذه م ذذن يب ذذل :م ذذن فق ذذه النص ذذو
المقاصد أو فقه الواي

أو فق ذذه

ثم غير الشيخ فتواه في المس لة ورج ىلا فتو الزريا.

)1

وه ذ ا مث ذذال فوض ذذت ك ذ له م ذذد انطث ذذا ه ذ ه الالصيص ذذة م ذذن خص ذذائص
الملكة الفقلية علا الشيخ حفظه

تعالا.

ثالثاً :أنواع الملكة الفقهية:
كر الدكتور محمد عثمان شبير عدة أنواع للملكذة الفقليذة

)2

نكتفذي نذ كر

أهذذم نذذوعين للمذذا صذذلة بالشذذيخ القرضذذاوي وللمذذا كذ له األثذذر األكبذذر فذذي النلذذو
باالجتلاد وتلدفد الفقه وهما:

النوع األول:ملكة تقرير القواعد األصولية واَّلستنبا الفقهي المستقل
والصفان الالمس التي التص نلا صذاحت هذ ا النذوع مذن الملكذة الفقليذة
متوفر عند القرضاوي ومتحقن بعشران األمثلة وه ه الصفان هي:
أ -التصذذرف فذذي األصذذول التذذي فبنذذي عليلذذا اجتلاداتذذه الفقليذذة نتقريذذر يواعذذد
لالستنثاط خاصة به فال قلد فيلا غيره .وه ا ما مارسه الشيخ عمليا في

اجتلاداتذذه وفتذذاواه نذذل ىنذذه

 ) 1في فقه األيليان المسلمة نتصرف
 ) 2راج تكوين الملكة الفقلية
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 63وما بعدها

ذ ركذذائز للفتذذو واالجتلذذاد ال حذذاكي فيلذذا

غيره ويالصص نلا فقلا عن فقه كتله الركائز التي وضعلا الشذيخ لفقذه
األيليان.

ب -القدرة علا استنثاط األحكام الفقلية للق ا ا المستلدة التي لم فنزل فيلذا
نذذص شذذرعي فيقذذيس األشذذثاه باألشذذثاه منلذذا والنظذذائر بالنظذذائر بالنظذذائر.
وه ذ ه الص ذذفة ك ذ له مت ذذوفرة ف ذذي انت ذذاج الش ذذيخ الفقل ذذي فق ذذل أن تل ذذد وايع ذذة

فقلية معاصرة ليس له فيا اجتلاد أو رأي في مالتل

ملذاالن الفقذه فذي

الملذ ذذال االيتصذ ذذادي والمعذ ذذامالن الماليذ ذذة المعاصذ ذرة أو فذ ذذي فقذ ذذه الزكذ ذذاة

ومسذذتلداته أو فذذي فذذي الفقذذه الطبذذي وغي ذره .ويذذد سذذبن تقسذذيم اجتلذذادان

الشيخ ىلا انتقائية وانشائية وه ا الثاب داخل في اجتلاداته اأنشائية.

ن -القذدرة علذذا ىنذزال األحكذذام الملذذردة فذي النصذو
الحياتية التي تحدع للنا

الشذر،ية علذذا الويذذائ

وهو فتطلت د ارسذة الوايعذة المعروضذة د ارسذة

وافي ذذة تش ذذتمل عل ذذا تحلي ذذل ديي ذذن لعناص ذذرها وهروفل ذذا ومالبس ذذاتلا امان ذذا

ومكانا كمذا فتطلذت النظذر فذي مذتالن األفعذال المتويعذة ألن النظذر ىلذا
نتائي التطبين ومتالته أصل معتبر مقصود شرعا.
ويد أندع الشيخ في ه ا الميدان فلم الواي لتنزيذل االجتلذاد عليذه وكذ ا النظذر
ىلا متالته ونتائله خذ مذثال تقييذده لذزواج المسذلم مذن الكتانيذة بعذدة ييذود والنظذر فذي
ه ذ ه القي ذذود فؤك ذذد اس ذذتيعاب الش ذذيخ لواي ذ وح ذذاالن اواج المس ذذلمين م ذذن كتاني ذذان وحث ذذاره
وعواقثه علا المستويين الالا

والعام.

النوع الثاني :ملكة الترجي كين المذاهب
وه ذذي تتحق ذذن ف ذذي الفقي ذذه الذ ذ ي ف ذذتمكن م ذذن د ارس ذذة حراء الفقل ذذاء ف ذذي المذ ذ اهت
المالتلفذذة د ارسذذة مقارنذذة بحيذذع صذذور المس ذ لة تصذذوي ار دقيقذذا ويعذذر

حراء الم ذ اهت

عرضا صحيحا بحيذع عتمذد فذي تقريرهذا علذا الكتذت المعتمذدة فذي كذل مذ هت ويبذين

أس ذذثاب اخ ذذتالف الفقل ذذاء فيل ذذا ويذ ذ كر األدل ذذة الت ذذي اس ذذتند ىليل ذذا ك ذذل مذ ذ هت ث ذذم ق ذذوم
نتمحيصلا ويقارن بع لا نثعض نلدف الوصول ىلي الرأي ال ي تقويه األدلة .)1
ويختص صاحب هذه الملكة
أ -بالقدرة علا تمحيص األدلة سندا ومتنا وداللذة ويذد تللذا هذ ا نوضذو فذي كتذاب
الشذ ذذيخ فقذ ذذه الموسذ ذذيقا والغنذ ذذاء فذ ذذانظر ىلذ ذذا تعليقذ ذذه علذ ذذا حذ ذذدفع المعذ ذذااف عنذ ذذد
الثالاري في سنده ومتنه وداللته علا التحريم كما فلم المحرمون منه.

ب -األمانة العلمية بحيع فنقل اآلراء الفقلية من الكتت المعتمدة في كل م هت
ن -معرفة تقييدان المطلقان ومالصصان العمومان في جمي الم اهت.
ع -معرفة وجوه الترجيت في أصول الفقه.

ج -الموضو،ية بحيع فثحع في المسائل الفقلية دون أن فتعصت لرأي من اآلراء.
وه ه الصفان مكن مالحظتلا في فتاو معاصرة وفي فقه الزكاة وفقه الللاد
رابعاً :أهم العوامل واألسباب التي كونت الملكة الفقهية عند القرضاوي
 -1االرتواء والتشث من الم اهت الفقلية المالتلفة من الصغر.

 -2التمكن من فروع الفقه في م هت واحد أوال ثم االنتقال ىلا الفقه المقارن.
 -3االتصال المثكر م أس لة النا

واحتياجاتلم الفقلية.

 -4الفطرة الموهوبة والدربة المكسذوبة العوامذل الشالصذية كذالتكوين العقلذي للشذيخ

وعلذذو اللمذذة ويذذوة اأرادة والحذذن أن علذذو همذذة الشذذيخ القرضذذاوي ويذذوة ىرادتذذه
التي صقلته كفقيه ومكنته من تقد م ما يدم لدفنه وأمته ه ه اللمة تحتاج ىلا

بح ذذع مس ذذتقل ولعل ذذي أ ك ذذر اآلن فرف ذذا منل ذذا :ح ذذدثني مش ذذافلة أح ذذد أص ذذدياء

الشيخ المقربين أنه شكا للقرضذاوي هالميذة الصذورة الوايديذة للمسذلمين ويذ

اللماهير المسلمة من كثرة اآلالم واللراحان التي نعاني منلا فلل في السنة

 ) 1ماجع عم سن اام مم اافوهسم ص  69م ب ده

مذذا فثعذذع علذذا األمذذل ويبذذدد ه ذ ا اأحسذذا

ثذذم لقذذي الشذذيخ بعذذد أسذذبوع فبذذدأه

الشيخ بالحدفع :أت كر ما حدثتني فيه األسبوع الماضي يال نعم :يال الشذيخ:
الكتاب في المطثعة وخرج كتابه :المثشران بانتصار اأسالم.

وي ذذد س ذ لناه فوم ذذا وكن ذذا ملموع ذذة م ذذن الث ذذاحثين ف ذذي جامع ذذة األاه ذذر :مت ذذا
تكت ذذت وأف ذذن تؤلذ ذ

هذ ذ ا االنت ذذاج الغزي ذذر والمتمي ذذز ف ذذي مالتلذ ذ

الق ذذا ا والف ذذروع

والمسائل م حمل مسذؤوليان عذدة فذي مؤسسذان مالتلفذة وح ذور ىعالمذي فذال
ويت لد كم للتصني

في األصل.

فتثسذ ذذم يذ ذذائال :لقذ ذذد س ذ ذ لت ه ذ ذ ا الس ذ ذؤال كثي ذ ذرا :لكنذ ذذي أيذ ذذول :ه ذ ذ ا دعذ ذذاء
الصالحين من المسلمين لي وبركة الويت لكنذي اسذتثمر ويتذي وأ لذ

واكتذت فذي

ك ذذل مك ذذان حت ذذا ف ذذي الط ذذائرة وعن ذذدما أع ذذود ىل ذذا مكتبت ذذي أوث ذذن م ذذا حت ذذاج عل ذذا
توثين وانقل النصو

التي حتاجلا الكتاب أو الثحع.

ويد كتت سكرتيره العلمي السانن مقذاال قيمذا حذول هذ ه اللمذة العاليذة عنذد
الشذذيخ عنوانذذه :فذذوم فذذي حيذذاة القرضذذاوي وكذذان لذذه فذذي شذذلر رم ذذان ويذذال فيذذه
لقذذد احسس ذذت أن ذذا الش ذذاب بالتع ذذت واأره ذذا والشذذيخ فب ذ ل ويعط ذذي وه ذ ا اللم ذة ل ذذو
حمللا وتحلا نلا شثاب الدعاة والفقلاء لنقلت أمتنا نقلة نو،ية هائلة.
 -5الق ذراءة والمعاص ذرة لعلم ذذاء حمل ذذون هذ ذ ه الملك ذذة كرش ذذيد رض ذذا والبل ذذي الال ذذولي
وشلتون وغيرهم.

 -6دراسة الفلسفة في المرحلة ال هبية للتكوين العلمي في حياة الشيخ.
 -7التمكن من علوم اآللة والتثحر فيلا موسو،ية التكوين)

 -8االتصذذال المثكذذر بالحركذذة اأسذذالمية والق ذراءة والحذذت لمؤسسذذلا الشذذيخ حسذذن

البن ذذا وي ذذد أث ذذر ه ذ ا بص ذذورة كبي ذرة عل ذذا التك ذذوين العلم ذذي وتنمي ذذة الفقلي ذذة عن ذذد

الشذذيخ كمذذا كذذر فذذي م ك ارتذذه وفذذي مواض ذ مالتلفذذة مذذن كتثذذه .وفذذي أرفذذي أن

االتصذال بالحركذة اأسذذالمية سذاعد الشذذيخ فذي تنميذة ملكتذه الفقليذذة مذن خذذالل
كثرة حركته وتلوله في محافظان مصر لتقذد م الذدرو

ىلذذا التلذذول فذذي رحذذالن دعويذذة ىلذذا مالتلذ

والمحاضذران ومنلذا

نذذالد العذذالم فكانذذت عذذامال ملمذذا

فذذي فلذذم الواي ذ وحمذذل هذذم األمذذة وتلبيذذة الحاجذذان االجتلاد ذذة للذذا ويذذد كذذر

الشيخ غير مرة أنه عرف أيرانا له ربما كانوا أكثر افالعا منه لكذنلم كذانوا ال
حبون الحركة والتواصل م النا .

)1

التربي ذذة الروحي ذذة الت ذذي عا ش ذذلا الش ذذيخ ف ذذي الحرك ذذة اأس ذذالمية ورب ذذاه مش ذذا اله
عليلا ويد خصص الشيخ ل له ملموعة من الكتت منلا مثال :الحياة الربانية والعلم
وغيرهمذذا ومذذن المواي ذ

النيذذة واأخذذال

التذذي كرهذذا فذذي كتابذذه الحيذذاة الربانيذذة والعلذذم:

وااد ه ا اللانت تعميقا في فكري ونفسي :اتصالي ب ستا نا البلي الالذولي رحمذه
وهو رجل واية للمعاني الربانية
ف أر

عمين الحاسة الروحية

اأخذوان فذي الغربيذة

اللانت الرباني

ويد كان

وكانذت لذه محاضذراته ودروسذه التذي ظلذر فيلذا

والتي تلسمت نوضو في كتابه "ت كرة الذدعاة" الذ ي يذدم لذه الشذليد

البنا.
وكذذان لألسذذتا البلذذي لقذذاءان خاصذذة م ذ ملموعذذة مذذن الشذذثاب
كنذذت واحذذدا مذذنلم نصذذلي الفلذذر معذذا كذذل أسذذبوع
ج ذذو روح ذذي محل ذذن

ونذ كر

عذذز وجذذل

اصذذطفاهم
وندذذي

وي ذذد أفل ذذن عل ذذا هذ ذ ه الملموعذ ذة اس ذذم "كتيث ذذة الذ ذ نيت"

بال نيت :ىسماعيل عليه السالم

ال ي أسلم عنقه فاعة

فذذي
عن ذذي

دون تلكؤ وال

 ) 1قول الشيخ في مقدمة كتابه فتاو معاصرة مؤكدا ه ا المعنا :ويرج الف ل في له لعدة عوامل منلا :
ني ة الحركة اأسالمية التي كنت أ،ي

في رحانلا ودعوة مؤسسلا الشليد حسن البنا -رحمه

-في رسالته

المركزة المسماة" رسالة التعاليم "ىلا التحرر من العصبية ووان أيوال المتقدمين بميزان الكتاب والسنة فما
وافقلما من أيوال السل

يبلناه واال فكتاب ربنا وسنة نبينا أولا باالتثاع .مقدمة فتاو معاصرة.

تردد يال ا أنت افعل ما تؤمر

ستلدني ىن شاء

من الصانرين)

وال شه أن لل ه التربية الروحية والصفاء النفسي والصد اأخال

)1

حثارهذا

فذذي تحصذذيل العلذذم الشذذرعي وتقويذذة الملكذذة الفقليذذة والذذدعاة والفقلذذاء اليذذوم أشذذد احتياجذذا
للا من أي امن م ا لكثرة الفتن واألضواء والشوائت التي تشذوب األعمذال وتفقذدها
اأخال

.
خامساً :أثر الشيخ في كناء وصناعة الملكة الفقهية
 -1أثر كتابات الشيخ في تكوين الملكة الفقهية
ك ذذان لمؤلف ذذان وبح ذذوع الش ذذيخ القرض ذذاوي أث ذذر كبي ذذر ف ذذي نن ذذاء الملك ذذة الفقلي ذذة

المعاص ذرة وسذذاعدن علذذا تقذذويم االجتلذذاد مذذن خذذالل م ذذان التالمي ذ نذذل حالف مذذنلم
الذ فن تتلم ذ وا علذذا الشذذيخ مذذن خذذالل متابعذذة ومدارسذذة ه ذ ه المؤلفذذان وكذذل كتذذاب مذذن
كتت الشذيخ الفقليذة أو األصذولية مسذاهم بصذورة أو بذ خر فذي دعذم وبنذاء هذ ه الملكذة
وكذذل كتذذاب مذذن ه ذ ه الكتذذت حتذذاج ىلذذا د ارسذذة خاصذذة ككتابذذه تيسذذير الفقذذه فذذي ضذذوء
الكتذاب والسذذنة فلذذو قذذدم بذذه نمو جذذا لتقذد م الفقذذه ت ليفذذا وتدريسذذا بصذذورة معاصذرة تحقذذن
وتالذذرج فقلذذاء مكلذذون الملكذذة الفقليذذة ويكذذون الفقذذه بالنسذذثة للذذم سذذلية وملكذذة وكتابذذه
االجتلاد في الشريعة اأسالمية والفتو نين االن ثاط والتسذيت وكتابذه فذي المقاصذد
 :د ارس ذذة ف ذذي مقاص ذذد الشذ ذريعة هوكت ذذاب عمل ذذي فع ذذل مقاص ذذد الشذ ذريعة ف ذذي االجتلذ ذذاد
ويالرجلا من الدائرة النظرية ىلا التطبيقية والتفعيلية.
ثذذم ت ذ تي الفتذذاو المعاص ذرة ب جزائلذذا الثالثذذة لتحقذذن الدربذذة علذذا مذذا أصذذل لذذه
الشيخ في كتثه وبحوثه.
 ) 1ااحس اامب لسم اا ة ص5،6

وال الفا وجود نقص فذي بعذض الملذاالن الفقليذة والموضذوعان الفقليذة فذي
تراع الشيخ تحتاج ىلا تكميل واضافة وتوسي

ك صول الفقذه مذثال فلذم كتذت الشذيخ

فيه كتابا مستقال ويواعد الفقه تحتاج ىلا مزيد اهتمام لكن الشيخ فذتت الثذاب والملذال
بما يدم وعلا تالمي ه أن فواصلوا المسيرة وأن فصلوا ما أجمل ويثسطوا مذا اختصذر
وي خ وا ما تر

ويبدعوا ويلددوا فيما فتت للم فيه األنواب.

 -2أثر اجتهادات في كناء الملكة الفقهية
لقذذد شذذكلت اجتلذذادان الشذذيخ القرضذذاوي واختيا ارتذذه الفقليذذة عقليذذة يطذذاع كبيذذر
م ذذن المش ذذتغلين بالفق ذذه وأللم ذذت تي ذذاران التش ذذدد والغل ذذو وحاص ذرتلم كم ذذا عمل ذذت عل ذذا
انحسار مدرسة المعطلذة اللذدد كمذا سذماهم نذرفض اللملذور للذم وعذدم تقبلذه لطذرحلم
فليذ األجذواء لقبذذول الفكذذر الوسذذطي المعتذذدل فغذذدا تيذذا ار كبيذ ار فذذؤمن بذذه ويمثلذذه القطذذاع
األكبر من المسلمين في كل مكان ولقذد سذاعد أسذلوب الشذيخ المثسذط السذلل المحبذت
ىل ذذا العق ذذل واأل ن م ذذن انتش ذذاره ووج ذذوده حت ذذا ف ذذي س ذذاحان عم ذذوم المثقف ذذين وكثي ذذر م ذذن
العوام ليس فقط المشتغلين بالفقه والفتو .
وهذ ذ ا ف ذذدعم نن ذذاء الملك ذذة الفقلي ذذة وص ذذناعتلا نذ ذرفض اللمل ذذور المس ذذلم للفقي ذذه
المصنوع ال ي ال فبني اجتلاده و أر ه علا حلي سليمة ويالرج للنذا
أامنذذة سذذابقة ال فالحذذه فيلذذا تغيذذر الذذزمن وحاجذذان النذذا

بذتراء ييلذت فذي

ورو الشذريعة فيثحذذع هذ ا

اللملور تثعا لل ه الثقافة التي تلقاها عن القرضاوي عن الفقيه المولود صاحت الملكة
وصاحت القبول بحسن صلته نربه.
 -3أثر تالميذ الشيخ في كناء الملكة الفقهية

ال الفذ ذذا أثذ ذذر التالمي ذ ذ فذ ذذي حفذ ذذه ونشذ ذذر م ذ ذ هت وفكذ ذذر شذ ذذياللم والمتتث ذ ذ
والذذدار للغرافيذذة الم ذ اهت اأسذذالمية فذذي بعذذض األيطذذار والذذدول كانتشذذار الم ذ هت
الم ذذالكي ف ذذي المغ ذذرب أم ذذا ف ذذي مص ذذر م ذذثال ف غل ذذت س ذذكان الوج ذذه الثح ذذري الش ذذمال)
عمل ذذون بالمذ ذ هت الش ذذافعي نينم ذذا أغل ذذت س ذذكان ص ذذعيد مص ذذر اللن ذذوب) عمل ذذون
بمقت ذذا الفقذذه المذذالكي وسذذبت لذذه انتشذذار وكثذرة أو يلذذة التالميذ
العوام ذذل واألسذ ذذثاب األخذ ذذر

ذذاف ىلذذا لذذه

ىال أن للتالميذ ذ الذ ذذدور األكبذ ذذر فذ ذذي نشذ ذذر فكذ ذذر ومذ ذ هت

شياللم.
وا ا أردنذ ذذا اسذ ذذتثقاء مذ ذذنلي الشذ ذذيخ القرضذ ذذاوي الوسذ ذذطي الفك ذ ذرة المقاصذ ذذدي
النزعذذة الروحذذي النبتذذة ى ا أردنذذا اأبقذذاء علذذا ه ذ ا المذذنلي وتوسذذي دائ ذرة المنتسذذبين
ىليه واالستفادة من منلله الفقلي ال ي فوصل ىلا تكوين الملكة الفقلية التذي ننشذد
فالن ذذد م ذذن االهتم ذذام بالتالميذ ذ وي ذذد س ذذاهم تالميذ ذ الش ذذيخ غي ذذر المثاشذذرين ف ذذي نش ذذر
الفكرة واستعادة الملكة ىلا الساحة الفقلية لكذن بحكذم وجذود الشذيخ فذي يطذر وبحكذم
كون فالبا مثاشرين شربوا العلم منه مثاشرة وأجااهم
أ،ثائه اللسام التي حمللا لم ّ
في مالتل العلوم لكن ف يلته والماللصين من العلماء حوله يد تذداركوا هذ ا األمذر
فك ذذان ملتق ذذا التالميذ ذ واألص ذذحاب ون ذذتي ع ذذن هذ ذ ا الملتق ذذا ملموع ذذة م ذذن التوص ذذيان
فنثغي تفعيللا لنصل ىلا جيل فقلي فريد األمة أحوج ما تكون ىليه.
المطلب الثاني :تفعيل القواعد الفقهية.
علذذم يواعذذد الفقذذه مذذن العلذذوم عظيمذذة النفذ واألثذذر فذذي صذذناعة الفقيذذه وضذذثط
االجتلاد وتكوين الملكة الفقلية.

ورغم ما لل ا العلم من قيمة كبر ىال أن االهتمام المعاصر به جاء متلافتا
وض ذذديفا فل ذذم ق ذذرر األاه ذذر تدريس ذذه عل ذذا اأج ذذااة العالي ذذة الليس ذذانس) ىال ف ذذي ندا ذذة
التسعينيان وكان تدريسه مقصو ار علا فلثة الدراسان العليا وهذل فذدر ىلذا اآلن
فذذي األاهذذر وفذذي غيذره مذذن الكليذذان الشذذر،ية بصذذورة تقليد ذذة جامذذدة ال تتلذذاوا األمثلذذة
القد مذذة التذذي مثذذل نلذذا انذذن نلذذيم والسذذيوفي وغي ذره رغذذم أن اللذذدف األكبذذر مذذن ه ذ ه
القواعد هو تدريت دارسلا علذا األحذا والتالذريي كمذا يذال الذسذيذوفذذي" :اعلذم أن فذن
األشثاه والنظائر ال ي تدخل فيه القواعذد الفقليذة فذن عظذيم بذه طلذ عذلذذا حذقذائذذن
الفقه ومداركه ومتخ ه وأس ارره ويتملذر فذي فلمذه واستح ذاره ويقتذدر علذا األحذا
والذتذالذريذذي ومعرفذة أحكذام المسذائل التذي ليسذت بمسذطورة والحذوادع والويذائ التذي ال
تنق ي علا مر الزمان .)1
ويد كثرن المؤلفان في يواعد الفقه وصدرن الموسوعان فيلذا لكنلذا تقريثذا
تتله في اتلاه واحد هو الدوران حول ما كتت سذابقا وشذرحه وبسذطه واختصذاره أمذا
األحا والتالريي فناد ار ما نلد تطبيقا أو تفريعا جدفدا علا ياعدة ىال مذا نذدر هذ ا
ف ال عن عدم محاولذة صذياغة يواعذد جدفذدة بعذد تتثذ جزئياتلذا وفروعلذا فذي الفقذه
اأسذذالمي أو التعبيذذر عذذن ياعذذدة يد مذذة بصذذيغة مالتلفذذة وس ذ لالص هنذذا المقصذذود
بقواعد الفقه وأهميتلا في تكوين الملكة الفقلية ثم أعر
تفعيل ه ه القواعد.
أوَّلً :تعريف القاعدة

 ) 1األشثاه والنظائر للسيوفي
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لدور الشيخ القرضاوي فذي

القاعذذدة فذذي اللغذذة األسذذا
واسماعيل"

يذذال تعذذالا " :وا فرفذ ىنذراهيم القواعذذد مذذن البيذذت

)1

وفذ ذذي اصذ ذذطال الفقلذ ذذاء هذ ذذي  :حكذ ذذم أغلبذ ذذي فنطبذ ذذن علذ ذذا معظذ ذذم جزئياتذ ذذه
كقذذوللم" :األمذذور بمقاصذذدها" ويذذوللم "األصذذل بقذذاء مذذا كذذان علذذا مذذا كذذان حتذذا قذذوم
الدليل علا خالفه"

)2

وبدثارة أخر هي :أصول فقلية كلية في نصذو

مذوجزة دسذتورية تت ذمن

أحكاما تشريدية عامة في الحوادع التي تدخل تحت موضوعلا.
وه ذ ه القواع ذذد أحك ذذام أغلبي ذذة غي ذذر مط ذذردة ألنل ذذا ىنم ذذا تص ذذور الفك ذرة الفقلي ذذة
المبدئيذة التذي تعبذر عذن المنلذاج القياسذذي العذام فذي حلذول القاضذي وترتيذت أحكاملذذا
والقيذ ذذا

كثيذ ذ ار مذ ذذا فنالذ ذذرم ويعذ ذذدل عنذ ذذه فذ ذذي بعذ ذذض المسذ ذذائل ىلذ ذذا حلذ ذذول استحسذ ذذانية

اس ذذتثنائية لمقت ذذيان خاص ذذة نتل ذذه المس ذذائل تلع ذذل الحك ذذم االس ذذتثنائي فيل ذذا أحس ذذن
وأيذذرب ىلذذا مقاصذذد الش ذريعة فذذي تحقيذذن العدالذذة وجلذذت المصذذالت ودرء المفاسذذد ودف ذ
الحرج.
ول له كانت تله القواعد يلمذا تاللذو ىحذداها مذن مسذتثنيان فذي فذروع األحكذام
التطبيقية خارجة عنلا ى فري الفقلاء أن تله الفروع المستثناة من القاعذدة هذا أليذن
بالتالريي علا ياعدة أخر

أو أنلا تستدعا أحكاما استحسانية خاصة.

 ) 1الثقرة 127
 ) 2القواعد الفقلية م الشر الموجز عزن عبيد الدعا
 ) 3شر القواعد الفقلية للزريا
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)3

ثانياً :ضرورتها لتكوين الملكة الفقهية
 -1ه ذذي تس ذذاعد الفقي ذذه عل ذذا فل ذذم من ذذاهي االجتل ذذاد وتطلع ذذه عل ذذا حق ذذائن الفق ذذه
ومتخ ه وتمكنه من تالريي الفروع علا األصول بطريقة سليمة وتعينه علا
استنثاط األحكام للق ا ا المستلدة.
 -2وهذذا تسذذاعد علذذا ىد ار مقاصذذد الش ذريعة كمذذا كذذر انذذن عاشذذور أن القواعذذد
الفقليذذة مشذذتقة مذذن الفذذروع واللزئيذذان المتعذذددة بمعرفذذة الذربط نينلذذا ومعرفذذة
المقاصد التي دعت ىليلا.

)1

 -3وهي تسلل حفه وضثط المسذائل لفقليذة ألن القاعذدة صذيغت بدثذارة سذللة
جامعة تبين محتواها

)2

ويذذد نذذين هذ ه المعذذاني بدثذذارة وجيذزة نليغذذة اأمذذام الق ارفذذي فذذي الفذذرو فقذذال":
وه ذ ه القواعذذد ملمذذة فذذي الفقذذه عظيمذذة النف ذ وبقذذدر اأحافذذة نلذذا عظذذم يذذدر الفقيذذه
ويشذذرف ويظلذذر رونذذن الفقذذه ويعذذرف وتت ذذت منذذاهي الفتذذاو وتكش ذ

فيلذذا تنذذافس

العلماء وتفاضل الف الء ومن جعل الرج الفذروع بالمناسذثان اللزئيذة دون القواعذد
الكليذذة تناي ذذت عليذذه الفذذروع واختلفذذت وتزلزلذذت خ ذوافره فيلذذا واضذذطربت وضذذايت
نفسذذه لذ له وينطذذت واحتذذاج ىلذذا حفذذه اللزئيذذان التذذي ال تتنذذاها وانتلذذا العمذذر ولذذم

 ) 1مقاصد الشريعة النن عاشور
 ) 2تكوين الملكة الفقلية

 6نقال عن تكوين الملكة الفقلية لشبير
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تق ذذض نفس ذذه م ذذن فل ذذت مناه ذذا وم ذذن ض ذذثط الفق ذذه بقواع ذذده اس ذذتغنا ع ذذن حف ذذه أكث ذذر
اللزئيان الند ارجلا في الكليان واتحد عنده ما تنايض عند غيره وتناست" .)1
رابعاً :أثر الشيخ القرضاوي في تفعيل القواعد الفقهية
اهتم الشيخ القرضاوي بقواعد الفقه في فترة مثكرة من تصذدره للفتذو والكتابذة
والتصني

وبدا ه ا واضحا في أول كتت خرج به للنذا

وهذو كتابذه الشذلير الحذالل

والحذ ذرام فذ ذذي اأسذ ذذالم ويذ ذذد صذ ذ ّذدر كتابذ ذذه القذ ذذيم ه ذ ذ ا بملموعذ ذذة مذ ذذن القواعذ ذذد الفقليذ ذذة
واألصولية التي اعتمد عليلا في كتابه ويدم نلا الكتاب وهي ىحد عشرة ياعدة:
 -1األصل في األشياء اأباحة.
 -2التحليل والتحريم حن

وحده.

 -3تحريم الحالل وتحليل الحرام يرين للشر باهلل.
 -4التحريم فتث الالبع وال رر.
 -5في الحالل ما غني عن الحرام.
 -6ما أدي ىلا الحرام فلو حرام.
 -7التحافل علا الحرام حرام.
 -8النية الحسنة ال تبرر الحرام.
 -9اتقاء الشبلان.
 ) 1الفرو للقرافي
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 -10ال محاباة وال تفرية في المحرمان.
 -11ال روران تبيت المحظوران.
وأول ما نالحظه علا ه ه القواعد أن بع لا مما نذص عليذه الفقلذاء كقاعذدة
فقلية ننصلا وفصلا ومنلا ما فدخل ضمن ياعدة كرها الفقلاء لكن بصيغة مالتلفة
ومنلذذا مذذا صذذاغه الشذذيخ بعذذد تتثذ للنصذذو

والفذذروع الفقليذذة وهذ ا المذذنلي هذذو الذ ي

فوص ذذل ىل ذذا خدم ذذة هذ ذ ه القواع ذذد وتك ذذوين الملك ذذة الفقلي ذذة نلذ ذ ه الص ذذورة أو بالص ذذورة
المعكوسذذة كمذذا هذذو مذذنلي الحنعيذذة ومذذنلي غيذذرهم فالحنعيذذة فرعذوا ثذذم أصذذلوا ويعذذدوا
أما غيرهم من المتكلمين فقعدوا ثم فرعوا فلو تتثعنا الفروع الفقلية في الملال الطبذي
م ذذثال أو االيتص ذذادي واس ذذتطعنا اس ذذتالراج جمل ذذة م ذذن القواع ذذد الفقلي ذذة الحاكم ذذة عليل ذذا
بحيذذع مكننذذا تال ذريي الفذذروع اللدفذذدة فذذي نفذذس الثذذاب عليلذذا نكذذون يذذد حققنذذا اللذذدف
أألكبر من القواعد الفقلية وهو األحا والتالريي.
وهذ ذ ه القواع ذذد مك ذذن أن تك ذذون م ذذن القواع ذذد القد م ذذة الت ذذي وض ذذعلا الس ذذابقون
ويمكن أن ن ي

ىليلا يواعد جدفدة من خالل تتثذ الفذروع الفقليذة فذي الثذاب الفقلذي

الواحد وه ا ما فعله الشيخ في القواعد التي أسس عليلا كتابه الحالل والحرام وأخي ار
في بحثه :القواعد الفقلية الحاكمة لفقه المعامالن
ويذ ذذد اهذ ذذتم الشذ ذذيخ باللانذ ذذت النظذ ذذري والت صذ ذذيلي للقواعذ ذذد الفقليذ ذذة كمذ ذذا اهذ ذذتم
ب ذذالتطبين والتال ذريي عل ذذا تل ذذه القواع ذذد س ذواء ك ذذان ه ذ ا التال ذريي عل ذذا القواع ذذد الفقلي ذذة
نفس ذذلا أو علذ ذذا مس ذذتثنياتلا فمذ ذذن اللانذ ذذت األول كت ذذت الشذ ذذيخ فذ ذذي كتاب ذذه " فذ ذذي فقذ ذذه
األيليان" أن من ركائز فقه األيليان :مراعاة القواعد الفقلية و كر الشيخ عددا كبي ار
من القواعد الفقلية المتفذن عليلذا أو المالتلذ

فيلذا وكذ ا كتابذه المشذار ىليذه " القواعذد

الفقلية الحاكمة لفقه المعامالن ويد كر الشيخ فذي هذ ا الكتذاب سذثعة يواعذد حاكمذة
لفقذذه المعذذامالن وكذذان منللذذه أن سذذو القاعذذدة بفروعلذذا القد مذذة بعذذد انتقائلذذا ث ذذم
ف ذ ذ كر تعليقذ ذذان واضذ ذذافان ىليلذ ذذا وي ذ ذ كر أدلتلذ ذذا ثذ ذذم فذ ذذرع عليلذ ذذا مذ ذذا فتصذ ذذل بفقذ ذذه
المع ذذامالن المعاصذ ذرة أو م ذذا مك ذذن الفقي ذذه م ذذن ىمكاني ذذة األح ذذا أو التالذ ذريي عل ذذا
القاعدة.
وي ذ ذذد أع ذ ذذاد ص ذ ذذياغة بع ذ ذذض هذ ذ ذ ه القواع ذ ذذد ب س ذ ذذلوبه مث ذ ذذل ياع ذ ذذدة" :األمذ ذ ذذور
بمقاصذذدها" صذذاغلا هك ذ ا :العب ذرة بالمقاصذذد والمس ذ َّذميان ال باأللفذذاظ والتس ذذميان)
ويذذد فذذرع عليلذذا وربطلذذا بالحيذذل فذذي فقذذه المعذذامالن وكذ ا ياعذذدة العذذادة محكمذذة أعذذاد
ص ذذياغتلا ىل ذذا ":م ارع ذذاة الع ذذادان واألع ذراف فيم ذذا ال ال ذذال

الش ذذرع" وف ذذرع عليل ذذا م ذذا

سماه :اختالف العرف القولا نين نين البالد بع لا وبعض.

وتكلم عن خطر فق الحيل على البنوك اإلسالمية فقال:
ويذذد كنذذا نسذذتغرب مذذا ح ىك ذا عذذن بعذذض الحنعيذذة وغيذذرهم مذذن عمذذل الحيذذل
الشر،ية) أو الفقلية) لي َّ
ذتاللص نلذا بعذض النذا مذن وجذوب الواجثذان أو مذن تحذريم
لذذه مفتذذر علذذيلم للتشذذني مذذن خصذذوملم حتذذا رأفنذذا

المحرمذذان وكذذان منذذا ىمذن فذذر
َّ
ب عيننا في عصرنا من العلماء الشرعيين أو االيتصادفين اأسالميين ىمن فبتكذر حذ ىيال
مث ذذل تل ذذه الحي ذذل القد م ذذة أج ذذااة بع ذذض ص ذذور المع ذذامالن الحدفث ذذة الت ذذي تق ذذوم نل ذذا
المصذذارف أو البن ذذو اأس ذذالمية ه ذذي فذذي المعن ذذا والل ذذوهر نف ذذس مذذا تق ذذوم ب ذذه البن ذذو
حرمذذون ه ذ ه ويحُّل ذون تلذذه .وأصذذثت ه ذ ا  -لألس ذ
الربويذذة روحذذا وأث ذ ار ونتيلذذة وهذذم ّ

الشذذدفد  -اتلاهذذا معروفذذا قذ ّذرره ملموعذذة معروفذذة تلذ ّذدد البنذذو اأسذذالمية بذذالالطر ى ا
قاوم.
استمر ُّ
توجللا ه ا وتفايم ولم ى

والعليذذت أن ه ذؤالء العلمذذاء فنكذذرون علذذا م ذ هت الظاهريذذة ويقولذذون نتعليذذل
األحك ذذام ويؤمن ذذون بذ ذ ن للش ذذارع مقاص ذذد وح ىكم ذذا ف ذذي ك ذ ّذل م ذذا ش ذذرعه وخصوص ذذا ف ذذي
المعذ ذذامالن .وربمذ ذذا كذ ذذان للذ ذذم كتذ ذذت أو محاض ذ ذران فذ ذذي لذ ذذه ولكذ ذذنلم عنذ ذذد التطبيذ ذذن

ذي منلذذا كثيذذر مذن العلمذذاء ومذذن
فتلذاهلون لذذه ويفتذون نلذ ه الحيذذل اللدفذدة التذذي ض َّ
أصذ ذذحاب البنذ ذذو نفسذ ذذلا .فقذ ذذد شذ ذذكا ىلذ ذذي ف ذ ذذيلة الشذ ذذيخ محمذ ذذد تقذ ذذي العثمذ ذذاني العذ ذذالم
ّ
الثاكسذذتاني الكبيذذر نائذذت رئذذيس الملمذ الفقلذذي الذذدولي ورئذذيس المللذذس الشذذرعي فذذي
هي ذذة المحاسذذثة العامذذة للبنذذو والمؤسسذذان الماليذذة اأسذذالمية مذذن خطذذر االتلذذاه الذ ي
تبَّن ذاه بعذذض ىخواننذذا ال ذ ي عتمذذد الصذذورية والشذذكلية وال قذذيم وانذذا للمقصذذد والمعنذذا
مني أن أدعو العلماء أو عددا منلم لالجتماع لتداول المويذ
وفلت ّ

أو مواجلتذه ولذم

فتيسر لي له بعد.
َّ

ومنذ سذذنين وأنذذا أصذذرا فذذي ىخذواني مذذن أع ذذاء هي ذذان الريابذذة الشذذر،ية :أن
فتق ذوا

فذذي ه ذ ه المصذذارف اأسذذالمية التذذي أصذذثحت أمانذذة فذذي أعنذذايلم ووثذذن نلذذا

المسلمون وأمست تتسذ فومذا بعذد فذوم وأحذ ّ رهم أن تصذثت ىسذالمية باالسذم والعنذوان
ال ب ذذالرو والل ذذوهر ف ذذالعبرة ف ذذي اأس ذذالم وش ذريعته للمس ذ َّذميان والم ذذامين ال لألس ذذماء
والعناوين ويذد جذاء فذي بعذض اآلثذار :أنذه ذ تي علذا النذا
باسم البي .

)1
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امذان س ُّ
ذتحلون فيذه الربذا

كما أضاف الشيخ يواعد جدفدة وسا األدلة والفروع عليلا مما عذد ىضذافة
ىلا القواعد الفقلية التي تركلا السابقون كقاعدة " :تحريم أكل أموال النا

بالثافل"

واللانت الثذاني الذ ي اهذتم بذه الشذيخ فذي القواعذد الفقليذة اللانذت التطبيقذي)
وأ كر تمثيال له مواض ثالثة تبذين نوضذو تفعيذل الشذيخ للذ ه القواعذد الفقليذة وعذدم
االكتفاء بشر القاعدة بفروعلا القد مة كما تركلا السابقون:
النموذج األول :قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة
تعتبذذر هذ ه القاعذذدة هذذي المرتكذذز الذرئيس الذ ي اسذذتدل بذذه الشذذيخ واسذذتند ىليذذه
المللس األوربي لإلفتاء والثحوع في فتو ىباحة القذرو

الربويذة لشذراء مسذاكن فذي

الغرب بلملة من القيود الواردة في الفتو وفي يرار المللس بعد استثعاد االستشذلاد
نرأي أني حنيفة في التعامل بالعقود الفاسدة في دار الحرب وهو ما حدع فذي رابطذة
علماء الشريعة ب مريكا بعد صدور فتو المللس بفترة وجيزة.
ومم ذذا ج ذذاء ف ذذي االس ذذتدالل نل ذ ه القاع ذذدة :والحاج ذذة ه ذذي الت ذذي ى ا ل ذذم تتحق ذذن
كون المسلم في حرج وان كان ستطي أن دي
أن دذذي

نذذدونلا

بالالف ال رورة التي ال ستطي

تعذذالا رف ذ الحذذرج عذذن ه ذ ه األمذذة ننصذذو

الق ذرحن كمذذا فذذي

يولذذه تعذذالا فذذي ورة الحذذي :ومذذا جعذذل علذذيكم فذذي الذذدفن مذذن حذذرج) اآل ذذة  78وفذذي
سورة المائدة ما فريد

ليلعل عليكم من حرج ) اآل ة 6

والمسكن ال ي فذدف عذن المسذلم الحذرج هذو المسذكن المناسذت لذه فذي مويعذه
وفي سعته وفي مرافقه بحيع كون سكنا حقا.
وهنذذا ىلذذا جانذذت ه ذ ه الحاجذذة الفرد ذذة لكذذل مسذذلم الحاجذذة العامذذة للماعذذة
المسذذلمين ال ذ فن ديشذذون أيلي ذذة خذذارج دار اأس ذذالم هذذي تتمث ذذل فذذي تحس ذذين أح ذواللم

المديشذذية حتذذا فرتفذ مسذذتواهم ويكونذوا أهذذال لالنتمذذاء ىلذذا خيذذر أمذذة أخرجذذت للنذذا
ويغذذدو صذذورة مش ذرية لإلسذذالم أمذذام غيذذر المسذذلمين كمذذا تتمثذذل فذذي أن فتحذذرروا مذذن
ال غوط االيتصاد ة عليلم ليقوموا نواجت الدعوة ويساهموا في نناء الملتمذ العذام
وه ذ ا قت ذذي أن ال ظ ذذل المس ذذلم ك ذذد ف ذوال عم ذره م ذذن أج ذذل دف ذ قيم ذذة ى ل ذذار نيت ذذه
ونفقان ،يشه وال لد فرصة لالدمة ملتمعه أو نشر دعوته.

)1

ورغذذم أن ه ذ ه الفت ذذو أح ذذدثت ض ذذلة كبذذر ح ذذول الملل ذذس وانتق ذذدها ورف ذذلا
بعذذض العلمذذاء ولذذيس ه ذ ا ملذذال منايشذذتلا ت فيذذدا أو رف ذذا وانمذذا فقذذط اأشذذارة ىلذذا
القاعدة التي استند عليلا الشيخ والمللس رغم أنه مكذن أن قذال ىن هذ ا الفذرع خذارج
ع ذذن القاع ذذدة ول ذذيس ن ذذداخل فيل ذذا فالحاج ذذة الت ذذي يررتل ذذا القاع ذذدة ص ذذحية مق ذذررة لك ذذن
اأشكال في حصر ويصر اندفاعلا علا التمله والشذراء دون الكذراء أو اأ لذار وهذو
متوفر في معظم األيطار األوربية.
ويمكذن للفريذن المؤيذد أن سذتدل بالقاعذدة ويالذذرج هذ ا الفذرع عليلذا بذ ن قذذول
حاجذذة األف ذراد واللماعذذة يائمذذة والفذذرع داخذذل ولذذيس بالذذارج أو مسذذتثني شذذريطة عذذدم
التعميم فليست كل األيطار األوربية علا مستو ونظام واحد فيما فتصل بالسكن.
وملمذذا كذذن مذذن أمذذر فذذحن ه ذ ا االخذذتالف والنقذذاش حذذول دخذذول الفذذرع تحذذت
القاعدة أو عدم دخوله هو ال ي فثذري الفقذه ويفعذل القواعذد ويك ّذون الملكذة أمذا اأبقذاء
علذذا ه ذ ه القواعذذد جثذذة هامذذدة محنطذذة ن ذدور فذذي تناولنذذا للذذا حذذول مذذا كتذذت السذذابقون
بفروعلم ومستثنياتلم فل ا ما باه ويرف ه حتا ال فن وضعوا ه ه القواعد وهذو مذا
انتقده الشذيخ القرضذاوي ننفسذه معلقذا علذا رفذض بعذض العلمذاء فتذواه وفتذو المللذس
 ) 1في فقه األيليان المسلمة  176وما بعدها نتصرف.

األوربي لإلفتاء والثحوع بحباحذة القذرو

الربويذة لشذراء مسذاكن فذي الغذرب اسذتنادا

ىلذذا ه ذ ه القاعذذدة فقذذال " :مشذذكلة كثيذذر مذذن علمذذاء الفقذذه فذذي عص ذرنا :أنلذذم ق ذذررون
يواع ذذد ش ذذر،ية ف ذذي غا ذذة األهمي ذذة مث ذذل :ال ذذروران تب ذذيت المحظ ذذوران الحاج ذذة تن ذذزل
منزلة ال رورة خاصة كانت أو عامة المشقة تللت التيسير ى ا ضا األمر اتس
الفتذذو تتغيذذر نتغيذذر الزمذذان والمكذذان والعذذرف والحذذال ..الذذخ تلذذه القواعذذد اللليلذذة ومذ
ه ا صعت عليلم أن فنزلوا ه ه القواعد علا الواي ".

)1

ه ا رغم أن ه ه القواعد مكذن أن تالتصذر الطذر علذا الفقلذاء المعاصذرين
وتيسر للم سبيل االجتلاد المن ثط ىن أحسنوا توهيفلا في الفتو .
النموذج الثاني :قاعدة الضرورات تبي المحظورات
كان الشيخ القرضاوي من أشد العلماء ويوفا وردا علا الفتاو التذي صذدرن
بحباحة الربا فكتت كتابذه الشذلير " فوائذد البنذو هذي الربذا الحذرام" ومذ
حاجان النا

لذه لذم فلمذل

وضروراتلم لكن علا نحو صحيت من ثط وفقذا للقواعذد الفقليذة التذي

يررها العلماء فقال:
"هنا ياعدة ال خالف عليلا وهي  :أن لل ذروران أحكاملذا المقذررة شذرعا
وكما أباحت ال رورة ألفراد أن كلوا الميتة والدم ولحم الالنزير عند المالمصذة كمذا
صذذر ن ذ له الق ذرحن الك ذريم :فمذذن اضذذطر فذذي مالمصذذة غيذذر متلذذان

أثذذم فذذحن

غفور رحيم)  )2فحن ضرورة األمة للا اعتثارها ك له وهي تبذيت للذا مذا كذان محظذو ار
ويت االختيار.
 ) 1في فقه األيليان المسلمة
 ) 2المائدة 3
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وكل ما هو مطلوب في الحالين أمور ثالثة الند من رعافتلا:
األول :أن تتحقذذن ال ذذرورة بالفعذذل وال كذذون لذذه ملذذرد دعذذو السذذتغالل
الح ذرام الص ذريت ول ذ له ش ذواهده ودالئل ذذه عن ذذد أه ذذل العل ذذم والثص ذذيرة ويس ذ ل ف ذذي ل ذذه
ع ذذدول أه ذذل الذ ذ كر والالبذ ذرة ف ذذي شذ ذ ون الم ذذال وااليتص ذذاد مم ذذن ال فتثع ذذون الل ذذو وال
فبيعون اآلخرة باألولا وال فنب ه مثل خبير )

)1

الثاني :أن تغلن أمام الم طر –فذردا أو حكومذة -أنذواب الحذالل كللذا مذ
محاولة فريلا وأن ال توجد ندائل شر،ية تسد الحاجة ويمكن االستفادة منلذا للالذروج
مذذن حذذد ال ذذرورة وضذذغطلا القذذاهر ف مذذا ى ا وجذذدن البذذدائل وفذذتت بذذاب للحذذالل فذذال
لوا الللوء للحرام بحال.
الثالث :أن ال صثت المثا لل رورة أصال وياعذدة نذل هذو اسذتثناء مؤيذت
فزول نزوال ال رورة.
وللذ ا أضذذاف العلمذذاء ىلذذا ياعذذدة ال ذذروران تبذذيت المحظذذوران ياعذذدة أخذذر
مكملذة وضذذابطة للذا وهذذي التذذي تقذول :مذذا أنذيت لل ذذرورة قذذدر بقذدرها) وهذذي مذ خو ة
م ذذن يول ذذه تع ذذالا فم ذذن اض ذذطر غي ذذر ب ذذاا وال ع ذذاد ف ذذال ىث ذذم علي ذذه) وم ذذن تل ذذاوا ح ذذد
ال رورة امانا أو مقدا ار فقد بغا وعدا.

)2

وبل ذ ه القيذذود الثالثذذة فن ذذثط العمذذل بالقاعذذدة وال الذذرج المكل ذ

عذذن النلذذي

القرحني بحرمة التعامل الربوي كما ال ق في الحرج ىن ألمت به ضرورة أو حاجة.
 ) 1فافر اآل ة 14
 ) 2فوائد البنو هي الربا الحرام
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النموذج الثالث :اغتفر في البقاء ما َّل اغتفر في اَّلكتداء
اسذذتدل الشذذيخ نل ذ ه القاعذذدة التذذي يلمذذا سذذتدل نلذذا أو ستشذذلد فذذي الكتابذذان
الفقلية المعاصرة في فتذواه بشذ ن المذرأة التذي أسذلمت واوجلذا مذا اال علذا كفذره فقذال
مرجحا اعتثار الالالف في المس لة ومؤيدا النن القيم في اختياره الفقلي فقال:
وهذ ا تيسذذير عظذذيم للمسذذلمان اللدفذذدان وان كذذان شذذن علذذا الكثيذرين مذذن
أهذذل العلذذم ألنذذه خذذالف مذذا ألفذذوه وتوارثذذوه ولكذذن مذذن المقذذرر المعلذذوم :أنذذه غتفذذر فذذي
الثقذذاء مذذا ال غتف ذذر فذذي االنت ذذداء .وه ذ ه ياعذذدة فقلي ذذة مقذذررة ولل ذذا تطبيقذذان فرو،ي ذذة
كثيرة وهي :التفرين نين االنتداء واالنتلاء فتسامت في الثقاء واالنتلاء ما ال فتسامت
ف ذذي االنت ذذداء  .)1ف ذذنحن منلي ذذون انت ذذداء أن ن ذذزوج المذ ذرأة لك ذذافر كم ذذا ي ذذال تع ذذالا وال
تىنكحوا المشركان حتا فؤمن وألمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعلبتكم)

)2

وه ا مما ال لوا التلاون فيه فال نزوج مسلمة انتداء لغير مسلم.
ولكذذن نحذذن هنذذا لذذم نزوجلذذا نذذل وجذذدناها متزوجذذة يبذذل أن تذذدخل فذذي دفنن ذذا
ويحكم عليلا شرعنا وهنا التل

األمر في الثقاء عنه في االنتداء.

)3

ويد يال انن السثكي عن ه ه القاعدة "وه ه ياعدة في الفقه عظيمة مسائللا
ومن أراد اأحافة بفروعلا فعليه بكتاننا األشثاه والنظائر".
 ) 1كرهذذا انذذن السذذثكي فذذي اأنلذذاج  )153/3والزركشذذي فذذي المنثذذور فذذي القواعذذد  )374/3والسذذيوفي فذذي
األشثاه النظائر
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ومعنذذا القاعذذدة :أنذذه غتفذذر ويتسذذامت فذذي بقذذاء واسذذتمرار حكذذم لذذم تتحقذذن فيذذه
بعض األمور المطلوبة شرعا بعد ويوعه وتمامه ما ال فتسامت فيذه لذو كذان فذراد انتذدا ه
علا الوجه ال ي تالتل فيه تله األمور.
ومثال له :أنكحة الكفار ى ا أسلموا ال فنظر ىلا تالل

الذولي والشذلود فيلذا

و لذذه ألنلذذم سذذتمرون علذذا نكذذا وجذذد يبذذل اأسذذالم لكذذن لذذو أراد أحذذد ممذذن أسذذلم أن
فتزوج ويبتدأ نكاحا جدفدا ال غتفر تركه ل له.
وأدلذذة ه ذ ه القاعذذدة هذذي أدلذذة فروعلذذا ى مذذن ملمذذوع األدلذذة ال ذواردة فذذي تلذذه
الفذروع توصذل الفقلذذاء ىلذا هذ ه القاعذدة ومذن تلذذه األدلذة مذذا فتعلذن نثقذاء الكفذذار علذذا
أنكحذذتلم السذذابقة بعذذد ىسذذالملم ى لذذم فتعذذر
األنكحة م أنه عتريلا يصور في شروفلا

النبذذي صذذلا

عليذذه وسذذلم ىلذذا تلذذه

)1

ىن م ذذا يدم ذذه القرض ذذاوي للقواع ذذد الفقلي ذذة ت ص ذذيال وتالريل ذذا وتفريع ذذا ه ذذو م ذذا
لت أن ن ي

ىليه ونكمذل عليذه أكمذال ننذاء هذ ه القواعذد ولتفعيذل دورهذا فذي الفتذو

واالجتلاد.

المطلب الثالث :الجمع كين المقاصد الكلية والنيوص الجزئية
أوَّلً :حول المقاصد في فكر وكتابات القرضاوي

 ) 1الزركشي في المنثور في القواعد  )374/3والسيوفي في األشثاه النظائر
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ق ذذول الش ذذيخ حفظ ذذه

 :حمن ذذت م ذذن ام ذذن بعي ذذد بمقاص ذذد الشذ ذريعة وض ذذرورة

معرفتلذذا وأهميتلذذا فذذي تكذذوين عقليذذة الفقيذذه ال ذ ي فريذذد أن غذذو

فذذي بحذذار الش ذريعة

ويلذتقط آلل لذا وفذي مسذذاعدته علذا الوصذول ىلذا الحكذذم الصذحيت وال كتفذي بذذالويوف
عنذ ذذد هذ ذواهر النصذ ذذو

اللزئيذ ذذة فيشذ ذذرد عذ ذذن سذ ذواء السذ ذذبيل ويسذ ذذيء الفلذ ذذم عذ ذذن

ورسوله.
ومن ي أر كتت الشيخ الفقلية أو غيرها لد نوضو اهتمامذه بالمقاصذد بصذورة
مثاشرة مثل كتثه:
أ .المدخل لدراسة الشريعة اأسالمية.
أ .كي

نتعامل م القرحن العظيم

ب .كي

نتعامل م السنة النبوية

ج .السياسة الشر،ية في ضوء نصو

الشريعة ومقاصدها.

د .شريعة اأسالم صالحة للتطبين في كل امان ومكان.

ه .تيسير الفقه في ضوء القرحن والسنة.
و .مدخل لمعرفة اأسالم.

ا .في فقه األولويان.
 .في فقه األيليان.

ط .في فقه الدولة في اأسالم.
كمذ ذذا فلحذ ذذه القذ ذذاريء لكتذ ذذت الشذ ذذيخ العنا ذ ذذة بالمقاصذ ذذد والحكذ ذذم والعلذ ذذل فذ ذذي
اجتلادات ذذه وترجيحات ذذه الفقلي ذذة المبثوث ذذة ف ذذي س ذذائر كتث ذذه انت ذذداء ب ذذالحالل والحذ ذرام

ومذذرو ار بفقذذه الزكذذاة وفتذذاو معاص ذرة ىلذذا سلسذذلة تيسذذير الفقذذه فذذي ضذذوء الكتذذاب
والسنة .)1
ثانياً :رفض الشيخ ونقده لمدرستين في فق المقاصد
المدرسـة األولــى :التذي تعنذذي بالنصذو

اللزئيذة وتتشذذبع نلذا وتفلمذذا

فلما حرفيا بمعزل عما يصد الشذرع مذن ورائلذا .وهذؤالء سذماهم الشذيخ" :الظاهريذة
اللذذدد" فلذذم ورثذذة الظاهريذذة القذذدامي ال ذ فن أنكذذروا تعليذذل األحكذذام أو ربطلذذا ب ذ ي
حكمذة أومقصذد كمذذا أنكذروا القيذذا

نذل يذذالوا :ىن

تعذالا كذذان مكذن أن مرنذذا

بمذذا نلانذذا عنذذه وأن فنلانذذا عمذذا أمرنذذا بذذه .حتذذا ىنذذه كذذان مكذذن أن مرنذذا بالشذذر
وينلانا عن التوحيد.
وه ذؤالء ورث ذوا عذذن الظاهريذذة القذذدماء الحرفيذذة واللمذذود وان لذذم فرث ذوا عذذنلم
سعة العلم وال سيما فيما فتصل بالحدفع واآلثار.
ومذذن سذذمان ه ذ ه المدرسذذة :حرفيذذة الفلذذم والتفسذذير واللنذذو ىلذذا التشذذدد
والتعس ذذير واالعت ذذداد ن ذرأفلم ىل ذذا ح ذذد الغ ذذرور واالعت ذذداد ن ذرأفلم ىل ذذا ح ذذد الغ ذذرور
واأنك ذذار بش ذذدة عل ذذا المال ذذالفين والتل ذريت لمال ذذالفيلم ف ذذي ال ذرأي ىل ذذا ح ذذد التكفي ذذر
وعدم المثاالة بحثارة الفتن الدفنية والم هبية وغيرها.
وترتكذذز ه ذ ه المدرسذذة علذذا :األخ ذ بظ ذواهر النصذذو
علللا ومقاصدها وانكارهم تعليل األحكام بعقول النا

واجتلذاداتلم وتشذددهم فذي

األحكام واتلاملم للرأي وادانته وعدم استالدامه في فلم النصو
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دون الت مذذل ف ذذي
وتعليللا.

وي ذذد ن ذذتي ع ذذن هذ ذ ا الفك ذذر وهذ ذ ه المدرس ذذة أن أس ذذقطت الزك ذذاة ع ذذن النق ذذود
الورقي ذذة المعاصذ ذرة كم ذذا اعم ذذت أن ال رب ذذا فيلذ ذذا كم ذذا أس ذذقطت الزك ذذاة ع ذذن أمذ ذوال
التلارة ويالت نوجوب ىخراج صدية الفطر من األفعمة وعدم ىجزائلذا مذن المذال
كما منعوا وحرموا التصوير ب نواعه .)1
والمدرســـة الثانيـــة :ه ذذي المدرس ذذة المقانل ذذة لل ذؤالء وه ذذي الت ذذي ت ذذزعم أنل ذذا
تعن ذذي بمقاص ذذد الشذ ذريعة و"رو " ال ذذدفن معطل ذذة النص ذذو

اللزئي ذذة للقذذرحن العزي ذذز

والسنة الصحيحة مد،ية أن الدفن جوهر ال شكل وحقيقة ال صورة .فح ا واجلذتلم
بمحكمان النصو

لفوا وداروا وردوا صحيت الحدفع وهم في الوايذ ال عرفذون

صحيحا من ضدي

وت ولوا القرحن ف سرفوا وحرفوا الكلم عن مواضعه وتمسكوا

بالمتشذانلان وأعرضذوا عذن المحكمذذان .وهذؤالء هذذم أد،يذاء التلدفذذد وهذم فذذي الوايذ
دعاة التغريت والتبدفد ويد سماهم الشيخ "المعطلة الجدد".
ومن سمان ه ه المدرسة الللل بالشريعة واللرأة علا القول بغيذر علذم
والتثدي ذذة للغ ذذرب وترتك ذذز هذ ذ ه المدرس ذذة عل ذذا :ىع ذذالء منط ذذن العق ذذل عل ذذا منط ذذن
الذذوحي كمذذا تذذدعي محاكذذاة عمذذر نذذن الالطذذاب رضذذي
النصو

عنذذه وتذذدعي أنذذه عطذذل

باسم المصالت ويد أجاب الشيخ عن شبللم وبين عورها وتلافتلا .)2

ثالثاً :مدرسة الجمع كين النيوص الجزئية والمقاصد الكلية
وه ذ ه ه ذذي المدرس ذذة الت ذذي تبناه ذذا الش ذذيخ وحم ذذن نل ذذا ورحه ذذا معب ذرة بص ذذد ع ذذن
حقيق ذذة اأس ذذالم رّادة عن ذذه أبافي ذذل خص ذذومه كم ذذا أحس ذذنت الفل ذذم ع ذذن
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تع ذذالا وع ذذن

عليذذه وسذذلم ويذذد نذذدن معالملذذا وركائزهذذا فذذي كتذذت الشذذيخ واجتلاداتذذه

رسذذوله صذذلا

وهي المدرسة التي ال تغفل النصو
صذلا

اللزئية من كتاب

عليذه وسذلم ولكنلذا ال تفقذه هذ ه النصذو

ومن صذحيت سذنة رسذول
اللزئيذة بمعذزل عذن المقاصذد

الكليذة نذل تفلملذذا فذي ىفارهذا وفذذي ضذوئلا فلذذي تذرد الفذروع ىلذذا أصذوللا واللزئيذذان
ىلا كلياتلا والمتغيران ىلا ثوانتلا والمتشانلان ىلا محكماتلا معتصذمة بالنصذو
القطدية في ثبوتلا وداللتلا فاالستمسا نلا استمسا بذالعروة الذوثقا ال انفصذام للذا
ومتشذبثة كذ له بمذذا أجمعذذت عليذذه األمذذة ىجماعذا قينيذذا حقيقيذذا بحيذذع غذذدا مثذذل سذذبيل
المؤمنين ال ي ال لوا االنحراف أو الصد عنه .)1
وه ه المدرسة تؤمن ب ن أحكذام الشذريعة معللذة وأنلذا كللذا علذا وفذن الحكمذة
وأن علللا تقوم علا رعا ة مصلحة الاللن فحن

تعالا غني عن العالمين وكذل مذا

فلا النذا

هذو الغنذي

سواه مفتقر ىليه كما يال

تعالا :

أنذتم الفقذراء ىلذا

الحميد)  )2فلو سثحانه ى ا أمر أو نلا أو حلل أو حرم فحنما له لمنفعذة ،ثذاده نذال
ريت علم له من علم وجلل من جلل.

)3

سمات هذه المدرسة:
 -1اأ مان بحكمة الشريعة وت منلا لمصالت الاللن.
 -2ربط نصو

الشريعة وأحكاملا بع لا نثعض.

 -3النظرة المعتدلة لكل أمور الدفن والدنيا.
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 -4وصل النصو

نواي الحياة وواي العصر.

 -5تبني خط التيسير واألخ باأل سر علا النا .
 -6االنفتا علا العالم والحوار والتسامت.

معالم مدرسة الشيخ في الجمع كين المقاصد الكلي والنيوص الجزئية
أ .الثحع عن مقصد النص يبل ىصدار الحكم.
ب .فلم النص في ضوء أسثابه ومالبساته.

ج .التمييز نين المقاصد الثانتة والوسائل المتغيرة.
د .المالئمة نين الثوانت والمتغيران.

ه .التمييز في االلتفان ىلا المعاني نين الدثادان والمعامالن.
رابعاً :نموذج تطبيقي تحديد كدااة ونهااة رمضان
من الق ا ا الشائكة التي تؤر المسلمين كل عام مس لة تحدفد ندا ة رم ان
ونلافته والالالف الفقلي ال ي ق كذل عذام فذي هذ ه المسذ لة وينذتي عنذه تفذر الذبالد
ف ذذي ن ذذدء رم ذذان وشذ ذوال وأكث ذذر المس ذذلمين ت ذذر ار ف ذذي هذ ذ ه الق ذذية ه ذذم األيلي ذذان
المسذذلمة التذذي تدذذي
النصو

فذذي الغذذرب ولذذو أنذذا أعملنذذا مذذنلي هذ ه المدرسذذة فذذي مواانتلذذا نذذين

اللزئية والمقاصد الكلية لالرجنا من المشكلة ومن ي ية اللالل نرأي فوحد

المسذ ذذلمين ويظلذ ذذرهم بصذ ذذورة متح ذ ذرة أمذ ذذام العذ ذذالم ويكذ ذذون اتفذ ذذايلم فيمذ ذذا دونلذ ذذا أ سذ ذذر
وأسلل ه ا علا الرغم من أن الق ية سلطانية أكثر منلا فقلية ىال أن الذرأي الفقلذي
واالختالف نين المدرستين فيلا له أثر كبير فيما نتي.
ورأي الشيخ القرضاوي ال ي سطره في كثير من كتثه وأكد عليه في عذدد مذن
الب ذرامي اأعالمي ذذة محق ذذن للمقاص ذذد و ارف ذ لإلش ذذكاالن وي ذذد أخ ذ ن ب ذذه بع ذذض المل ذذام
الفقلية.

ويذذتلالص ه ذ ا ال ذرأي ال ذ ي فبذذين وضذذو مذذنلي الشذذيخ فذذي ال ذربط نذذين ال ذذنص
اللزئي والمقصد الكلي والتفرين نين المقاصد الثانتة والوسائل المتغيرة في اآلتي:
الح ذذدفع الص ذذحيت ق ذذول :ال تص ذذوموا حت ذذا ت ذذروا الل ذذالل وال تفط ذذروا حت ذذا
تروه فحن غذم علذيكم فايذدروا لذه) متفذن عليذه وفذي لفذه حخذر فذحن غذم علذيكم فذ كملوا
عدة شدثان ثالثين) متفن عليه.
فالحذذدفع هنذذا أشذذار ىلذذا مقصذذد وعذذين وسذذيلة أمذذا المقصذذد مذذن الحذذدفع فلذذو
واضت نين وهو أن صوموا رم ان كله وال

ذيعوا فومذا منذه أو صذوموا فومذا

م ذذن ش ذذلر غي ذره كش ذذدثان أو ش ذَّذوال و ل ذذه بحثث ذذان دخ ذذول الش ذذلر أو الال ذذروج من ذذه
نوسيلة ممكنة مقدورة للملور النا

ال تكلفلم عنتا وال حرجا في دفنلم .

وكانذت الر يذة باألبصذار هذي الوسذيلة السذللة والمقذدورة لعامذة النذا

فذي لذذه

العصر فلل ا جاء الحدفع نتعيينلذا ألنذه لذو كلفلذم نوسذيلة أخذر كالحسذاب الفلكذي
 -واألم ذذة ف ذذي ل ذذه الح ذذين أمي ذذة ال تكت ذذت وال تحس ذذت  -ألرهقل ذذم م ذذن أم ذذرهم عسذ ذ ار

ّللا  فريذذد ب متذذه اليسذذر وال فريذذد نلذذم العسذذر ويذذد يذذال عليذذه الصذذالة والسذذالم
ورسذول َّ

ّللا بعثني ميس ار ولم فثعثني م ىعّنتا « رواه مسلم وغيره
عن نفسه  » :ىن َّ
ف ذذح ا وج ذذدن وس ذذيلة أخ ذذر أي ذذدر عل ذذا تحقي ذذن ه ذذدف الح ذذدفع وأبع ذذد ع ذذن
احتمال الالط والوهم والكذ ب فذي دخذول الشذلر وأصذثحت هذ ه الوسذيلة ميسذورة غيذر

معسذذورة ولذذم تعذذد وسذذيلة صذذدثة المنذذال وال فذذو فايذذة األمذذة بعذذد أن أصذذثت فيلذذا
علمذذاء وخب ذراء فلكيذذون وجيولوجيذذون وفيزيذذائيون متالصصذذون علذذا المسذذتو العذذالمي

وبعد أن نل العلم الثشري مبلغا مكن اأنسان أن صعد ىلا القمر نفسه وينذزل علذا
سطحه ويلو

خالل أرضه ويللت نما ج من صالوره وأتربته! فلما ا نلمد علذا

الوسيلة  -وهي ليست مقصودة ل اتلا  -ونغفل اللدف ال ي نشده الحدفع !

لقذذد أثبذذت الح ذذدفع دخذذول الشذذلر بالب ذذر واحذذد أو اثنذذين ف ذذد،يان ر يذذة الل ذذالل

بذذالعين الملذذردة حيذذع كانذذت هذذي الوسذذيلة الممكنذذة والمالئمذذة لمسذذتو األمذذة فكيذ

فتصذذور أن فذرفض وسذذيلة ال فتطذذر ىليلذذا الالطذ أو الذذوهم أو الكذ ب وسذذيلة نلغذذت
درجة اليقين والقط

ويمكن أن تلتم عليلا أمة اأسالم في شذر األر

وغربلذا

وتزيذذل الالذذالف الذذدائم والمتفذذاون فذذي الصذذوم واأفطذذار واأل،يذذاد ىلذذا مذذد ثالثذذة أ ذذام

تكون فريا نين نلد وحخر !) وهذو مذا ال عقذل وال قبذل ال بمنطذن العلذم وال بمنطذن
الدفن ومن المقطوع به أن أحدها هو الصواب والثايي خط نال جدال.
ىن األخ بالحساب القطعي اليوم وسيلة أثثذان الشذلور
باب قيا

لذت أن قبذل مذن

األولا ) بمعنا أن السنة التي شرعت لنا األخ نوسيلة أدنا لما حيط

نلا من الشه واالحتمال  -وهي الر ية  -ال ترفض وسيلة أعلا وأكمل وأوفذا نتحقيذن
المقصذذود والالذذروج باألمذذة مذذن االخذذتالف الش ذذدفد فذذي تحدفذذد ندا ذذة صذذياملا وفطره ذذا
وأضحاها ىلا الوحدة المنشودة في شعائرها و،ثاداتلا المتصلة بذ خص أمذور دفنلذا
وألصقلا بحياتلا وكيانلا الروحي وهي وسيلة الحساب القطعي .)1

علذا أن العالمذذة المحذدع الكبيذذر الشذذيخ أحمذد محمذذد شذاكر رحمذذه

تعذذالا

نحذذا نلذ ه الق ذذية منحذذا حخذذر فقذذد هذذت علذذا ىثثذذان دخذذول الشذذلر القمذذري بالحسذذاب
الفلكذذي ننذذاء علذذا أن الحك ذذم باعتثذذار الر يذذة فذذي الح ذذدفع النبذذوي :معلذذل بعلذذة نص ذذت
عليلا األحادفع نفسلا ويذد انتفذت اآلن فينثغذي أن فنتفذي معلوللذا ى مذن المقذرر أن
الحكم فدور م علته وجودا وعدما وه ه العلة هي "أمية األمة" التي لم تكن تكتذت وال
تحست في عصر الثعثة.
ومعنذذا وال نحسذذت أي ال تعذذرف الحسذذاب الفلكذذي .فذذح ا تغيذذرن فبيعذذة األمذذة
وأصثحت تكتت وتحست وجت أن فتغير الحكم.

1
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ويد هت الشذيخ شذاكر هذ ا المذ هت وتبنذا هذ ا الذرأي وهذو رجذل حذدفع وأثذر
يبل كل شيء عاش حياتذه -رحمذه

تعذالا -لالدمذة الحذدفع ونصذرة السذنة النبويذة

فلذو رجذذل سذذلفي خذالص رجذذل اتثذذاع ال رجذل انتذذداع ولكنذذه رحمذه
علذذا أنلذذا جمذذود علذذا مذذا يالذذه مذذن يبلنذذا السذذل

لذذم فلذذم السذذلعية

نذذل السذذلعية الحذذن :أن نذذنلي نلللذذم

ونشرب روحلم فنلتلد لزماننا كما اجتلدوا لذزمنلم ونعذالي وايعنذا بعقولنذا ال بعقذوللم
غير مقيدفن ىال بقواف الشريعة ومحكمان نصوصلا وكليان مقاصدها.
ثذذم مثذذل الشذذيخ للمدرسذذة النصذذية الظاهريذذة بمقذذال ألحذذد العلمذذاء الف ذذالء فذذي
شلر رم ان لعام 1409هذ أشار فيه ىلا أن الحدفع النبوي الصحيت ":نحن أمة أمية
ال نكتت وال نحست" فت من نفا الحساب واسقاط اعتثاره لد األمة.
ثم فند القرضاوي فلم الشيخ للحدفع بقولذه :ولذو صذت هذ ا لكذان الحذدفع داال
علذذا نفذذي الكتابذذة واسذذقاط اعتثارهذذا أ

ذذا فقذذد ت ذذمن الحذذدفع أمذرين دلذذل نلمذذا علذذا

أمية األمة وهما الكتابة والحساب.
ولذذم قذذل أحذذد فذذي القذذد م وال فذذي الحذذدفع :ىن الكتابذذة أمذذر م ذ موم أو مرغذذوب
عنه بالنسثة لألمة نل الكتابة أمر مطلوب دل عليه الكتاب والسنة واأجماع.
وأول من ندأ ننشر الكتابة هو النبي صلا

عليه وسلم كما هو معلوم مذن

سيرته ومويفه من أسر ندر ويد جعل فداء "الكاتبين" منلم :أن علم كذل واحذد مذنلم
عشرة من أنناء المسلمين الكتابة.
ومما ييل في ه ا الصدد ىن الرسول لم شرع لنا العمل بالحسذاب ولذم مرنذا
باعتثاره وانما أمرنا باعتثار الر ية واألخ نلا في ىثثان الشلر.

وهذذو مذذا تذذردده المدرسذذة النصذذية الظاهريذذة المعاص ذرة ويذذد أجذذاب عنذذه الشذذيخ
بقوله:
وه ا الكالم فيه شيء من الغلط أو المغالطة ألمرين:
األول :أنه ال عقل أن مر الرسول باالعتداد بالحساب فذي ويذت كانذت فيذه
األمذة أميذة ال تكتذذت وال تحسذت فشذذرع للذا الوسذيلة المناسذذثة للذا امانذذا ومكانذا وهذذي
الر ية المقدورة للملور النا

في عصره.

ولكن ى ا وجدن وسيلة أد وأضثط وأبعد عن الغلذط والذوهم فلذيس فذي السذنة
ما من اعتثارها.
الثاني :أن السنة أشارن بالفعذل ىلذا اعتثذار الحسذاب فذي حالذة الغذيم وهذو مذا
رواه الثالذذاري فذذي كتذذاب الصذذوم مذذن جامعذذه الصذذحيت بسلسذذلته ال هبيذذة المعروفذذة عذذن
ماله عن نذاف عذن انذن عمذر أن رسذول

صذلا

عليذه وسذلم كذر رم ذان فقذال:

"ال تصوموا حتا تروا اللالل وال تفطروا حتا تروه فحن غم عليكم فايدروا له"
وه ا "القدر" له أو "التقدفر" الم مور بذه مكذن أن فذدخل فيذه اعتثذار الحسذاب
لم ذذن حس ذذنه ويص ذذل ب ذذه ىل ذذا أم ذذر تطم ذ ن األنف ذذس ىل ذذا ص ذذحته وه ذذو م ذذا أص ذذثت ف ذذي
عصرنا في مرتثة القطديان كما هذو مقذدر معلذوم لذد كذل مذن لذه أدنذا معرفذة بعلذوم
العصر والا أ مد ارتقا فيلا اأنسان ال ي علمه ربه ما لم كن علم.
وكان الشيخ من أوائل من تبني األخ بالحساب الفلكذي القطعذي –علذا األيذل
فذذي النف ذذي ال ف ذذي اأثث ذذان -تقلذذيال لالخ ذذتالف الشاس ذ ال ذ ي حذذدع ك ذذل س ذذنة ف ذذي ن ذذدء
الصذذيام وف عيذذد الفطذذر ىلذذا حذذد صذذل ىلذذا ثالثذذة أ ذذام نذذين بعذذض الذبالد اأسذذالمية
وبعض.

ومعنذذا األخذ بالحسذذاب فذذي النفذذي :أن نظذذل علذذا ىثثذذان اللذذالل بالر يذذة وفقذذا
ل أر األكثرين من أهذل الفقذه فذي عصذرنا ولكذن ى ا نفذا الحسذاب ىمكذان الر يذة ويذال
ىنلا غير ممكنة ألن اللالل لم فولد أصال في أي مكان من العذالم اأسذالمي أو ولذد
ولكن ال تمكن ر يته كان من الواجت أن ال تقبذل شذلادة الشذلود بحذال ألن الوايذ –
ال ي أثبته العلم الرياضي القطعي -ك نلم .نل في ه ه الحالة ال طلذت ت ارئذي اللذالل
من النا

أصال وال تفتت المحاكم الشذر،ية وال دور الفتذو أو الشذ ون الدفنيذة أنوانلذا

لمن فريد أن فدلي بشلادته عن ر ية اللالل .)1
فلذ ذ ا االجتل ذذاد للقرض ذذاوي جمذ ذ في ذذه نوض ذذو ن ذذين ال ذذنص اللزئ ذذي والمقص ذذد
الكلي لم فرفض الحذدفع ولذم فذرده كالمعطلذة اللذدد ولذم قذ

فذي تطبيقذه وفلمذه عنذد

الذ ذذزمن والظذ ذذروف والمالبسذ ذذان التذ ذذي ييذ ذذل فيلذ ذذا كمذ ذذا فلمذ ذذت مدرسذ ذذة الظاهريذ ذذة اللذ ذذدد
ومالحظة المقاصد الكلية تكون بحفه الدفن والعقل ى األخ بظاهر الحدفع واالكتفاء
في معرفة دخول الشلر بالر ية الثصرية فترتت عليه فذي كثيذر مذن األعذوام صذيام فذوم
مذن شذدثان ألن الثصذر فزيذ وياليذل ىلذي النذاهر أنذه أر اللذالل وهذو لذم فذره واألخذ
بالحسابان الفلكية الدقيقة فيه حفه لمقصد الدفن باالمتثال ألمر

عز وجل بالصيام

الكامل لشلر رم ان دون ايادة أو نقصان.
كما أن األخ بالحسابان الفلكية فيه حفه للعقل واحترام للعلم ورف ه دعوة
لألمية وتر العلم وتر معرفة الحسذاب والنلذو

والتقذدم الح ذاري لألمذة وفذي تذر

العمذ ذذل بالحسذ ذذاب الفلكذ ذذي تنذ ذذايض نذ ذ ّذين فذ ذذحن جمذ ذذاهير المسذ ذذلمين بمذ ذذا فذ ذذيلم المدرسذ ذذة

الظاهرية المعاصرة خ ون بالحسذابان الفلكيذة فذي معرفذة أويذان الصذالة خمذس مذران

في اليوم الواحد.
 ) 1دراسة في فقه مقاصد الشريعة

 181وما بعدها نتصرف وما بعدها .

ىن األوربيين ىعلبون من منطن اختالف المسلمين م ندا ة رم ان ونلافته

كل عام لوضو األمر علميا بالنسثة للذم فذح ا يلنذا للذم النذد مذن الر يذة الثصذرية دون
اسذذتالدام وسذذائل وأدوان عمذذال نذذنص الحذذدفع أجذذانوا كيذ

دعذذا اأسذذالم ى ا ىلذذا العلذذم

وحع عليه كما تزعمون !
لقذذد أحسذذن المللذذس األورب ذذي لإلفتذذاء نرئاسذذة الش ذذيخ القرضذذاوي ى انتلذذا ف ذذي
ي ارره فيما فتصذل بموضذوع اللذالل ىلذا ترسذيخ ثقافذة احتذرام مذا انتلذا ىليذه القطعذي مذن
علذذوم الحسذذاب الفلكذذي عنذذدما قذذرر عذذدم ىمكانيذذة الر يذذة بسذذبت عذذدم حذذدوع االيتذران
وأن ال فدعا ىلا ترائي اللالل وال قبل ادعاء ر يته.
وعدل المللس ي ارره المتال في الدورة  17المنعقذدة فذي مدفنذة سذرافيفو مذافو)
ّ

 2007م وال ذ ي خ ذ فيذذه بالحسذذابان الفلكيذذة وفذذن ض ذوابط محذذددة تلم ذ نذذين الذذنص
الشذذرعي والعلذذم الفلكذذي وسيصذذدر المللذذس – ىن شذذاء

– تقويمذذا سذذنويا حذذدد ندا ذذة

الشلور القمرية ونلافتلا استنادا ىلا التعدفل .)1
األم ذذر ال ذ ي س ذذيرف ع ذذن المس ذذلمين ف ذذي أورب ذذا حرج ذذا كبي ذ ار ف ذذي ه ذ ه الق ذذية
وسذذيللت للذذم نفعذذا كبي ذ ار علذذا كذذل المسذذتويان ش ذريطة الت ذزام األئمذذة والمرجديذذان التذذي
تمثل المسلمين نل ا القرار.
ففي ألمانيا علا سبيل المثال تعلن الحكومة كل ىنلاا ومصلحة للمسلمين –
نذدءا مذذن مذذنت التالميذ المسذذلمين ىجذذااة فذي األ،يذذاد ومذذرو ار نتذدريس الذذدفن اأسذذالمي
في المذدار

وانتلذاء بذاالعتراف بالذدفن اأسذالمي فذي ألمانيذا -نوجذود مرجديذة تمذثللم

ويلتزم المسلمون بقرارها وأصد مثال لدفلم علا عذدم وجذود هذ ه المرجديذة هذو ندا ذة
 ) 1يرار المللس األوربي لإلفتاء ريم  19/3الدروة التاسعة عشرة باستانبول 2009/7/6م

ونلا ة رم ان فتر التالمي المسلمين في المدار عندهم أ،ياد لثالثذة أ ذام متتاليذة:
األول لألتذ ذ ار والثذ ذذاني للمغاربذ ذذة والثالذ ذذع لغيذ ذذرهم والنتيلذ ذذة هذ ذذي حرمذ ذذانلم جميعذ ذذا مذ ذذن
العطلة ى من غير المعقول منت التالمي ثالثة أ ام عطل متتالية.
وبلذ ا فتللذا لنذا كيذ
المقاصذذد الكليذذة والنصذذو
ويق ذ

مكننذا مذن خذذالل مذنلي هذ ه المدرسذذة التذي تلمذ نذذين

اللزئيذذة فذذي فلذذم اأسذذالم واسذذتنثاط األحكذذام والتذذي مثللذذا

عل ذذا أرس ذذلا العالم ذذة القرض ذذاوي كي ذ

مكنن ذذا تق ذذد م اأس ذذالم بص ذذورة ص ذذحيحة

جالثة للمصالت دارئة للمفاسد في أي عصر وفي أي مكان.
المطلب الرابع :الجمع كين اَّلجتهاد اإلنشائي واَّلنتقائي .
عتبذذر موضذذوع االجتلذذاد مذذن الموضذذوعان الحيويذذة فذذي علذذم األصذذول وهذذو
الثذذاب األكبذذر لموضذذوع التلدفذذد الفقلذذي وغلقذذه عنذذي اللمذذود علذذا مذذا كتذذت السذذابقون
والويوف عليه وا ا كان الشيخ نل ه العقلية التلدفد ة فالند له من االهتمذام بموضذوع
االجتل ذذاد وه ذذو م ذذا ك ذذان ف ذذاهتم ب ذذه ف ذذي اأف ذذار الت ص ذذيلي التنظي ذذري وكذ ذ ا التفعيل ذذي
والتطبيقذذي فللش ذذيخ أكث ذذر مذذن كت ذذاب مس ذذتقل فذذي موض ذذوع االجتل ذذاد وفذذي ثنا ذذا كتث ذذه
ىشاران كثيرة نل وفصول وأنواب في بعض األحيان تؤصل لالجتلاد وتفرع عليذه مذن
الواي المدي

ومن الدراسان الت صذيلية للشذيخ فذي هذ ا الثذاب كتابذه القذيم :االجتلذاد

فذذي الشذريعة اأسذذالمية مذ نظذران تحليليذذة فذذي االجتلذذاد المعاصذذر وهذذو كتذذاب فريذذد
فذذي بابذذه عصذذري فذذي تناولذذه يذذدم فيذذه خارفذذة واضذذحة لالجتلذذاد المعاصذذر المنش ذود
وك ا كتابه االجتلاد المعاصر نذين االن ذثاط واأفذراط وهذو سذانن علذا كتابذه األول
وأخصر منه ويد أعاد الشيخ بعض مثاحثذه وفصذوله باستفاضذة وتوسذ فذي كتانيذه :
دراسة في فقه مقاصد الشريعة نين المقاصد الكلية والنصو
الشريعة اأسالمية.

اللزئية واالجتلاد فذي

أمذا التفعيذل والتطبيذذن لمذا نظذذر لذه فذذي هذ ه الكتذذت عذن االجتلذذاد ففذي كثيذذر
مذ ذذن كتثذ ذذه كفقذ ذذه الزكذ ذذاة وفقذ ذذه الللذ ذذاد وفتذ ذذاو معاصذ ذرة وفذ ذذي الحذ ذواران واللقذ ذذاءان
والمحاضذران وتوجيذه فلثذة العلذم والدارسذين وفذي منايشذان يذ ارران وفتذاو الملذذام
الفقلية التي شار فيلا الشيخ .
ويذ ذذد حذ ذذدد الشذ ذذيخ االجتل ذ ذاد ال ذ ذ ي نريذ ذذده لعص ذ ذرنا وهذ ذذو :االجتلذ ذذاد ننو،يذ ذذه
االنتقائي واأنشائي وك ا االجتلاد اللام نينلما
أوَّلً :المقيــود باَّلجتهــاد اَّلنتقــائي :اختيذذار أحذذد اآلراء المنقولذذة فذذي تراثنذذا
الفقل ذذي العذ ذريض للفت ذذو أو الق ذذاء ب ذذه ترجيح ذذا ل ذذه عل ذذا غيذ ذره م ذذن اآلراء واأليذ ذوال
األخر .)1
ثانياً :منهج الشيخ في اَّلجتهاد اَّلنتقائي
فتلالص منلي الشيخ في االجتلاد االنتقائي الترجيحي في اآلتي:
 .1توسي دائرة االختيار وعدم االيتصار علا حراء األئمة األربعة.
 .2النظر ىلا متالن االختيار الفقلي.

 .3رعا ة مصالت الاللن ودرء المفاسد عنلم.
 .4اختيار األلين بالزمان.

 .5مالحظة مقاصد الشرع.

 .6ترجيت األ سر واألسلل.
 -1عدم اَّلقتيار على طراء األئمة األربعة

فدائرة اأجماع دائذرة ضذيقة جذدا وكثيذ ار مذا أدعذي اأجمذاع فذي مسذائل ثذم

ثبت فيلا الالالف فالند ى ا من االستفادة من ه ه الثروة الفقلية ال المة باختيذار
 ) 1االجعه د

ااشمس م ص116

الرأي الفقلي الذ ي فذتالءم مذ هذروف النذا
ال قذ ذ

ويلبذي احتياجذاتلم وللذ ا فذحن الشذيخ

ف ذذي اختي ذذاره الفقل ذذي عن ذذد حراء األئم ذذة األربع ذذة ن ذذل فوسذ ذ دائذ ذرة االختي ذذار

لتشذ ذذمل الصذ ذذحابة والسذ ذذل

فيقذ ذذول :وفذ ذذي دائ ذ ذرة االنتقذ ذذاء لذ ذذوا لنذ ذذا الالذ ذذروج علذ ذذا

الم ذ اهت األربع ذذة الختي ذذار رأي ي ذذال ب ذذه أح ذذد فقل ذذاء الص ذذحابة أو الت ذذابعين أو م ذذن
بعدهم من أئمة السل .
ومن الالط الظذن بذ ن حراء أمثذال عمذر وعلذا وعائشذة وانذن مسذعود وانذن
،ثا

وانن عمر وايد نن ثانذت ومعذا وغيذرهم مذن علمذاء الصذحابة أو رأي مثذل

انذذن المسذذيت والفقلذذاء السذذثعة وانذذن جبيذذر وفذذاو

وعطذذاء والحسذذن وانذذن سذذيرين

والزهري والنالعي أو مثل الليع نن سعد واألوااعي والثذوري والطبذري وغيذرهم دون
رأي األئمة المتبوعين.
ولل ذ ا ل ذذم أج ذذد حرج ذذا أن حخ ذ ف ذذي ي ذذية الرض ذذاع ن ذرأي اللي ذذع ن ذذن س ذذعد
وداود نن علي وأصحابه من الظاهرية ومنلم انن حزم وهو ىحد الذروافتين عذن
اأمام أحمد.

)1

فلذ ذذم قيذ ذذد الشذ ذذيخ نفسذ ذه بمذ ذ هت فقلذ ذذي مذ ذذن المذ ذ اهت السذ ذذائدة فذ ذذي العذ ذذالم
اأسذ ذذالمي لذ ذذه أن الحذ ذذن ال شذ ذذتمل عليذ ذذه م ذ ذ هت واحذ ذذد وأئمذ ذذة ه ذ ذ ه الم ذ ذ اهت
المتبوعذذة لذذم فذذدعوا ألنفسذذلم العصذذمة وانمذذا هذذم ملتلذذدون فذذي تعذذرف الحذذن فذذحن
أخط وا فللم أجر وان أصانوا فللم أجران.

 ) 1االجتلاد في الشريعة
االجتلاد اأنشائي

 118وما بعدها وسي تي تفصيل رأي الشيخ في المس لة في التطبين علا

يال اأمام ماله :كل أحذد فؤخذ مذن كالمذه ويتذر ىال النبذي -صذلا
عليذذه وسذذلم )-ويذذال اأمذذام الشذذافعي :أرفذذي ص ذواب حتمذذل الالط ذ ورأي غيذذري
خط حتمل الصواب).
وغيذذر الئذذن بعذذالم مسذذلم ملذذه وسذذائل المواانذذة والتذذرجيت أن كذذون أسذذير
مذ ذ هت واح ذذد أو خاض ذذعا لذ ذرأي فقي ذذه مع ذذين ن ذذل الواج ذذت أن ك ذذون أس ذذير الحل ذذة
والدليل فما صت دليله ويويت حلته فلو أولا باالتثاع وما ضع
حلتذذه فلذذو مرفذذو

سنده ووهت

ملمذذا كذذن مذذن يذذال بذذه ويذذد ما يذذال اأمذذام علذذا -رضذذي

عنه :-ال تعرف الحن بالرجال نل اعرف الحن تعرف أهله) .)1
نذذل اعتبذذر الشذذيخ فذذي غيذذر موض ذ مذذن كتثذذه مذذن الركذذائز التذذي لذذت أن
قوم عليلا الفقه نب العصبية الم هبية فيقول في معر

حدفثه عذن تيسذير د ارسذة

الفق ذذه وتدريس ذذه :وم ذذن التيس ذذير المنش ذذود التح ذذرر م ذذن االلت ذزام بم ذ هت واح ذذد مع ذذين
فؤخذ ذ بذ ذذه فذ ذذي جميذ ذ األنذ ذواب والمسذ ذذائل ،ثذ ذذادان ومعذ ذذامالن وان كذ ذذان فيذ ذذه مذ ذذن
التعسذذير والت ذذيين مذذا فيذذه وك ذ له ى ا هلذذر ضذذع

دليلذذه ومسذذتنده الشذذرعي فذذي

مقانل الم اهت األخر .
فالمذ هت الواحذذد يذذد

ذذين فذذي بعذذض المسذذائل والق ذذا ا ولكذذن الشذريعة

ننصوصلا ومقاصدها وملموع م اهبلا وتراع فقلائلا فيلا من السعة والمرونة ما
عطي حال لكل مشكلة ودواء لكل داء من فت الشريعة نفسلا.
لقذذد م العلمذذاء المحققذذون التقليذذد وأنكذذروه ولذذم عتبذذروا المقلذذد عالمذذا وانمذذا
هذذو تذذاب لغيذره ى التقليذذد هذذو يبذذول يذذول الغيذذر نذذال حلذذة والعلذذم هذذو معرفذذة الحذذن
 ) 1مقدمة كتاب الحالل والحرام

ندليله ويد أبطل العالمة انن القيم التقليد ورد علا دعاته من واحذد وثمذانين وجلذا
في ىعالم المويعين) ويال غيره :ال قلد ىال عصبي أو غبي!
والشيخ ال قصد ندعوته تله ىلا م المذ اهت الكثذار أو التقليذل مذن شذ ن
أئمتلذا نذذل فنكذر لذذه علذذا يائلذه بقولذذه :ىنذذه لذم شذذم رائحذذة العلذم كمذذا أن الشذذيخ ال
قصذذد بذذالتحرر مذذن العصذذبية الم هبيذذة االسذذتغناء عذذن فقذذه الم ذ اهت وكتبلذذا ومذذا
حفلت به من تعليالن وتالريلان وتفصيالن ومنايشان ثريذة ال شذه فذي قيمتلذا
دار

فنشد الحن ويثحع عن الصواب ب دلته.
لكن الشيخ قصد بالتحرر من العصبية الم هبية :أن ال قيد الفقيذه نفسذه

بغير ما ييده

تعالا به ورسوله في خ من أي مذ هت كذان مذا فذراه أيذو حلذة

وأرجذذت مي ازن ذا فذذي ضذذوء المعذذافير الش ذريعة وفذذي هذ ا توسذذعة لألمذذة وتيسذذير كبيذذر
عليل ذذا واعطا ه ذذا مل ذذاال رحث ذذا لالنتق ذذاء والت ذذرجيت وف ذذن مقاص ذذد الش ذذرع ومص ذذالت
الاللن .)1
لماذا رج بعض العلماء المذاهب األربعة على غيرها
لم الرج القرضاوي ندعوته ىلا عذدم التقيذد بذتراء األئمذة األربعذة فذي االجتلذاد
االنتقائي علا اأجماع أو خر ما اعتاده األئمة والملتلدون سذيما المتذ خرون مذنلم
وانما عذاد ىلذا األصذل الذ ي دعذا ىليذه األئمذة األربعذة وهذو عذدم تقذد س حرائلذم واللمذود
عليلا والنظر والدوران م الدليل ال ي استدلوا به فكالم العلماء حتي له وال حتي به.

1

) نتصرف من تيسير الفقه للمسلم المعاصر في ضوء الكتاب والسنة

المسلمة
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وراج في فقه األيليان

ىنن ذذا ف ذذي عص ذذر اللم ذذود والتقلي ذذد المذ ذ هبي نلغن ذذا درج ذذة تعظ ذذيم لذ ذ راء الفقلي ذذة
وألص ذذحانلا ربم ذذا أكث ذذر م ذذن بع ذذض المروي ذذان النبوي ذذة ن ذذل ىنن ذذي أك ذذاد أج ذذزم أن األئم ذذة
السابقين لم حلموا أن تصذل ح ار هذم عنذدنا ىلذا هذ ه الدرجذة مذن االحتفذاء والتقذد م علذا
غيرها من اآلراء واألدلة.
ىن العلمذذاء ىنمذذا رجحذذوا حراء األئمذذة األربعذذة علذذا غيرهذذا لتذوافر أمذذور خارجيذذة
تسذذتدعي لذذه فذذي نظذذرهم وفذذي لذذه قذذول ولذذي
األربع ذذة مص ذذلحة عظيم ذذة وف ذذي اأع ذ ار

الذذدهلوي :ىن فذذي األخ ذ بالم ذ اهت

عنل ذذا مفس ذذدة كبي ذرة وب ذذين وج ذذه ل ذذه فيم ذذا

ملالصه:
 - 1ىن األم ذذة اجتمع ذذت عل ذذا االعتم ذذاد عل ذذا الس ذذل

ف ذذي معرف ذذة الش ذذريعة

فالتابعون اعتمدوا علا الصحابة وتثذ التذابعين اعتمذدوا علذا التذابعين وهكذ ا فذي كذل
فثقذة ألن الشذريعة ال تعذذرف ىال بالنقذل واالسذذتنثاط وهذ ا ال سذتقيم ىال بذ ن ت خذ كذذل
فثقذذة عمذذن يبللذذا وال نذذد مذذن تذوافر ضذذثط المرويذذان وبيذذان مذذا فيلذذا وهذذو المتذوافر فذذي
الم اهت األربعة.
 .1اند ار

الم اهت األخر .

 .2فروء اتثاع األهواء في الق اء واأفتاء

)1

وللذ ذ ه األس ذذثاب تق ذذررن المقول ذذة المعروف ذذة عن ذذد األص ذذوليين ف ذذي منذ ذ العم ذذل
بم ذ اهت الص ذذحابة أو الت ذذابعين م ذذا ل ذذم تقت ذذرن ب ذذالتوافن م ذ م ذ هت فقل ذذي م ذذن الم ذ اهت
المدونة وليس له ألمر اتي في م اهت السل

نل لعدم النقذل المن ذثط المسذتكمل

 ) 1عقد الليد في االجتلاد والتقليد للولي الدهلوي والثحر المحيط للزركشي 290/6 :نقال عنفتاو العز نن
عبد السالم.

للقيذذود والشذذروط .ولل ذ ا صذذر الزركشذذي  -ومذذن يبلذذه العذذز نذذن عبذذد السذذالم  -ب نذذه ى ا
صذذت عذذن بعذذض الصذذحابة م ذ هت فذذي حك ذذم مذذن األحكذذام لذذم تلذذز مالالفتذذه ىال ن ذذدليل
أوضت من دليله .ثم يال العز :ال خالف نين الفريقين في الحقيقة نل ىن تحقن ثبون
م هت عن واحد منلم جاا تقليذده وىفايذا واال فذال ال لكونذه ال قلذد نذل ألن م هثذه لذم
فثبت حن الثبون

)1

.

ولل ذ ا ى ا انتف ذذت ه ذ ه العذ ذوار

واألس ذذثاب ف ذذال ش ذذه أن ذذه ل ذذوا اأفت ذذاء ب ذذتراء

أخر غير حراء األئمة األربعذة كالمذ اهت المنقرضذة وأيذوال األئمذة الذ فن لذم عذرف لذم
م هت فتث .
والشيخ القرضاوي كثر من االستدالل ب يوال الصذحابة وحرائلذم ى ا حققذت
مقاصذذده ف ذذي الفتذذو واالجتل ذذاد تاركذذا حراء األئم ذذة أصذذحاب الم ذ اهت المتبوعذذة ف ذذي
كثي ذذر م ذذن اختيا ارت ذذه الفقلي ذذة رغ ذذم أن جمل ذذور األص ذذوليين عل ذذا ع ذذدم حلي ذذة ي ذذول
الصحاني وهو ما اختصره في ،ثذارة الغ ازلذي التاليذة" :األصذل الثذاني مذن األصذول
الموهومذذة :يذذول الصذذحاني ويذذد هذذت يذذوم ىلذذا أن مذ هت الصذذحاني حلذذة مطلقذذا
ويوم ىلا أنه حلة ىن خال

القيا

ويوم ىلا أن الحلة في يول أني بكر وعمر

خاصة .والكل بافل عندنا فحن من لذوا عليذه الغلذط والسذلو ولذم تثبذت عصذمته
عنذذه فذذال حلذذة فذذي يولذذه فكي ذ

حذذتي بقذذوللم م ذ ج ذواا الالط ذ

عص ذذمتلم مذ ذذن غيذ ذذر حل ذذة متذ ذواترة وكيذ ذ
االخذذتالف وكيذ

التلذ

المعصذذومان كيذ

وكي ذ

تذذدعا

فتصذ ذذور عص ذذمة يذ ذذوم لذ ذذوا علذ ذذيلم
ويذذد اتفقذذت الصذذحابة علذذا جذواا

 ) 1عقد الليد في االجتلاد والتقليد للولي الدهلوي والثحر المحيط للزركشي 290/6 :نقال عن فتاو العز
نن عبد السالم.

مالالفذ ذ ذذة الصذ ذ ذذحابة فانتفذ ذ ذذاء الذ ذ ذذدليل علذ ذ ذذا العصذ ذ ذذمة وويذ ذ ذذوع االخذ ذ ذذتالف نيذ ذ ذذنلم
وتصريحلم بلواا مالالفتلم فيه ثالثة أدلة يافعة " .)1
وس س ذذو هن ذذا اس ذذتدالل انذ ذذن الق ذذيم عل ذذا حليذ ذذة العم ذذل بق ذذول الصذ ذذحاني
بصذذورة مبدعذذة و لذذه ألن ال ذ فن عارض ذوا الشذذيخ بشذذدة فذذي فتذذاواه التذذي رجذذت فيلذذا
األخ بتراء بعض الصحابة انطلقوا مما يرره علمذاء األصذول مذن عذدم حليذة يذول
الصحاني مثل مس لة بقاء المرأة المسلمة تحت اوجلا الكافر وغيرها من الفتذاو
قول انن القيم:
"الفتو التي فتا نلا أحد الصحابة ال تالرج عن ستة أوجه:
أحدها :أن كون سمعلا من النبي . 
الثاني :أن كون سمعلا ممن سمعلا منه.
الثالث :أن كون فلملا من ح ة من كتاب

فلما خفي علينا.

الرابــع :أن كذذون يذذد اتفذذن عليلذذا ىمىل ذؤهم ولذذم فنقذذل ىلينذذا ىال يذذول المفتذذا نلذذا
وحده.
الخامس :أن كون لكمال علمه باللغة وداللة اللفه علا الوجه ال ي انفرد به
عنذذا أو لق ذرائن عاليذذة ايترنذذت بالالطذذاب أو لملمذذوع أمذذور فلموهذذا علذذا فذذول الزمذذان
من ر ية النبي  ومشاهدة أفعالذه وأحوالذه وسذيرته وسذماع كالمذه والعلذم بمقاصذده
وشلود تنزيل الوحي ومشاهدة ت ويله بالفعل فيكون فلم مذاال نفلمذه نحذن وعلذا هذ ه
التقادفر الالمسة تكون فتواه حلة بلت أتثاعلا.
 )1المستصفا  260/1نتصرف

السادس :أن كون فلم ما لم فرده الرسول  وأخط في فلمه والمراد غيذر
مذذا فلمذذه وعلذذا هذ ا التقذذدفر ال كذذون يولذذه حلذذة ومعلذذوم يطعذذا أن ويذذوع احتمذ ن
ذال مذذن
خمسذذة أغلذذت علذذا الظذذن مذذن ويذذوع احتمذذال واحذذد معذذين ه ذ ا مذذاال شذذه فيذذه عايذذل
و لذذه فيذذد هنذذا غالثذذا يويذذا علذذا أن الص ذواب فذذي يولذذه دون مذذا خالفذذه مذذن أي ذوال مذذن
بعذ ذذده ولذ ذذيس المطلذ ذذوب ىال الظذ ذذن الغالذ ذذت والعمذ ذذل بذ ذذه متعذ ذذين ويكفذ ذذا العذ ذذارف ه ذ ذ ا
الوجه" .)1
ثم عقد فصال للتدليل علا جواا الفتو بتراء السل

فيقول :فصذل  [ :القذول

في جواا الفتو باآلثار السلعية ] في جذواا الفتذو باآلثذار السذلعية والفتذاوي الصذحانية
 ,وأنلا أولا باألخ نلا مذن ح ارء المتذ خرين وفتذاويلم  ,وأن يربلذا ىلذا الصذواب بحسذت
يذ ذذرب أهللذ ذذا مذ ذذن عصذ ذذر الرسذ ذذول صذ ذذلوان

وسذ ذذالمه عليذ ذذه وعلذ ذذا حلذ ذذه  ,وأن فتذ ذذاو

الص ذذحابة أول ذذا أن فؤخ ذ نل ذذا م ذذن فت ذذاو الت ذذابعين  ,وفت ذذاو الت ذذابعين أول ذذا م ذذن فت ذذاو
تابعي التابعين  ,وهلم ج ار وكلما كان العلد بالرسول أيرب كان الصواب أغلت .)2
هل إلغاء المذاهب الفقهية احقك اَّلجتهاد المنشود؟
أمام االختالف ال ي ق نين الفقلاء المعاصرين في الفتو

نذل نذين الملذام

الفقلي ذذة أحيان ذذا و ك ذذرهم عن ذذد الل ذواب عل ذذا أس ذ لة المس ذذتفتين خ ذذالف الفقل ذذاء الس ذذابقين
ك ذ ني حنيفذذة ومالذذه تعالذذت دع ذوان تطالذذت بحلغذذاء الم ذ اهت الفقليذذة واالكتفذذاء بصذذورة
واحذذدة تع ذذر
المكلذ

عل ذذا المكلف ذذين بع ذذد انتالانلذذا م ذذن ملم ذذوع اآلراء الفقلي ذذة حت ذذا ال نوي ذ

العذذامي فذذي البلبلذذة والحيذرة فتقذذدم لذذه مذذثال أرجذذت اآلراء فذذي الصذذالة مذذن التكبيذذر

 )1ىعالم المويعين  148/4ويد كر انن القيم ستة وأربعين دليال علا حلية يول الصحاني.
 )2ىعالم المويعين 91/4

ىلذا التسذليم ويكذذون أمذام صذذورة واحذدة دون كذذر الالذالف لذذه ويذد سذذار األاهذر مذذؤخ ار
ف ذذي ه ذذا االتل ذذاه ف لغي ذذت الم ذ اهت الفقلي ذذة ف ذذي الد ارس ذذة الزهري ذذة ف ذذي المرحل ذذة اأعداد ذذة
والثانوي ذذة وأص ذذثت الد ارس ذذة فقل ذذا منتالث ذذا م ذذن المذ ذ اهت األربع ذذة بص ذذورة مالتصذ ذرة ج ذذدا
ويشار ىلا الالالف نين الفقلاء فيه ناد ار.
والحذذن أن ىلغذذاء الم ذ اهت الفقليذذة فذذي معاهذذد ومذذدار العلذذم الشذذرعي م ذذر
جذذدا نتكذذوين الفقلذذاء وسذذبيل مذذؤد ىلذذا ضذذياع فذذروع الفقذذه م ذ الذذزمن ن ذل ىنذذه ال مكننذذا
تكوين فقلاء ملكون ملكة فقلية تمكنلم من الترجيت نين اآلراء عند التعار

والنظذر

في أدلة السابقين ومتخ هم ىال من خالل ه ا المني.
ويد تصدي الشيخ محمد ااهد الكوثري يد ما لمحاولة شبيلة نل ه المحاولذة فذي
األاه ذذر وكت ذذت كتاب ذذه " :الالم هبي ذذة ينطذ ذرة الالدفني ذذة" وم ذذن ه ذذن أن د ارس ذذة ومعرف ذذة
اختالف األئمة في المسائل الفقلية فؤدي ىلا اختالف األمة وتفريلذا فقذد جلذل حقيقذة
وفلسفة ه ا االختالف نل وانبنذاء الشذريعة والفقذه عليذه وأنذه فذؤدي ىلذا عكذس هذ ا مذن
وحذ ذذدة وتذ ذرابط وتنذ ذذوع ال ت ذ ذذاد وتمذ ذذز وتفذ ذذر

فذ ذذالمنلي األمثذ ذذل الذ ذ ي أنذ ذذتي العلمذ ذذاء

والفقلذذاء المعاصذرين ومذذنلم القرضذذاوي هذذو :د ارسذذة الفقذذه أوال علذذا مذ هت فقلذذي محذذدد
والذذتمكن مذذن أصذذول الم ذ هت وفروعذذه ثذذم الد ارسذذة المقارنذذة للم ذ اهت األخذذري ومعرف ذذة
أدوان الترجيت من خالل علم أصول الفقه.
علا أن هذ ا المذنلي ال عذار

مبذدأ التطذوير والتلدفذد للمنذاهي فذي الد ارسذان

الشذذر،ية وانمذذا هذذو السذذبيل اآلمذذن لتطذذوير وتلدفذذد فلبذذي احتياجذذان العصذذر وال الذذرج
علا ثوانت وأصول الشرع.
أخذ الشيخ بالتلفيك ميحوبا كدليل

فري الشيخ صحة التلفين نين اآلراء حتا في المس لة الواحدة فيقول :ويد ن خ
فذذي جذذزء مذذن المسذ لة بمذ هت أحذذدهم وفذذي جذذزء حخذذر بمذ هت غيذره ولذذيس هذ ا تلعيقذذا
كم ذذا ه ذذت ىلي ذذه المت ذ خرون ومنع ذذوه ف ذذي بع ذذض الص ذذور ألن التلفي ذذن المقص ذذود عن ذذي
ترقي ذ بعذذض األي ذوال نذذثعض بغيذذر دليذذل ىال التقليذذد المحذذض واتثذذاع مذذا شذذتلا ال مذذا
صت ويترجت .بالالف ما ندعو ىليه هنا فحنه اتثاع للدليل حيذع كذان سذواء وافذن هذ ا
الم هت أم لم فوافن وانما ت كر الموافن من باب االست نا

والتنويه.

وي رب الشذيخ مثذاال علذا مذا كذر بصذورة نيذ المرابحذة ل مذر بالشذراء والتذي
رجت العلماء المعاصذرون جوااهذا ننذاء علذا أن األصذل فذي المعذامالن اأ ن واأباحذة
وان األص ذذل ف ذذي البي ذذوع الح ذذل وأح ذذل

البيذ ذ وح ذذرم الرب ذذا) ووافقذ ذوا فذ ذي هذ ذ ا مذ ذ هت

الشافعي ال ي نص عليه في األم.
ولكذذنلم خذذالفوا الشذذافعي هنذذا حيذذع أر أن اآلمذذر بالشذراء أو الواعذذد بذذه ماليذذر
بعد شراء الم مور السلعة بالفعل :ىن شاء أم ا البي المتواعد عليه وان شاء تركه.
وال ي رجحه الشيخ م العلماء المليذزين للمعاملذة أن وعذده بالشذراء بعذد فلذت
السلعة ملزم له نناء علا وجوب الوفاء بالوعد د انة كما تدل عليه هواهر النصذو
مذذن الق ذرحن والسذذنة وكمذذا هذذت ىليذذه عذذدد مذذن علمذذاء السذذل
واجت د انة لوا األزام به ي اء

)1

 -2النظر إلى مآَّلت اَّلختيار الفقهي

 ) 1االجتلاد في الشريعة اأسالمية

 117وما بعدها

والالل ذ

وأن كذذل مذذا هذذو

معنذذا مذذتالن األفعذذال :هذذو أن خ ذ الفعذذل حكم ذا فتفذذن م ذ مذذا فذذؤول ىلي ذذه
سواء أكان الفاعل قصد له ال ي حل ىليه الفعذل أم ال قصذده فذح ا كذان الفعذل فذؤدي

ىلا مطلوب فلو مطلوب وان كان ال فؤدي ىال ىلا شر فلو منلي عنه .)1

"أي أن الملتل ذذد ح ذذين لتل ذذد ويحك ذذم ويفت ذذي علي ذذه أن ق ذذدر م ذذتالن األفع ذذال
التي هي محل حكمذه وافتائذه وأن قذدر عوايذت حكمذه وفتذواه وأن ال عتبذر أن ملمتذه
تنحصر في "ىعطاء الحكم الشرعي" نل ملمته أن حكم في الفعل وهو ستح ر متلذه
أو متالتذذه وأن صذذدر الحكذذم وهذذو نذذاهر ىلذذا أثذره أو حثذذاره… فذذح ا لذذم فعذذل فحمذذا هذذو
ياصذذر عذذن درجذذة االجتلذذاد أو مقصذذر فيلذذا .وهذ ا فذذرع عذذن كذذون "األحكذذام بمقاصذذدها"
فعلا الملتلد ال ي أقيم متكلما باسم الشرع أن كون حريصا أمينا علا نلذوا األحكذام
مقاصدها وعلا ىف اء التكالي

الشر،ية ىلا أحسن متالتلا"

)2

مثل ترجيت الشيخ القرضاوي اأفطار علا الصيام للمسافر في حاالن منلذا:
أن كون في اأفطار تعليم للسنة وتعري

بالرخصة ك ن فنتشر نين بعذض النذا

أن

الفط ذذر ف ذذي الس ذذفر ال ل ذذوا أو ال فلي ذذن ب ه ذذل ال ذذدفن وينك ذذرون عل ذذا م ذذن افط ذذر ف ذذي
السذفر فيكذذون اأفطذذار حين ذ أف ذذل وخصوصذذا بمذن قتذذد بذذه ويؤخذ عنذذه مذذن أهذذل
العلذم والصذذال

نذل فتعذذين هنذا اأفطذذار يذال انذذن كثيذر ":ىن رغذذت عذن السذذنة و أر أن

الفطذذر مكذذروه ىليذذه فل ذ ا فتعذذين عليذذه اأفطذذار ويحذذرم عليذذه الصذذيام والحالذذة ه ذ ه لمذذا
جاء في مسند اأمام أحمد وغيره عن انن عمر":من لم قبل رخصة
اأث ذذم مث ذذل جث ذذال عرف ذذة"

)3

ل ذذه أن م ذذن الواج ذذت أن تظ ذذل م ارت ذذت األعم ذذال وأحكامل ذذا

 )1أصول الفقه لف يلة الشيخ محمد أني اهرة

 )2نظرية المقاصد للريسوني

كان عليه من
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 )3تفسير انن كثير  218/1والحدفع أخرجه أحمد في مسنده عن انن عمر  71/2يال الحافه الليثمي في
ملم الزوائد ىسناده حسن 162/3

الش ذذر،ية محفوه ذذة ب وضذ ذاعلا ودرجاتل ذذا كم ذذا ج ذذاء نل ذذا الش ذذرع فيظ ذذل الف ذذر

فرض ذذا

والمنذ ذذدوب منذ ذذدوبا والعزيم ذ ذذة عزيمذ ذذة والرخص ذ ذذة رخصذ ذذة وال ل ذ ذذوا أن عتقذ ذذد الن ذ ذذا
المنذذدوب فرضذذا أو العكذذس كمذذا ال لذذوا أن عتبذذروا الرخصذذة ممنوعذذة أو واجثذذة وا ا
ح ذذدع ش ذذيء منل ذذا فعل ذذا أه ذذل العل ذذم أن ع ذذاللوه ب ذذالعلم والعم ذذل والمذ ذراد ب ذذالعلم البي ذذان
والبالا بالقول مشافلة أو كتابة وبالعمل أن فدع العالم المقتد به النافلذة فذي بعذض
األحيذذان حتذذا ال تعتقذذد فري ذذة وأن حذذر
النا

فتمون.

علذذا األخ ذ بالرخصذذة حتذذا ال للللذذا

)1

واألمثلة التطبيقية علا رعا ة القرضاوي لمتالن ونتائي الفتو كثيرة جدا.
 -3اختيار األاسر واألرفك بالناس
ال التل ذ

الشذذيخ فوسذ

ارص ذذد للحرك ذذة الفقلي ذذة المعاص ذرة أو مت ذذاب لواي ذ الفت ذذو عل ذذا أن

هذذو ارئذذد ومؤسذذس مدرسذذة التيسذذير فذذي الفتذذو فذذي عصذرنا وأنذذه حاصذذر

تيار التشدد والغلو مذن االمتذداد فذي مسذاحان أكبذر فذي السذاحة اأسذالمية وبذين الشذيخ
ه ذ ا المذذنلي وسذذا عليذذه األدلذذة الدامغذذة والحلذذي الواضذذحة مذذن الكتذذاب والسذذنة وأي ذوال
وفتذاو الصذذحابة فذذي مقدمذذة "فتذذاو معاصذرة" ويذذدمت بحذذوع فذذي هذ ا اللانذذت الفقلذذي
عند الشيخ.
 -4اختيار األليك بالزمان

الفقيذذه فتذ ثر نبي تذذه وامانذذه وللذ ا نذذر ت ذذالم فقذذه الدثذذادان علذذا حسذذاب فقذذه

المعذذامالن وفقذذه الطلذذارة عذذن فقذذه الزكذذاة أو الصذذالة و لذذه حسذذت احتياجذذان البي ذذة
والعص ذذر ي ذذد ما األم ذذر ال ذ ي انعك ذذس ف ذذي امانن ذذا تمام ذذا فص ذذارن المس ذذتلدان ف ذذي ع ذذالم
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االيتصاد كثيرة متعددة ومتسارعة وك ا في الزكاة علا خالف الطلارة مثال و هذو مذا
عناه الشيخ بقوله :فما كان صالحا لإلفتذاء بذه فذي عصذرهم لذم عذد صذالحا لإلفتذاء بذه
محمذد

في عصرنا ويدلل علا ه ا باالختالف نين أني حنيفة وصذاحبيه أنذي فوسذ

ال ذ ي فس ذره علمذذاء الحنعيذذة بقذذوللم :ه ذ ا اخذذتالف عصذذر وامذذان ولذذيس اخذذتالف حلذذة
وبرهان نرغم يصر المذدة مذا نذين أنذي حنيفذة وصذاحبيه مذان أنذو حنيفذة سذنة  150ه ذ
ومذذان أنذذو فوسذ

سذذنة 182ه ذ ومذذان محمذذد سذذنة 189ه ذ وغيذذر الشذذافعي م هثذذه مذذن

ي ذذد م ىل ذذا جدف ذذد وه ذذو ل ذذم ع ذ

أكث ذذر م ذذن  54س ذذنة يمري ذذة  .)1وي ذذد كت ذذت الش ذذيخ كتاب ذذا

مس ذذتقال للت ص ذذيل لرعا ذذة تغي ذذر الزم ذذان وأثذ ذره ف ذذي الفت ذذو بعنذ ذوان :تغي ذذر الفت ذذو نتغي ذذر
موجثاتلا في عصرنا وترجم ه ا عمليا في كتثه وأحدثلا كتابه اللدفد فقه الللاد.
-5

مالحظة مقاصد الشريعة في اَّلختيار الفقهي

فذذالرأي الفقلذذي ال ذ ي تت ذذت فيذذه رعا ذذة المقاصذذد الكليذذة والنصذذو
أولا بالتقد م عند الشيخ من غيره وس فرد ل له مطلثا خاصا ىن شاء

اللزئيذذة

تعالا

ثالثاً :نموذج تطبيقي على منهج الشيخ في اَّلجتهاد اَّلنتقائي
مذ ذذن أهذ ذذم وأنذ ذذرا الفتذ ذذاو التذ ذذي تنطبذ ذذن عليلذ ذذا منلليذ ذذة الشذ ذذيخ فذ ذذي االجتلذ ذذاد
االنتقائي ما نتعر

له في الغرب كثي ار من ىسالم بعض األوربيين رجذال كذان أو امذرأة

دون بقية أفراد أسرته سيما األب أو األم وعند الميذراع سذ ل االنذن المسذلم هذل لذوا
لذذي أن أرع مذذن أنذذي الذ ي مذذان أو أمذذي التذي ماتذذت وهمذذا غيذذر مسذذلمين واأفتذذاء هنذذا
نرأي جملور الفقلاء ال ي منذ ويحذرم فويعنذا فذي حذرج كبيذر فلذو منذ ويصذد غيذر
المسذذلمين عذذن الذذدخول فذذي اأسذذالم انتذذداء ألنلذذم حرمذذون نذذدخوللم فيذذه مذذن االسذذتمتاع
 )1في فقه األيليان المسلمة
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ب موال حبائلم كما أنه

ع

المسلمين ايتصاد ا ويوتر عالية االنذن المسذلم ب نويذه

ىل ذذا غي ذذر ل ذذه م ذذن الم ذذتالن الس ذذلبية الت ذذي تن ذذتي ع ذذن األخذ ذ نذ ذرأي اللمل ذذور وعن ذذدما
عرضذت هذ ه المسذ لة علذذا القرضذاوي يذال :جملذور الفقلذذاء فذ هبون ىلذا أن المسذذلم ال
ف ذذرع الك ذذافر كم ذذا أن الك ذذافر ال ف ذذرع المس ذذلم وأن اخ ذذتالف المل ذذة أو ال ذذدفن م ذذان م ذذن
المي ذراع .واسذذتدلوا بالحذذدفع المتفذذن عليذذه" :ال فذذرع المسذذلم الكذذافر وال الكذذافر المسذذلم"
والحدفع اآلخر" :ال فتوارع أهل ملتين شتا"
وه ا الرأي مرو عن الاللفاء الراشدفن ىليه هت األئمة األربعة وهو يذول
عامة الفقلاء وعليه العمل كما يال انن يدامة.
ورو عن عمر ومعا ومعاويذة -رضذي

عذنلم :-أنلذم ورثذوا المسذلم مذن

الكذذافر ولذذم فورثذوا الكذذافر مذذن المسذذلم .وحكذذي لذذه عذذن محمذذد نذذن الحنعيذذة وعذذي نذذن
الحسين وسعيد نن المسيت ومسرو

وعبد

نن معقل والشذعبي ويحذا نذن عمذر

واسحا .
ورو أن حا نن عمر اختصم ىليه أخذوان :فلذودي ومسذلم فذي ميذراع أا
للمذا كذذافر فذورع المسذذلم واحذذتي لقولذه نتوريذذع المسذلم مذذن الكذذافر فقذال حذذدثني أنذذو
األس ذذود أن رج ذذال حدث ذذه أن رس ذذول

ص ذذلا

علي ذذه وس ذذلم ي ذذال" :اأس ذذالم فزي ذذد وال

فذذنقص" عنذذي أن اأسذذالم كذذون سذذبثا لزيذذادة الاليذذر لمعتنقذذه وال كذذون سذذبت حرمذذان
ونقص له.
يال الشيخ القرضاوي :ويمكن أن فذ كر هنذا أ

ذا حذدفع" "اأسذالم علذو وال

علا"
وك له ألننا ننكت نساءهم وال فنكحون نساءنا فك له نرثلم وال فرثوننا.

يذذال :وأنذذا أرجذذت ه ذ ا ال ذرأي وان لذذم قذذل بذذه اللملذذور وأر أن اأسذذالم ال
قذ

عقثذة فذذي سذبيل خيذر أو نفذ

ذ تي للمسذذلم سذتعين بذه علذذا توحيذد

ونصذ ذرة دفن ذذه الح ذذن واألص ذذل ف ذذي الم ذذال أن فرص ذذد لطاع ذذة
وأولا النا

وفاعتذذه

تع ذذالا ال لمعص ذذيته

به هم المؤمنون فح ا سمحت األنظمة الوضدية للم بمذال أو تركذة فذال

فنثغي أن نحرملم منلا وندعلا ألهل الكفر ستمتعون نلا في أوجه يد تكون محرمة
أو مرصودة ل ررنا.
وأمذا حذذدفع  ":ال فذرع المسذلم الكذافر وال الكذذافر المسذلم" فن ولذذه بمذا أول بذذه
الحنعية حدفع "ال قتل مسلم بكافر" وهذو أن المذراد بالكذافر الحربذي فالمسذلم ال فذرع
الحربي-المحارب للمسلمين بالفعل -النقطاع الصلة نينلما.
ثم نقل الشيخ رأي شيخ اأسالم انن تيمية وتلمي ه انن القيم في كتابه أحكام
أهل ال مة بالتفصيل في المس لة مرجحا القول بالتوريع .)1
فل ذ ا النمذذو ج التطبيقذذي تتللذذا فيذذه منلليذذة الشذذيخ القرضذذاوي فذذي االجتلذذاد
االنتقائي التي تحدثنا عنلا فلم ق

عند رأي اللملور أو األئمة األربعة وانما انتقذل

ىلا أيوال الصحابة ولذم خذ نلذ ه القذوال بذالنظر فقذط ىلذا أصذحانلا وانمذا نظذر فذي
أدلذذتلم و أر أن هذ ا الذرأي حقذذن مقاصذذد الشذريعة التذذي تتصذذل بحفذذه الذذدفن والمذذال
كمذا أنذذه الحذه مذذتالن االختيذذار التذي تعذذود علذا المسذذلم اللدفذذد وعلذا اسذذتفادة األيليذذة
المسلمة في ملموعلا نل ه األموال وهو الرأي األ سر واأللين بالزمان.
رابعاً :اَّلجتهاد اإلنشائي ومنهج الشيخ في
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المقيود باَّلجتهـاد اإلنشـائي :اسذتنثاط حكذم جدفذد فذي مسذ لة مذن المسذائل
لم قل به أحد من السابقين سواء كانت المس لة يد مة أم جدفدة.
ومعنا ه ا أن االجتلاد اأنشائي يد شمل بعض المسائل القد مة ب ن فبذدو
للملتلد المعاصر فيلا رأي جدفد لم فنقل عن علماء السل

وال حلر علا ف ذل

تعالا.
األمر الذ ي عنذي أن الشذيخ التذار مذن حراء األصذوليين القذول القائذل بلذواا
ىح ذذداع ي ذذول ثال ذذع ف ذذي المسذ ذ لة ى ا اختلذ ذ

العلم ذذاء الس ذذابقون فيل ذذا عل ذذا ي ذذولين أو

ىحداع يول راب ى ا اختلفوا فيلا علا ثالثة وهلم جرا.
و ل ذذه ألن الال ذذالف الق ذذد م فيل ذذا ف ذذدل عل ذذا أنل ذذا يانل ذذة لتع ذذدد وجل ذذان النظ ذذر
واخ ذذتالف اآلراء وحراء أه ذذل النظ ذذر واالجتل ذذاد ال ل ذذوا ى قافل ذذا أو تلمي ذذدها عن ذذد ح ذذد
معين.
وعلي ذذه فق ذذد اخت ذذار الش ذذيخ ف ذذي اك ذذاة األر

المس ذذت جرة أن فزك ذذي المس ذذت جر

الذذزرع والثمذذر الذ ي حصذذله مذذن األر -ى ا نلذ نصذذابا -محسذذوبا منذذه مقذذدار األجذرة
التي فدفعلا لماله األر

ومؤجرها لذه .باعتثارهذا دفنذا عليذه وبذ له فزكذي مذا خلذص

له من ارع األر .
وأما الماله المؤجر فلو فزكي ما قث ه من أجرة األر

–ى ا نل نصابا-

محسوما منه ما فدفعه من ضرائت عقاريذة مفروضذة علذا ريعذة األر
كذذل منلمذذا مذذا وصذذل ىلي ذه مذذن مذذال عذذن فريذذن األر
المزارعة فحن كال منلما فزكي نصيثه.

وبذ له فزكذي

كمذذا لذذو اشذذتركا فيلذذا بطريذذن

وه ذ ا القذذول نل ذ ه الصذذورة لذذم ف ذ هت ىليذذه أحذذد ممذذن سذذبن وانمذذا يذذال أكثذذرهم:
اك ذذاة ال ذذزروع والثم ذذار ف ذذي األر

المس ذذت جرة عل ذذا المس ذذت جر وي ذذال أن ذذو حنيف ذذة ع ذذل

الماله المؤجر .)1
ومذذن االجتلذذاد المعاصذذر مذذا ك ذره الشذذيخ ك ذ له :االجتلذذاد ال ذ ي لم ذ نذذين
االنتقائي واأنشائي فلو التار من أيوال القدماء ما فراه أوفذن وأرجذت وي ذي
عناصر اجتلاد ة جدفدة .)2
منهج الشيخ في اَّلجتهاد اإلنشائي
 -1استفراا الوس وسؤال أهل ال كر فيما حتاج ىلا سؤال.
 -2الوصل نين الفقه والحدفع.

 -3الح ر من الويوع تحت ضغط الواي .
 -4الترحيت باللدفد الناف .

 -5مراعاة رو العصر وحاجاته.

 -6االنتقال من االجتلاد الفردي ىلا االجتلاد اللماعي.
 -7الرجوع عن االجتلاد ى ا تبين الالط .)3
خامساً :نموذج تطبيقي

 )1االجتلاد في الشريعة
 )2السانن
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ىليذه

فتلالص موضوع ننو الحليت في أن الطفل الالد ي ال ي ولد يبل أوانه يد
فدعو األمر لعزله تماما في حاضنة صنا،ية لفترة يذد تطذول حتذا عذيض حليذت أمذه
من ثدفلا.
ث ذذم فتق ذذدم روي ذذدا روي ذذدا لدرج ذذة ل ذذم ت ذذزل حرج ذذة ث ذذم س ذذمت ل ذذه نتلق ذذي الحلي ذذت
ومعروف أن أنست الحليت وارفقه به هو الحليت الثشري.
وهنا تقوم بعض المؤسسان بلم الحليت من األملان المرضذعان ثذم عقذم
ويكون في خدمة هؤالء المواليد المبتسرين في هذ ا الذدور الحذرج الذ ي يذد ت ذرهم فيذه
أنواع أخر من الحليت.
والسؤال هنا هو :هل حذرم حليذت البنذو رغذم مسذاهمته فذي ىحيذاء النفذو
وهل تثبت الحرمة الشر،ية به أم ال
للشيخ القرضاوي رأي في ه ه الق ية ألالصه فيما فلي:
يال ف يلته :الند لنا هنا من ويفتين حتي فتبين الحكم جليا .
 1ذ ويفة لبيان معني " الرضاع " ال

رتت عليه الشرع التحريم .

 2ذ ويفة لبيان حكم الشه فا الرضاع .
معني الرضاع :
أما معني الرضاع ال

رتت عليه الشرع التحريم  .فلو عند جملور الفقلاء

ومنلم األئمة الثالثة أنو حنيفة وماله والشافعي كل ما صل ىلذا جذوف الصذبي عذن
فريذذن حلقذذه أو غي ذره مثذذل الوجذذور وهذذو أن صذذت اللذذبن فذذا حلقذذه نذذل ألحق ذوا بذذه

السذذعوط وهذذو أن صذذت اللذذبن فذذا أنفذذه نذذل بذذال بع ذذلم فذ لحن الحقنذذة عذذن فريذذن
الدنر بالوجور والسعوط !
وخال

فذا لذه كلذه اأمذام الليذع نذن سذعد معاصذر اأمذام مالذه ونظيذره

ومثله الظاهرية وهو ىحدي الروافتين عن اأمام أحمد .
فقد كر العالمة انن يدامة عنه روافتين فا الوجور والسعوط .
األولي وهي أشلر الروافتين عنه والموافقة لللملور وهي أن التحريم فثبت
نلما .أما الوجور فألنه فنبت اللحم وينشز العظم ف شثه االرت اع.
وأمذذا السذذعوط فألنذذه سذذبيل لفطذذر الصذذائم ذ فكذذان سذذبيال للتح ذريم بالرضذذاع
كالفم .
الروا ة األخري :أنه الفثبت نلما التحريم ألنلما ليسا نرضاع .
يال فا المغنذي وهذو اختيذار أنذي بكذر ومذ هت داود ويذول عطذاء الال ارسذاني
فا السعوط
ذ ألن هذ ذ ا ل ذذيس نرض ذذاع وانم ذذا ح ذذرم

تع ذذالي ورس ذذوله بالرض ذذاع وألن ذذه

حصل من غير ارت اع ف شثه ما لو دخل من جر فا ندنه .
ورجت صاحت المغني الروا ذة األولذي بحذدفع انذن مسذعود عذن انذي داود "ال
رضاع ىال ما أنشز العظم وأنبت اللحم“.
والحذذدفع – ال ذ ي احذذتي بذذه صذذاحت المغنذذي  -حلذذة علذذيلم ألنذذه فتحذذدع
عذذن الرضذذاع المحذذرم وهذذو مذذا كذذان لذذه تذ ثير فذذا تكذذوين الطفذذل بحنشذذاا عظمذذه وانثذذان
لحم ذ ذذه فل ذ ذذو فنف ذ ذذي الرض ذ ذذاع القلي ذ ذذل غي ذ ذذر الم ذ ذذؤثر ف ذ ذذا التك ذ ذذوين مث ذ ذذل اأمالج ذ ذذة

واأمالجتذذين فمثذذل هذ ا ال فنشذذز عظمذذا والفنبذذت لحمذذا فالحذذدفع ىنمذذا فثبذذت التحذريم
لرضاع فنشز وينبت فالند من وجود الرضاع أوال ويبل كل شيء.
ثذ ذذم يذ ذذال صذ ذذاحت المغنذ ذذي  :وألن ه ذ ذ ا صذ ذذل بذ ذذه اللذ ذذبن ىلذ ذذا حيذ ذذع صذ ذذل
باالرت اع ويحصل به من ىنثان اللحم وانشاا العظذم مذا حصذل مذن االرت ذاع
ف يل ذذت أن سذ ذذاويه ف ذذا التحذ ذريم وألنذ ذذه س ذذبيل الفطذ ذذر للصذ ذذائم فك ذذان سذ ذذبيال للتحذ ذريم
كالرضاع بالفم .
ونقذذول لصذذاحت المغنذذي رحمذذه

لذذو كانذذت العلذذة هذذي ىنشذذاا العظذذم وانثذذان

اللحم ب ي شيء كان لوجت أن نقول اليوم ب ن نقل دم امرأة ىلا ففل حرملذا عليذه
ويلعللا أمه ألن التغ ة بالدم فا العرو أسرع وأيوي ت ثي ار من اللذبن ولكذن أحكذام
الدفن التفر

بالظنون فحن الظن أك ب الحدفع وان الظن ال غني من الحن شي ا

.
وال

أراه أن الشارع جعل أسا

التحريم هو " األمومة المرضعة " كمذا فذا

يولذذه تعذذالي فذذا نيذذان المحرمذذان مذذن النسذذاء  :وأملذذاتكم ال تذذي أرضذذعنكم وأخ ذواتكم
من الرضاعة ) النساء اآل ة . 23
وه ه األمومة التا صر نلا القرحن ال تتكون من ملرد أخ اللذبن  .نذل مذن
االمتصذا

وااللتصذا الذ

فتللذي فيذه حنذذان األمومذة

وتعلذن البنذوة وعذن هذ ه

األمومة تتفرع األخوة من الرضاع  .فلي األصل والثايي تث للا .
فالواج ذ ذذت الوي ذ ذذوف عن ذ ذذد ألف ذ ذذاظ الش ذ ذذارع هن ذ ذذا وألفاه ذ ذذه كلل ذ ذذا تتح ذ ذذدع ع ذ ذذن
اأرضذذاع والرضذذاع والرضذذاعة  .ومعنذذي هذ ه األلفذذاظ فذذا اللغذذة التذذا نذذزل نلذذا الق ذرحن

وجذذاءن نل ذذا السذذنة واض ذذت ص ذريت  .ألنل ذذا تعنذذي ىلق ذذام الثذذدي والتقام ذذة وامتصاص ذذة .
الملرد االغت اء باللبن ب ي وسيلة .
ويعلبني موي

االمام انن حذزم هنذا فقذد ويذ

عنذد مذدلول النصذو

ولذم

فتعد حدودها ف صاب المحز ووفن للصواب.
ويد عدلت عن كر ما كره الشيخ من استدالل انن حزم تلنثا لإلفالة
ثذذم يال:وبل ذ ا نذذري أن القذذول ال ذ
هواهر النصو

طم ذ ن ىليذذه القلذذت هذذو مذذا فتمشذذي م ذ

التا نافت كل األحكام باأرضاع والرضاع ومعناهما معروف لغة

وعرفا .
كم ذذا فتمش ذذي م ذ الحكم ذذة ف ذذا التح ذريم بالرض ذذاع وه ذذو وج ذذود أموم ذذة تش ذذابه
أمومة النست وعنلا تتفرع البنوة واألخوة وسائر القرابان األخري .
ومعلذذوم أن الرضذذاع نل ذ ا المعنذذي فذذا حالذذة " ننذذو الحليذذت " غيذذر موجذذود
ىنما هو الوجود ال

كره الفقلاء  .فالفترتت عليه حين التحريم .

الشه فا الرضاع :
علذذا أننذذا لذذو سذذلمنا ن ذ أر اللملذذور ف ذا عذذدم اشذذتراط الرضذذاع واالمتصذذا
لكان هنا مان حخر من التحريم .
وهذذو أننذذا النعذذرف مذذن التذذا رض ذ منلذذا الطفذذل ومذذا مقذذدار مذذا رض ذ مذذن
لبنلا

وهل أخذ مذن لبنلذا مذا سذاوي خمذس رضذعان مشذثعان علذا مذا هذو القذول

المالتذذار ال ذ

دل عليذذه األثذذر ورجحذذه النظذذر وبذذه فنبذذت اللحذذم وينش ذز العظذذم

وهو م هت الشافدية والحنانلة.

وهل للبن المشوب المالتلط حكم اللبن المحض الالالص
ففذذي مذ هت الحنعيذذة يذذول أنذذي فوسذ

ذ وهذذو روا ذذة عذذن أنذذي حنيفذذة ذ أن لذذبن

الم ذرأة ى ا اخذذتلط نلذذبن ام ذرأة أخذذري فذذالحكم للغالذذت منلمذذا ألن منفعذذة المغلذذوب ال
تظلر فا مقانلة الغالت وهنا ال فدري غالت من مغلوب .
والمعروف أن الشه فا أمور الرضاع ال فترتت عليه التحريم ألن األصل
هو اأباحة فال ننفيلا ىال نيقين .
يال العالمة انن يدامة فا المغني .
"وا ا وي الشه فا وجود الرضاع أوفا عذدد الرضذاع المحذرم هذل كمذال
أو ال

لم فثبت التحريم ألن األصل عدمه فال نذزول عذن اليقذين بالشذه كمذا لذو

شه فا وجود الطال وعدده “
وال الفي أن ما حدع فا ي يتنا ليس ىرضاعا فا الحقيقة ولو سلمنا ب نه
ىرضذذاع فلذذو ل ذذرورة يائمذذة  .وحفظذذه وكتانتذذه غيذذر ممكذذن ألنذذه لغيذذر معذذين وهذذو
مالتلط بغيره .
واالتلاه المرجت عندي فا أمور الرضاع هو الت يين فا التحريم كالت يين
فا ى قاع الطال
ويذذد خذذال

وللتوسي فا كليلما أنصار.

)1

الشذذيخ نل ذ ه الفتذذو ملم ذ الفقذذه اأسذذالمي الذذدولي ى يذذرر من ذ

ىنشاء ننو حليت األملان في العالم اأسالمي وحرمة الرضاع منلا.

 )1فتاو معاصرة 550/2

)1

نينما أخ المللس األوربي لإلفتاء نرأي الشيخ القرضاوي في ننو الحليت
ف ن ذذت ت ذذر أن هذ ذ ا االجتل ذذاد للقرض ذذاوي ي ذذد حق ذذن البن ذذود الت ذذي كرناه ذذا ف ذذي
منلله في االجتلاد اأنشائي من ن ل الللد واستفراا الوس وسؤال أهذل الذ كر فيمذا
فذذتم عمليذذا فذذي ننذذو الحليذذت وكذ ا الوصذذل نذذين الفقذذه والحذذدفع وكيذ

فلذذم أحادفذع

الرضذذاع فذذي ضذذوء األدوان األصذذولية والمكلذذة الفقليذذة ولذذم فتبنذذي الشذذيخ ه ذ ه الفتذذو
ألن وايذ األففذال والمسذلمين حتاجلذا دون دليذل فلذذم كذن ل ذغط الوايذ تذ ثير علذذا
رأي الشيخ ىنما له اعتثار ودور.
كما رحت الشذيخ بذالفكرة وان كانذت غربيذة ألن فيلذا مصذلحة للمسذلمين ونفعذا
ألننذائلم وتتواكذذت مذ رو العصذذر واحتياجاتذه ورغذذم ىفتائذه نلذ ا الذرأي ىال أنذذه ف ذذل
نقللا من االجتلاد الفردي ىلا االجتلاد اللماعي و له بعرضلا في المللس األوربي
لإلفتاء والثحوع.

 )1القرار ريم  )6لملم الفقه اأسالمي المنبثن عن منظمة المؤتمر اأسالمي في دورة انعقاد مؤتمره
الثاني بلدة من  16-10ربي الثاني  1406هذ 28-22/د سمبر  1985م.

الخاتمة
أهم النتائج والتوصيات:
 -1القرضاوي أنرا الملددفن للفقه في العصر الحدفع.
 -2للتربية الروحية أثر كبير في ضثط الفتو والتوفين في االجتلاد.
 -3ضذ ذذرورة رفذ ذ

نسذ ذذت درجذ ذذان القبذ ذذول فذ ذذي الكليذ ذذان الشذ ذذر،ية وتو،يذ ذذة

المس ذذلمين نتوجيذ ذذه النذ ذذابغين مذ ذذن أنن ذذائلم للد ارسذ ذذان الشذ ذذر،ية ومقاومذ ذذة

الثقافة السلبية في ه ا اللانت.

 -4ضذذرورة تذذدريس الفقذذه الم ذ هبي لطالذذت الش ذريعة فذذي مرحلذذة مذذن م ارحذذل
دراسته.

 -5حاجة مناهي الفقه في الكليان الشر،ية ىلا التطوير والتلدفد م عدم
ىغفال الربط نينلا وبين التراع وتدريت الطالت علا التعامل معه.

 -6الند لدارسي الفقه من جرعان في فقه السلو ىلا جوار فقه األحكام.
 -7الند من ىدخال مادة مقاصد الشريعة في الكليان الشريعة .

 -8أهميذة التمثيذذل والتفريذ فذذي تكذذوين الملكذذة الفقليذذة عنذذد فذذالب الد ارسذذان
الفقلية

 -9النذد مذن االهتمذذام بمذادة يواعذذد الفقذه واعذذادة النظذر فذذي فريقذة تدريسذذلا
لتشذمل فروعذذا جدفذذدة بحيذع ال تقذذل الفذذروع اللدفذدة المالرجذذة عليلذذا مذذن

الفروع القد مة.

 -10الن ذذد أن ت ذذدعم المؤسس ذذان الفقلي ذذة رعا ذذة الب ذذدائل الش ذذر،ية للمحرم ذذان
كالبنو اأسالمية ندفال للربوية والترفيه المثا ندفال للمحرم والت مين

اأسالمي ندفال للت مين التلاري وهك ا.

 -11التيسير في الفتو الند أن فن ثط ب وابطه.

 -12علا الفقيه أن كون علا علم بالزمان والمكذان وال كتفذي بملذرد نقلذه
ىليه من المستفتي.

 -13د ارس ذذة م ذذا أنتل ذذه الش ذذيخ القرض ذذاوي د ارس ذذة علمي ذذة وتنزيل ذذه عل ذذا الوايذ ذ
الفقلي القائم باعتثاره مثل أهذم منذتي للكتابذان الفقليذة وأهذم ملتلذد فذي

العصر الحدفع.

 -14تقييد وتحليم الفتو المثاشرة في الف ائيان وغيرها ليتمكن الفقيه من
د ارس ذذة المسذذ لة واالف ذذالع عل ذذا جميذ ذ اآلراء فيل ذذا الختي ذذار م ذذا فواف ذذن

مقاصد الشرع ويحقن مصالت الاللن دون ىفراط أو تفريط.

التجديد يف فقه املراة املسلمة عند د .يوسف القرضاوي

بحث مقدم إلى مؤتمر

"جه د دي س ق ااوم

خدمم اإل رة لقم ااو سم
ااف

سلسم"

الذي تعقده وزارة األوقاف والشؤون الدينية
غزة  -فلسطين
في الفترة 5-4 :ذو القعدة  1431هـ  13-12/أكتوبر 2010م

إعداد:

أي ع ل اا
رئيس قسم العالقات العامة

و ازرة األوقاف والشئون الدينية

أي عبد ااحمسد اافمال
باحث كلجنة القدس

وزارة األوقاف والشئون الدينية

أكتوبر 2010م

ملخص
حظيت المرأة في اأسالم بمكانة كبيرة فقذد منحلذا الكثيذر مذن الحقذو والم از ذا
وجذذاء منق ذ ا و منصذذفا للذذا مذذن غياهذذت الظلذذم ومسذذتنق الر فلذذة التذذي كانذذت تحيذذاه فذذي
اللاهلية.
وجاء اأسالم ليعطا المرأة حقويا لم تكذن لتناللذا مذن أي تشذري حخذر متحذد ا
ن ذ له ك ذذل اللمدي ذذان والمؤسس ذذان الحقوقي ذذة الت ذذي ت ذذزعم حرم ذذان الم ذرأة م ذذن الكثي ذذر م ذذن
الحقو في هل اأسالم.
ويعذذد الذذدكتور الشذذيخ العذذالم فوس ذ

القرضذذاوي رئذذيس االتحذذاد العذذالمي لعلمذذاء

المسلمين من أنرا علماء األمة اأسالمية ال فن أنصفوا المرأة المسلمة باسم اأسالم
ومن ال فن تصدوا لدعاة تحرير المرأة والمنادفن بحريتلا تحت دعو حقو المرأة.
وس ذذيتناول ه ذ ا الثح ذذع بالد ارس ذذة جل ذذود ال ذذدكتور فوس ذ
الم ذرأة المس ذذلمة وتلدف ذذد فقلل ذذا مستعرض ذذا نظ ذرة ال ذذدكتور فوس ذ
للمرأة المسلمة ومبينذا ماهيذة المذرأة بالنسذثة للذدكتور فوسذ

القرض ذذاوي ف ذذي خدم ذذة
الش ذذمولية والمتكامل ذذة

وموضذحا دوره فذي الذدفاع

عن صورة المرأة في اأسالم سالكا منلي الوسطية في حل الكثير من المع الن التي
تواجلا المرأة المسلمة.
وت ذ تي ه ذ ه الد ارسذذة لتوضذذت الللذذود الكبي ذرة التذذي ن ذ للا وال ف ذزال فب ذ للا الشذذيخ
القرضذذاوي فذذي سذذبيل ي ذذا ا األمذذة اأسذذالمية ومذذن نذذين تلذذه الق ذذا ا الملمذذة ي ذذية
المرأة وما تواجله من تحد ان عصيثة فتعللا أعداء اأسالم.

مقدمة
الحمذذد

رب العذذالمين والصذذالة والسذذالم علذذا سذذيد المرسذذلين محمذذد صذذلا

عليه وسلم و من تثعه بححسان ىلا فوم الدفن وعلا حله وصحثه الطيبين الطاهرين.

وبعد:
فتليت الكثيرون من "التلدفد" ويلعلون منه مصطلحا مرادفا للتغريذت أحيانذا
ّ

و حينما فنادي بعض المصلحين الماللصين ب رورة التلدفد في الفقه اأسذالمي مذثال
أو في الالطاب الدعوي أو في ي ا ا المرأة ..نلد أن هنا من عتر

ويقانل له

بالتشذذكيه هانذذا أنذذه لذذيس باأمكذذان أف ذذل ممذذا كذذان ..عبذذر نزعذذة استصذذحانية تشذذكل
عقذذدة الحفذذاظ علذذا العذذادة والم ذ لوف وبنذذاء حذذاجز أمذذام كذذل جدفذذد حتذذا وان كذذان هذذو
األصيل ال ي فنثغي االتكاء عليه!
و ى ا كان التلدفد هو ىعذادة الشذيء الذ ي نلذي ويذدم وتشذوهت سذماته األصذلية
ىلا حالته األولا ..فل ا عني أنه فرادف األصالة ال أن عارضلا ألن األصالة تعني
ت كيد اللوية و العودة ىلا األصول والثوانت والمرتكزان التي تنبثذن منلذا األمذور وهذ ا
فسذذر لنذذا يذذول الرسذذول صذذلا

عليذذه وسذذلم "ىن

فثعذذع للذ ه األمذذة علذذا أر

كذذل

مائة سذنة مذن لذدد دفنلذا" رواه أنذو داود ..أي أن هذ ا الملذدد ال فبتكذر دفنذا أو فبدلذه
مقومذذا مذذا انحذذرف ومظل ذ ار مذذا
ىنمذذا حيذذي ويصذذلت أمذذور المسذذلمين وعاليذذتلم نذذدفنلم ّ
ان ذذدر  ..باأض ذذافة ىل ذذا أن عملي ذذة التلدف ذذد مس ذذتمرة وليس ذذت متويف ذذة عن ذذد أش ذذالا
معينذذين نظذذن أن الزمذذان لذذن لذذود بمذذثللم ..كمذذا أنذذه فت ذذمن الذذدعوة ىلذذا التلدفذذد عبذذر
اجتلاد المسلمين ألن السماء ال تمطر ملددفن!..

ل له نحن بحاجة ىلا التمييز وعذدم الاللذط نذين التلدفذد الذ ي ع ّذد جذزءا حيويذا

من دفننا و نين التلدفد بمفلومه الغربي ال ي غلت عليه ملاواته للماضي وانسالخه
من ذذه وال ذ ي فنظ ذذر بمنظ ذذور الفلس ذذفة "البراغماتي ذذة" الت ذذي ت ذرفض الق ذذيم المطلق ذذة وثثاتل ذذا

وتتال الواي ونلا التطبين مقياسا للحن وصد الفكرة ..فالتلدفد الذ ي نحذن بصذدده
عذذود لألص ذذول وال فلذذدرها وال عتم ذذد الواي ذ مقياس ذذا للحذذن والص ذواب نذذل فتح ذذر في ذذه
الوسائل التي فنزل عليلا القيم ليرتقي ويرتثط نلا ..أي أنه قرر القيم والمثادأ الثانتة
ويربط نينلا وبين واي العصر عبر منللية مقاصد ة في فلم النصو
عصذذر الرس ذذول ص ذذلا

علي ذذه وس ذذلم والصذذحابة رض ذوان

كما كان في

عل ذذيلم وكم ذذا فع ذذل أئم ذذة

الملتل ذذدفن ..فك ذذل مش ذذروع نري ذذده أن ف ذذنلض ويتح ذذر ال ن ذذد أن فتوغ ذذل ف ذذي األص ذذالة
ننفس درجة توغله في الحداثة ..واالّ كان ملرد يد م مقلد أو غريت مستللت.
و تل ذذدر اأش ذذارة ىل ذذا أن ال ذذدفن ب ذذه الثان ذذت والمتغي ذذر فالن ذذد م ذذن التفري ذذة ن ذذين
القطديذ ذ ذذان والظنيذ ذ ذذان واألصذ ذ ذذول والف ذ ذ ذذروع واألهذ ذ ذذداف والوسذ ذ ذذائل ..ألن القطدي ذ ذ ذذان
واألصول واألهداف ثانتة ال ملذال للتلدفذد فيلذا أمذا الظنيذان والفذروع والوسذائل فلذ ه
تحظذذا بمسذذاحة كبيذرة مذذن المرونذذة و يانليذذة االجتلذذاد الثشذذري وهذ ا الذ ي أكسذذت دفننذذا
صذذالحيته لكذذل امذذان ومكذذان فالنصذذو

متناهيذذة واألحذذداع والويذذائ والق ذذا ا غيذذر

متناهيذذة ال سذذيما فذذي عصذرنا ..فذذال نذذد مذذن االجتلذذاد والتلدفذذد الذ ي سذذتدعي األحكذذام
والحلول الشر،ية المناسثة لال م أحداع عصرنا..
ىن محاك ذذاة الماض ذذي المطلق ذذة وتق ذذد س التذ ذراع بك ذذل أش ذذكاله واش ذذكالياته ك ذذون
حلر عثرة أمام ملمة االجتلاد ويشكل نراخا نين التلدفد واألصالة الحقيقيذة فصذل
روابذ ذذط االمتذ ذذداد والتفاعذ ذذل والحيويذ ذذة و فوثذ ذذن روابذ ذذط اللمذ ذذود واأمديذ ذذة والغيذ ذذاب عذ ذذن
مسذذتلدان الحيذذاة ..وال عنذذي ه ذ ا ىهمذذال الت ذراع بالكليذذة وفرحذذه جانثذذا  -ال قصذذد بذذه

القرحن والسنة فلما فذو التذراع  -نذل عنذي فلذم هذ ا التذراع واعمذال الذنص والعقذل فيذه
ال ملذذرد حملذذه وحفظذذه والتسذذليم بذذه حتذذا ال ق ذ االنفصذذال واللمذذود وتعطيذذل الثحذذع
والتمحيص ..نل ق اأحياء واالنتفاع واالست نا

به فلو ىحد لبنان التلدفد..

و لدر التنويذه هنذا ىلذا ضذرورة التفريذة نذين كذالم
صذذلا

 -عذز وجذل  -ورسذوله

عليذذه وسذذلم و نذذين كذذالم بقيذذة الثشذذر ألن الذذثعض لعذذل اجتلذذادان بعذذض

العلماء السابقين كالوحي المنزل مذن السذماء أو كالم ّسذلمان فيت ّذوهم بع ذلم اآلخذر أن
تلاواه ذ ذذا ه ذ ذذو تل ذ ذذاوا لل ذ ذذدفن نفس ذ ذذه ..فتق ذ ذ الع ذ ذذداوان والالص ذ ذذومان فيل ذ ذذا ..وص ذ ذذارن
كذذالعمال الذ ي تت ذذاءل أمامذذه أي اجتلذذادان جدفذذدة فرمذذي بع ذذلم أصذذحانلا بمذذا ال
فلين نلم موهمين اآلخرين ب ن ثمة معركة نينلم وبين الدفن أو األئمة األعالم ..نينما
اجتل ذذادان األئم ذذة األع ذذالم ه ذذي ف ذذي حقيقتل ذذا اس ذذتنثافان تحتم ذذل الصذ ذواب والالطذ ذ و
ليسذذت حكذذم

نذذل األيذذرب ىليذذه هنذذا للذذم أجذران ىن أصذذانوا وأجذذر ىن أخطذذؤوا كمذذا

أكد علا له األئمة أنفسلم حيذع مذوا التقليذد ون ّذددوا
هو الحال تماما م اللدد وكما ّ

بمن فدع النظر ..فقد كان اأمام أحمد مثال فوصذي أصذحابه":ال تقّلذدوني وال مالكذا وال
الشافعي وال األوااعي وال الثوري وخ وا من حيع أخ وا".
نحن بحاجة ىلا فلم أهمية التحرر من ييد التقليد والتقد س واستبداله بالتقدفر
و االجتلاد و التلدفد ..كي تستلدي عقولنا نلدي

وكي تتناغم الشريعة الغذراء مذ

حركة الزمن عبر تطبين عملي شامل ال ملرد صندو من الشعاران نستعين به عند
التنظيذذر وحتذذا نكذذون فذذي المنتصذ

نذذين اجتذرار الماضذذي وتذذوهم الدذذي

فيذذه وتقذذد س

التذراع نذذال م ارعذذاة للوايذ وفقلذذه وبذذين االنبلذذار بذذالغرب ومحاكذذاتلم وتقذذد س ح ذذارتلم
نال مراعاة ألصول الدفن ..ونكون بعيدا عن النظرة األحاد ذة هنذا وهنذا التذي عذادة مذا
تكون ياصرة ومنحااة..

وبحاجذذة ىلذذا اجتلذذادان فرد ذذة وجما،يذذة عبذذر مؤسسذذان وجمديذذان فقليذذة قذذوم
عليلذذا علمذذاء أجذذالء مذذن مالتل ذ

البلذذدان اأسذذالمية مشذذلود للذذم بذذالعلم والفقذذه وسذذالمة

ال ذرأي والمذذنلي متلكذذون أدوان التلدفذذد وضذذثطه ليحرك ذوا نلذذا فكرنذذا وعلومنذذا ال اركذذدة
ويشرفوا علا الثحوع العلمية التي تستند ىلذا الكتذاب والسذنة وت ارعذي الطريقذة والعقليذة
المناسذذثة لطبيعذذة عصذرنا سذذتفاد فيلذذا مذذن معطيذذان العصذذر ووسذذائل الثحذذع اللدفذذدة
ليبل ذ ذذوروا ويش ذ ذذيعوا "األص ذ ذذالة المعاصذ ذ ذرة" و "المعاصذ ذ ذرة األص ذ ذذيلة" بعي ذ ذذدا ع ذ ذذن وفذ ذ ذ ة
التناي ان التي تفراها بعض التياران والتوجلان الفكرية.

خطة

البحث :وتشتمل علا مقدمة وثالثة مثاحع:

المبحث األول :تعريف التجديد وأهميت ومجاَّلت وصفات المجدد
المطلــب األول :تعريذ

التلدفذذد لغذذة وبيذذان المقصذذود نتلدفذذد الفقذذه

وبيان أن التلدفد سنة ماضية
المطلب الثاني :ملاالن التلدفد.
المطلب الثالث :مبرران التلدفد وبواعثه.
المطلب الرابع :صفان الملدد.
المطلب الخامس :مزالن التلدفد.
المبحث الثاني :التجديد في فق المرأة المسلمة عند القرضاوي.
المطلب األول :عنا ة القرضاوي بفقه المرأة وي ا اها.

المطلب الثاني :منلي القرضاوي في تلدفد فقه المرأة المسلمة.
المبحث الثالث :مجاَّلت التجديد عند القرضاوي في فق المرأة المسلمة.
المطلب األول :المساواة نين الرجل والمرأة.
المطلب الثاني :حقو المرأة المسلمة كزوجة.
المطلب الثالث :المرأة باعتثارها أنثا.
المطلب الرابع :المرأة باعتثارها ع وا في الملتم .
المطلب الخامس :شلادة المرأة.
المطلب السادس :الميراع.
المطلب السابع :الد ة.
المطلب الثامن :القوامة.
المطلب التاسع :المناصت الق ائية والسياسية.
المطلب العاشر :الطال .
المطلب الثاني عشر :االختالط.
المطلب الثالث عشر :عمل المرأة.

الخاتمة وفيها:
ن -أهم النتائي.
ع -التوصيان

المبحث األول :تعريف التجديد وأهميت ومجاَّلت وصفات المجدد
المطلب األول :تعري

التلدفذد لغذة وبيذان المقصذود نتلدفذد الفقذه وبيذان أن التلدفذد

سنة ماضية.
 -1التجديد لغـة :جعذل الشذيء جدفذدا ومنذه :جذدد وضذوءه وجذدد علذده :عنذي أعذاده
وكرره واللدفد نقيض الاللن .)1
معان متيلة ،وهي:
التجديد إذن في معناه اللغوي َّ
يتكون من ثالثة ٍ
َّ
الملدد يد كان في أول أمره موجودا وللنا
 )1أن الشيء

به علد.

 )2أن ه ا الشيء يد ف أر عليه ما غيره وأناله وصار يد ما.
 )3أن له الشيء يد أعيد ىلا مثل الحالة التي كان عليلا يبل أن فبلا وياللن .)1

 )1الصذ ذذحا لللذ ذذوهري مذ ذذادة جذ ذذدد)  454/2انذ ذذن منظذ ذذور "لسذ ذذان العذ ذذرب"  22/2الفيذ ذذومي "المصذ ذذثا
المنير" .)92والقامو

المحيط مادة جدد) .281/1

وفي القرحن الكذريم جذاء كذر التلدفذد) بمعنذا اأحيذاء والثعذع واأعذادة وهذي
معان تتفن م المعنا اللغوي للتلدفد كما فذي يولذه تعذالا :عأفعيينذا بذالاللن األول نذل
هذذم فذذي لذثس مذذن خلذذن جدفذذد

 )15 :ويولذذه :عأئنذذا لفذذي خلذذن جدفذذد السذذلدة)1 :

يذذال انذذن جريذذر" :منكذرين يذذدرة

علذذا ىعذذادتلم خلقذذا جدفذذدا بعذذد فنذذائلم وبالئلذذم" []3

منسلم م المعنا اللغوي للتلدفد.
وه ا التفسير  -كما تر -
ٌ
 -2تجديد الفق

قصد به ىعادة ن ارته وبلائه واحياء ما اندر من معالمذه والعمذل

علا نشره نين النا

ويشمل التلدفد ك له :التصدي للمستلدان التي تظلذر فذي كذل

عصر لبيان الحكم الصحيت لل ه المستلدان .)2
والتلدفد نل ا المعنا عني أن التلدفد كون علا اضذمحالل لشذ نه وال عنذي
التلدفد نب شيء منه أو اختراع فقه جدفد ف له في الحقيقة تحري

ومسخ.

 -3التجديد سنة ماضية:
ىن التلدفد سنة ىللية شر،ية في ه ا الدفن وتتالءم م ما هذو معلذوم مذن أن
عليذذه وسذذلم  -فالعلمذذاء ال ذ فن لذذددون لل ذ ه

يذذد خذذتم األنبيذذاء بمحمذذد  -صذذلا

األمة دفنلا هم نواب له ووراع للد ه  -صلا
من الدفن في نفو

عليه وسلم  -فلم حيون ما اندر

النا .

 )1انظذذر :بسذذطامي سذذعيد "مفلذذوم تلدفذذد الذذدفن"

 15 /أ.د .سذذي

الذذدفن عبذذدالفتا

"مفلذذوم التلدفذذد"

موي ىسالم أون الفن .

 )2التلدفد في اأسالم كتاب المنتد
دعوة الحن عدد )10

.83 :

 .39الفقه اأسالمي حفايه وتطوره ،ثا

حسني مللة

والتلدفذذد الحقيقذذي فري ذذة مذذن الف ذرائض وضذذرورة مذذن ال ذذروران وسذذنة مذذن
السذ ذذنن وفبيعذ ذذة مذ ذذن فثذ ذذائ األشذ ذذياء فلذ ذذو مطلذ ذذوب فذ ذذي كذ ذذل شذ ذذيء فذ ذذي الماد ذ ذذان
والمعنويذان فذذي الذدفن والذذدنيا وفذذي اأ مذان حتذذا الذدفن نفسذذه حتذذاج ىلذا تلدفذذد ويذذد
رو أن ذذو داود بحس ذذناد ص ذذحيت ع ذذن أن ذذي هري ذرة رض ذذي

عن ذذه) ي ذذال :ي ذذال رس ذذول

صذذلا عليذذه وسذذلم)" :ى َّن فثعذع للذ ه األ َّمذة عىلذا أر كذذل مائذذة سذ ن
ذنة ىمذن ىلذ ّدد
ى
ّ
ىى
ىل ىلا د ىفنلا"  )1وهو حذدفع صذر بشذر،ية التلدفذد فذي الذدفن ويشذير ىلذا أنذه فري ذة
تلدف ىلا أن دفنلا محفوظ قيض

له من حفظه سواء كان فردا أو جماعة ولل ا

هلر في تاريالنا الحافذل مذا عرفذه المسذلمون باسذم "الملذددون" مثذل الشذافعي والغ ازلذي
وانن تيمية وغيرهم.
والحيذذاة بطبيعتلذذا متحركذذة ومتطذذورة دائمذذة الشذذثاب والنمذذو ال تعذذرف التعطيذذل
والركود وال تصاب باللرم واللمود وال فالحقلا في ه ه المسيرة ىال دفن مفعم بالحركة
والنشاط حافل بالنمو صالت للثقاء.
والتلدفذذد عنذذد الشذذيخ القرضذذاوي لذذيس معنذذاه أن نذذتاللص مذذن القذذد م أو نلدمذذه
ونستديض عنه بمستحدثان مبتكرة فل ا ليس من التلدفد نل هو تبدفد ىنما المراد به
االحتفاظ بالقد م وترميم ما نلي منه وادخال التحسين عليه .)2

 )1سذذنن أنذذي داود :كتذذاب المالحذذم .بذذاب مذذا ف ذ كر فذذي يذذرن المائذذة .ريذذم .)4291 :يذذال العللذذوني" :وأخرجذذه
الطبراني في األوسط عنه أ
األئمة ه ا الحدفع" .كش

ا بسند رجاله ثقان وأخرجه الحاكم من حذذدفع انذذن وهذذت وصذذححه ويذذد اعتمذذد
الالفاء تحقين:أحمد القالش مؤسسة الرسالة .نيرون ط4،1405هذ .282/1

 )2ارجذ ذ الفق ذذه اأس ذذالمي ن ذذين األص ذذالة والتلدف ذذد 30-29 :د .فوسذ ذ
1419هذ.

القرض ذذاوي .مكتث ذذة وهث ذذة .ط ثانيذ ذذة.

وبل ا ال كون التلدفد مناي ذا لألصذالة نذل ىنذه ذ بالحفذاظ علذا جذوهر القذد م
والترحي ذذت بك ذذل جدف ذذد ال فتن ذذافا مذ ذ الم ذذوروع ذ ح ذذة م ذذن ح ذذان األص ذذالة وعام ذذل م ذذن
عوامل الحفاظ عليلا واثرائلا .)1
ويقول الشيخ القرضاوي" :ىن التلدفد لشيء ما :هو محاولذة العذودة بذه ىلذا مذا
كان عليه فوم نش وهلر بحيع فبدو م يدمه ك نه جدفد و له نتقوية ما وهذا منذه
وترميم ما نلي ورتن ما انفتن حتذا عذود ىلذا أيذرب مذا كذون ىلذا صذورته األولذا...
فالتلدفذذد لذذيس معنذذاه تغييذذر فبيعذذة القذذد م أو االستعاضذذة عنذذه بشذذيء حخذذر مسذذتحدع
مبتكر فل ا ليس من التلدفد في شيء" .)2
وعلذذم أصذذول الفقذذه مذذن أشذذرف العلذذوم اأسذذالمية ولذذيس بمعذذزل عذذن التلدفذذد
ل ذذه أن التلدف ذذد مش ذذروع ف ذذي ال ذذدفن بص ذذفة عام ذذة كم ذذا ش ذذير الح ذذدفع الس ذذانن وأول ذذا
الميادفن بالتلدفد هو علم األصول ال ي عتمد عليه علم الفقه المتسم بالسعة والمرونذة
ول ي

من للدفن النشاط والحركة ويحت ن كل جدفد بالفتو والبيان .)3
ويذذد أثذذار الشذذيخ القرضذذاوي ي ذذية التلدفذذد فذذي الفقذذه فذذي العذذدد االفتتذذاحي مذذن

مللذذة "المسذذلم المعاصذذر ربي ذ األول 1395هذ ذ " حيذذع دعذذا ىلذذا اجتلذذاد شذذامل عتمذذد

 )1التلدفذ ذذد فذ ذذي الفقذ ذذه اأسذ ذذالمي 48/1 :د .محمذ ذذد الدسذ ذذويي .ضذ ذذمن سلسذ ذذلة "ي ذ ذذا ا ىسذ ذذالمية" فثذ ذ و اارة
األوياف المصرية وراج الفقه اأسالمي نين األصالة والتلدفد للقرضاوي 25 :وما بعدها.
 )2من أجل صحوة راشدة فوس

القرضاوي مكتثة وهثة

.28

 )3نح ذذو م ذذنلي جدف ذذد لد ارس ذذة عل ذذم أص ذذول الفق ذذه 137 :د .محم ذذد الدس ذذويي بح ذذع منش ذذور ف ذذي حولي ذذة كلي ذذة
الشريعة والقانون والدراسان اأسالمية العدد الثاني عشر 1415هذ.

علا أصول اأسالم وال غفذل حاجذان العصذر  )1واعتذر

بعذض المعاصذرين علذا

ه ه الدعوة ومذنلم االيتصذادي المعذروف األسذتا محمذود أنذو السذعود الذ ي يذال :بذ ن
أص ذذول الفق ذذه يطدي ذذة ال ص ذذت االجتل ذذاد فيل ذذا ملاري ذذا ف ذذي ل ذذه اأم ذذام الش ذذافبي ف ذذي
رد عليذذه الشذذيخ القرضذذاوي فذذي العذذدد التذذالي تحذذت عنذوان" :نظذران فذذي
"موافقاتذذه" ويذذد ّ

الع ذذدد األول" وض ذذت في ذذه المسذ ذ لة وجاله ذذا و ك ذذر أن ذذه وارد ج ذذدا عل ذذا عل ذذم األص ذذول
التلدفد واالجتلاد ال سيما في تحرير النزاعان وتحقين الالالفيان وتذرجيت مذا سذتحن
الترجيت ويد أورد كالم الشافبي وشرحه للشيخ دراا .)2

والتلدفد فذي الفقذه ال فنذافي األصذالة كذال نذل فتنذاغم معلذا ى ا حذدد
المفلذذوم الصذذحيت لألصذذالة فليسذذت األصذذالة هذذي االنكفذذاء علذذا كذذل يذذد م ورفذذض كذذل
جدفد ف له يتل لإلنداع واغال لثاب االجتلاد نل األصالة هي تله الممارسة الوا،ية
التي تعنذي االستمسذا بالثوانذت وتعنذا بالتلدفذد فذي المتغيذران بحسذت الحاجذة علذا
أن كون له ضمن المفاهيم والم امين الشر،ية وأن كون داف التلدفذد هذو الرغثذة
في التحسين ال ملرد التقليد كما أن التلدفد ليس هو السالرية بكل يد م وفتت األنواب
أمام كل جدفد نزعم أن اللدفد ال مثل ىال التطور والريذي والقذد م ال مثذل ىال التاللذ
واللمود
المطلب الثاني :مجاَّلت التجديد ويشتمل على ما يلي :)3
 -1تنزيل الحكم الشرعي الصحيت علا الواي المعاش.
 )1االجتلاد في الشريعة اأسالمية د .فوس

القرضاوي .67 :ط .دار القلم .الكويت.

 )2راج الموافقان 19/1 :وما بعدها .بشر الشيخ عبد
 )3االجتلاد المعاصر نين االن ثاط واالنفراط للقرضاوي

دراا .فث دار الكتت العلمية .نيرون.
.30 :

 -2مراجعة التراع الفقلي مراجعة استفادة فلو ثذروة فقليذة عظيمذة ال مكذن االسذتغناء
عنلذذا وفيلذذا مذذن السذذعة والديذذة مذذا ال الفذذا وربمذذا احتذذاج ه ذ ا بعذذض هذ ا التذراع ىلذذا
مراجعة تمحيص لما حتاج ىلا تمحيص ومراجعة ومن األمثلة علا له.
أ) مراجعذذة األحادفذذع التذذي اسذذتدل نلذذا الفقلذذاء وبن ذوا عليلذذا كثي ذ ار مذذن أحكذذاملم وهذذي
أحادفع غير صحيحة كحدفع حن اللار أربعون دا ار هك ا وهك ا وهك ا.)1 )...
ب) التثبذذت مذذن مسذذائل اأجمذذاع التذذي حكاهذذا بعذذض الفقلذذاء فلذذو صذذت اأجمذذاع لمذذا
جاان مالالفته ولكن فتسذامت بعذض الفقلذاء فذي نقلذه وهذو غيذر صذحيت وبالتذالي فذال
فترتت عليه المن من االجتلاد في المس لة التي لم فثبت فيلا اأجماع.
ج) المعلومان المتوافرة في ه ا العصر والتي للا دور في تمحذيص كذالم الفقلذاء ى ا
كانذت هذ ه المعلومذذان يذد وصذلت ىلذذا درجذة الحقذائن ال النظريذذان مثذال لذه :أيصذذا
مذذدة الحم ذذل .فقذذد ك ذذر بعذذض الفقل ذذاء أن أيص ذذا مذذدة الحم ذذل :سذذنتان وي ذذال بع ذذلم:
أربذ

ويذذال الذذثعض خمذذس وسذذث  .ومذذن المعلذذوم اآلن فبيذذا أن الحمذذل ال كذذون أكثذذر

من سنة وما كر من المدة الطويلة سنتان أرب
بالحمل الكذا ب .وتظلذر فيذه كذل أعذ ار

خمس )...فلو حالة معروفة فبيذا

الحمذل مذن انتفذاا الذثطن والشذعور بالغثيذان

والقذذيء وتقلذذص ع ذذالن الذذثطن ونحوهذذا بمذذا شذذثه حركذذة اللنذذين فذذي الذذثطن وتظلذذر
ه ه الحذاالن كثيذ ار عنذد الرغثذة العارمذة للحمذل وحذين كشذ

عليلذا الطبيذت بالوسذائل

الحدفثذذة مذذن التحليذذل واألشذذعة لذذزم الطبيذذت ب نل ذا غيذذر حامذذل .ومذذن الطري ذ

أن ه ذ ه

المرأة يد تستمر معلا ه ه الحالة ثم شاء المولا -جل وعذال -أن تحمذل حمذال صذاديا

 )1الحذذدفع أخرجذذه أنذذو علذذا فذذي مسذذنده  385/10وضذذعفه انذذن حلذذر فذذي التلالذذيص  93/3واأللثذذاني فذذي
السلسلة ال ديفة 296/1

في نلا ة المدة فتظنه امتدادا للحمل الكا ب وتحست المدة كللا علا ه ا الحمذل وتلذد
بعد سنتين أو ثالع فيصد النا

ه ه الدعو .

 -3ى لذ ذذاد الحل ذ ذذول األحكذ ذذام) الش ذ ذذر،ية المناسذ ذذثة للمس ذ ذذتلدان والن ذ ذواال وم ذ ذذن أن ذ ذذرا
الملذ ذذاالن التذ ذذي تبذ ذذرا فيلذ ذذا النذ ذواال ملذ ذذال المعذ ذذامالن وااليتصذ ذذاد كق ذ ذذا ا الشذ ذذركان
واألسلم والت مين والبنو وبع ذلا شذبيه بالقذد م أو يريذت منذه وبع ذلا جدفذد تمامذا وال
تلد.
نظير له فلل الحل هو في أ) اللمود ب) أو القبول بكل ما اس ّ
ج) أو الثحع من خذالل الثذروة الفقليذة التذي ورثناهذا عذن أسذالفنا فذحن لذم نلذد اجتلذد
الملتل ذذد ف ذذي ض ذذوء القواع ذذد الش ذذر،ية العام ذذة .الص ذذحيت أن ذذه ال سذ ذ الفقي ذذه ىال األم ذذر
األخير.والملال اآلخر ال ي تكثر فيه النواال :الملال الطبي فقد وض العلم الحدفع
نين فدي المسلم ملموعة كبيرة من النواال تدخل أحيانا في تفصيالن الحياة اليومية
وتث ذذور أسذ ذ لة وافذ ذرة ف ذذي ه ذذن الطبي ذذت المس ذذلم ع ذذن الحك ذذم الش ذذرعي لل ذذا كق ذذا ا ارع
األع ذذاء واالستنسذذاا واللندسذذة الوراثيذذة وأبحذذاع العقذذم والوفذذاة الدماغيذذة ....الذذخ.
خاصة وأن ه ا التقدم العلمي يد نش في ملتم غير مسلم وله أعراف غير أعرافنا.
 )4تقريت الفقه للنا

وتيسيره وكتانته ب سلوب فناست العصر م استالدام الوسائل

المتاحة في ه ا العصر و له فتم ب مور منلا:
أ .استالدام اللغة الميسرة الثسيطة التي فلملا غير المتالصص ألنذه حذال أحيانذا نذين
النا

وبين كتت الفقه بسبت وعورة المصطلحان التي تشذكل علذا غيذر المتالصذص

ومن حن النا
ب .التالف ذ

أن قرب للم الفقه نلغة عصرهم.
مذذن المسذذائل التذذي ال وجذذود للذذا فذذي عص ذرنا كذذثعض المعذذامالن التذذي ال

فتعام ذذل نل ذذا حالي ذذا أو فتعام ذذل نل ذذا عل ذذا نط ذذا ض ذذين كش ذذركان المفاوض ذذة والعن ذذان

فينثغي التركيذز علذا مذا عا شذه النذا

فذي هذ ا الشذ ن وغيذره ك عمذال البنذو وشذركان

التذ مين ونحذذو لذذه وك ذ له الثعذذد عذذن التفصذذيالن وتشذذقيقان المسذذائل التذذي ال فائذذل
من ورائلا.
ج .اسذذتالدام معذذارف العصذذر فذذي التذذرجيت فقذذد فتذذرجت بعذذض األيذوال ننذذاء علذذا لذذه
خالفا لما ف كر في كتت الفقه فالسفينة التي فتكلم الفقلاء السابقون عن ضمانلا غيذر
السفينة الحالية فتله تحركلا الريا وه ه حركلا المحر اآللي.
د) تحويل المقادفر الشر،ية ىلا مقادفر معاصرة فال كاد النا

اليذوم عرفذون مقذدار

الدفنار والفرسخ والقلة والوسن ىال نبيانلا بالمقادفر المعاصرة وهو أمر متا ويد ألفت
فيه مؤلفان عدة .)1
ه ذذ) الحذذر

علذذا نيذذان الحكمذذة مذذن التش ذري فذذحن للذذا أث ذ ار علذذا افم نذذان القلذذت م ذ

االسذذتفادة ممذذا كتثذذه المعاصذذرون كحذذدفثلم عذذن م ذذار التذذدخين وم ذذار ولذذوا الكلذذت
في اأناء وأكل لحم الالنزير م الح ر من التعليالن القاصرة التي تفتت الثاب لذ وي
األهذواء أو المنكذرين كتعليذذل تحذريم الربذذا باسذذتغالل حاجذذة الفقيذذر وتعليذذل الزنذذا بذذاختالط
األنسذ ذذاب مذ ذ اأشذ ذذارة ىلذ ذذا عذ ذذدم اللذ ذذزم بالعلذ ذذة أو الحكمذ ذذة مذ ذذن التشذ ذري ى ا لذ ذذم كذ ذذن
منصوصا عليلا.
و) ربط جزئيان الفقذه بمقاصذد الشذريعة الكليذة :فاأسذالم كذل ال فتلذ أز فمذن المناسذت
جدا أن فتكلم المذرء عذن نظذام العايلذة فذي الذد ان ويذربط لذه ننظذام النفقذان والمواريذع
حتا فت ت جانت الغنم والغرم وك له عند الحدفع عن نصيت الذ كر واألنثذا فنثغذي
 )1انظذذر  :مذذثال :معلذذم لغذذة الفقلذذاء لمحمذذد روا
السابقة بمقدران معاصرة.

يلعلذذي وحامذذد ينبذذي :دار النفذذائس .وفيذذه نيذذان المقذذدران

أن فذ كر بذ ن المذرأة ىن كانذذت اوجذذا فنفقتلذذا علذذا اوجلذذا وان كانذذت ننتذذا فنفقتلذذا علذذا
أنيلا ىن احتاجت ...ىلخ.
ا .االستفادة مما كتثه المعاصذرون مذن العلمذاء الثقذان فذي جميذ جوانذت الفقذه وكذ له
فتذذاو الملذذام الفقيذذه وهي ذذان كثذذار العلمذذاء والموسذذوعان الفقليذذة ورسذذائل الماجسذذتير
والدكتوراة.
 .االسذذتفادة مذذن الوسذذائل المعاص ذرة التذذي تيسذذر الشذذر مذذن الرسذذوم واألشذذكال التذذي ال
محظذ ذذور فيلذ ذذا كمذ ذذا كذ ذذان صذ ذذلا

عليذ ذذه وسذ ذذلم سذ ذذتالدم الالذ ذذط علذ ذذا الرمذ ذذل وضذ ذذرب

المثال .)1
المطلب الثالث :مبررات التجديد ،وبواعث  ،وهي:
 )1التغي ذ ذران اللائلذ ذذة فذ ذذي الحيذ ذذاة المعاص ذ ذرة التقذ ذذدم التقنذ ذذي فذ ذذي ملذ ذذال االتصذ ذذاالن
والمل ذذاالن الص ذذنا،ية والطبي ذذة وغيره ذذا وك ذذل ل ذذه ح ذذدع وي ذذائ تحت ذذاج ألحك ذذام
شذ ذذر،ية وبع ذ ذذلا كذ ذذان موجذ ذذودا لكذ ذذن بصذ ذذفة مثسذ ذذطة كمسذ ذذائل اأجذ ذذارة وأحكذ ذذام
الشركان).
 )2سيطرة أنمذاط الحيذاة الغربيذة وأعرافلذا علذا كثيذر مذن جوانذت الحيذاة والذ ي دذي
في األجواء الطبية فالحه هذ ا باأضذافة ىلذا غذزو القذوانين الوضذدية لكثيذر مذن
نالد المسلمين وكل ما سبن حتاج ىلا نيان الحكم الشرعي فيه.
 )3االنبلار بالفكر الغربي وتصدي بعض هؤالء المبلورين  -خاصة ممن در في
نالد الغرب  -للحدفع عن ي ا ا شذر،ية ليسذوا مذؤهلين للالذو
 )1نحو فقه ميسر للقرضاوي

 22 - 16دار وهثة القاهرة.

فيلذا فزلذوا وهذم

حسبون أنلم حسنون صذنعا .ومذن العليذت أنذه ال قبذل مذن أحذد أن فتحذدع فذي
تالصصذ ذذه الذ ذذديين ىال أن كذ ذذون مذ ذذن أهذ ذذل الذ ذذدار وتلذ ذذده فرتذ ذ فذ ذي حمذ ذذا الفقذ ذذه
ويصدر الفتاو نال خطام وال امام وربما استسذلل الكذالم فذي مسذ لة لذو عرضذت
علا عمر  -رضي

عنه  -للم للا أهل ندر.

 )4اللمذذود الفقلذذي والتعصذذت المذ هبي ويذذد اسذذتمر هذ ا األمذذر ردحذذا مذذن الذذزمن وال
االذذت بقا ذذاه ومذذن األمثلذذة علذذا ه ذ ا اللمذذود وجذذود أكثذذر مذذن مائذذة شذذر وحاشذذية
ألحد كتت بعض الم اهت الفقلية) .)1
المطلب الرابع :صفات المجدد :)2
 )1العلم :فالملدد في الفقه الند أن كون مالكا ألدوان االجتلاد فيما لتلد فيه كما
هو مقرر في علم أصول الفقه وأهم ه ه الشروط:
أ) العلذ ذذم بذ ذذالقرحن فيعذ ذذرف ح ذ ذذان األحكذ ذذام  -والناسذ ذذخ والمنسذ ذذوا منذ ذذه  -والعذ ذذام
والالا

 -والمطلن والمقيد  -وأسثاب النزول).

ب) معرفة مسائل اأجماع.

 )1الدليل ىلا المتون العلمية عبد العزيز نن ىنراهيم نن ياسم دار الصميعي -الريا

386

 )2انظر :الوجيز في أصول التشري اأسالمي محمد حسن هيتو مؤسسة الرسذذالة نيذذرون.
.531

- 526 :

ج) العلذذم بالسذذنة فيعذذرف موايذ أحادفذذع األحكذذام وال قتصذذر علذذا األملذذان
السذت ويعذرف الصذذحيت وال ذدي

مذذن األحادفذع وعلذذم التذاريخ والرجذذال

وأسثاب اللر والتعدفل).
د) معرفة أصول الفقه وأن فذتقن هذ ا العلذم خاصذة مثاحذع األلفذاظ ودالالتلذا
ومثاحع القيا

و له لمسيس الحاجة ىليلا.

هذ) معرفة اللغة العربية.
و) أن كذذون فقيذذه الذذنفس فيكذذون الفقذذه ملكذذة وسذذلية لذذه سذذتطي نلذذا اسذذتنثاط
األحكام ك له الند أن فلم بمقاصذد التشذري

وفقذه المصذالت والمفاسذد وفقذه

الالالف.
 )2أن كون عدال في دفنه ورعا فحنه ىنمذا فويذ عذن

ومذن لذم كذن كذ له فلذيس

من المقبول أن فرت في ه ا الحما فالبيون ىنما تؤتا من أنوانلا وا ا كذان مذن
غيذر المقبذذول أن مذار مذذدعي الطذذت هذ ه الملنذذة فمذا بالذذه بمذذن فذتكلم فذذي أمذذر
الحالل والحرام وهو ليس ل له أهل.
 )3االعتدال :بعيدا عن الغلذو واأفذراط فذحن مذن النذا

مذن هذ ا دفدنذه فيقذدم األحذوط

دائمذذا وكذ ا سذذد ال ريعذذة وان لذذم كذذن للمذذا مسذذاا واألخذ نلمذذا شذذرعا لذذه ض ذوابط
ول ذذيس عل ذذا ىفالي ذذه وكذ ذ له ل ذذت الثع ذذد ع ذذن التفذ ذريط والتس ذذاهل بحل ذذة مل ذذاراة
العصذذر وكذ ا الثحذذع عذذن المالذذارج بكذذل وسذذيلة ممكنذذة وهذ ا فثذ موجذذود وكذذال
فرفي يصد األمور ميم.
 )4أن كون الملدد يدوة لغيره :في سلوكه وحياته حتا ستحن الشرف العظيم ال ي
فناط به.

المطلب الخامس :مزالك التجديد ،وهي:
 -1المصلحة المتوهمة الغلو في اعتثار المصلحة ولو علا حساب النص).
فالمصلحة تنقسم ىلا ثالثة أيسام:
أ .مصذذلحة معتبذرة :شذذلد الشذذرع للذذا باالعتثذذار وهذذي ترجذ ىلذذا حفذذه ال ذذروران
الالمس الدفن والنفس والعقل والنسل والمال) .)1
ب .مصلحة ملغاة .)2
شلد الشرع بعدم اعتثارها كالربا وأحل

البيذ وحذرم الربذا) [الثقذرة .]275 :مذ

ما يد فتوهم من جلثه للمصالت
ج مصذذلحة لذذم قذذم الذذدليل علذذا اعتثارهذذا نذ اتلا وال ىلغائلذذا ولكنلذذا تذذدخل ضذذمن
مقاصد الشرع وتسما المصلحة المرسلة).
وم ذذن أمثلتل ذذا :جمذ ذ القذ ذرحن ت ذذدوين ال ذذدواوين يذ ذوانين الس ذذير والم ذذرور وتحدف ذذد
األسعار وانشاء المحاكم فل ه مصلحة معتبرة .)3
 -2مسذذافرة الواي ذ بعل ذره وبل ذره الرضذذوا تحذذت ضذذغط الواي ذ ) .فيشذذكل ه ذ ا ال ذذغط
تكيي

األحكام الشر،ية وفقا للواي المعاش دون مراعاة النصو

 -3االجتلاد يبل اكتمال األهلية.
 )1أصول الفقه اأسالمي وهثة الزحيلي .752/2
 )2انظر :االعتصام للشافبي  114/2المكتثة التلارية الكبر  -مصر.
 )3أثر األدلة المالتل

فيلا في الفقه اأسالمي مصطفا الثغا

.36 :

.

 -4االجتلاد علا خالف النص ىمذا لللذل نثبوتذه أو عذدم العلذم بذه أصذال أو لغفلذة
و هول للو أو سوء فلم.
 -5مسافرة اللو فمعا في جاه أو منصت أو تملقذا لمذن الشذا أو فرجذا ومذن لذه
تملن اللماهير فمعا في النلومية واقثال الدهماء.
 -6عذذدم فلذذم الواي ذ

ومذذن األمثلذذة علذذا لذذه ىفتذذاء بع ذذلم ب ذ ن الثاروكذذة ال تعذذدو أن

تك ذذون غط ذذاء لل ذ أر

فتح ذذل ري ذذم أنل ذذا داخل ذذة ف ذذي معن ذذا الواص ذذلة الت ذذي ورد فيل ذذا

اللعن.
 -7تقليد الفكر الغربي كما في منذ الطذال
األيل )1

 )1االجتلاد المعاصر

 46وما بعدها.

ومنذ تعذدد الزوجذان) أو ملاملتذه علذا

المبحث الثاني :التجديد في فق المرأة المسلمة عند القرضاوي:
المطلب األول :عنااة القرضاوي بفق المرأة وقضاااها:
عتب ذذر التلدف ذذد ف ذذي فق ذذه الم ذرأة المس ذذلمة واالهتم ذذام بالق ذذا ا النس ذذوية م ذذن أه ذذم
الملاالن التي ركز الشيخ القرضاوي اهتمامه فيلا ويد علذل القرضذاوي لذه بقولذه أن
"الميدان النسائي يد غزاه شيافين األنس ف فسدوا علا المذرأة المسذلمة تفكيرهذا ووجذدانلا
وس ذذلوكلا ف ص ذذثحت ف ذذي حاج ذذة ماس ذذة أن ت ذذرد رش ذذدها وتع ذذود ىل ذذا أص ذذالتلا وتعت ذذز
بشالصيتلا اأسالمية وترفض التقليد األعما والتثدية ال ليلة للغرب والشر

ارضذية

باهلل وحده ربا وباأسالم دفنا وبمحمد نبيا ورسوال" .)1
كما أنه الحه من خالل تلاربذه "فذي الذدعوة والتذدريس واأفتذاء أن المذرأة أشذد
اهتمامذذا بالذذدفن وتذ ث ار بذذه مذذن الرجذذل ألن يلبلذذا فذذي الغالذذت أشذذد حساسذذية وشذذفافية مذذن
يلت الرجل" .)2
لل ا دعا القرضاوي "الدعاة والمصذلحين أن فوجلذوا اهتمذاملم ىلذا هذ ا الميذدان
– ميذذدان المذرأة -مسذذتعينين بكذذل الوسذذائل واألسذذاليت الكفيلذذة بمواجلذذة وسذذائل اللذذدامين
وأساليبلم" .)3
ودع ذذا القرض ذذاوي ىل ذذا عص ذذر جدف ذذد للمذ ذرأة المس ذذلمة ف ذذي كت ذذاب ل ذذه ع ذذالي هذ ذ ا
الموضوع بعنوان «مسلمة الغد» ى قول« :نحن نريد ه ا العصذر أن فنتلذي نريذد أن
نبدأ عص ار جدفذدا ونفذتت صذفحة جدفذدة للمذرأة المسذلمة نريذد أن تعذود نل ذة ىسذالمية

 )1نساء مؤمنان .الشيخ فوس
 )2المرج نفسه.
 )3المرج نفسه

.6

القرضاوي القاهرة :مكتثة وهثة ط2009 4م

.5

حقيقي ذذة تق ذ
كتذاب

عل ذذا أر

وسذنة رسذوله «

ص ذذلثة م ذذن تع ذذاليم اأس ذذالم التع ذذاليم الحقيقي ذذة كم ذذا ج ذذاء نل ذذا
» ..هذ ا مذا أريذده مذن مسذلمة الغذد أريذدها مسذلمة عارفذة

ندفنلا وبحياتلا مؤد ة لواجبلا نحو ربلا ولواجبلا نحو اوجلا وأوالدها ولواجبلا نحو
ملتمعلا ودفنلا وأمتلا اأسالمية نريدها أن تقود نل ة ىسالمية حقيقية» .)1
المطلب الثاني :منهج القرضاوي في تجديد فق المرأة المسلمة:
 -1اسذ ذذتناده ىلذ ذذا الش ذ ذريعة اأسذ ذذالمية مذ ذذن خذ ذذالل اعتمذ ذذاده علذ ذذا الق ذ ذرحن الك ذ ذريم
واألحادفع النبوية الصحيحة .)2

 -2الشذذمولية فذذي نظرتذذه للمذرأة بحيذذع تنذذاول شالصذذيتلا مذذن جميذ اللوانذذت ولذذم
فرجت جانت علا جانت حخر.

 -3انتلاج الوسطية في تناوله ودراسته لفقه المرأة المسلمة .)3

 -4اللم نين التمحيص العلمي والت مل الفكري والتوجيه اأصالحي .)4

المبحث الثالث :مجاَّلت التجديد عند القرضاوي في فق المرأة المسلمة:
المطلب األول :المساواة كين الرجل والمرأة:

فنادي الشيخ القرضاوي بالمساواة نذين الرجذل والمذرأة لذه ألن اأسذالم سذاوي
نينلما في كل شيء ويدلل القرضاوي علا له من خالل :)5

 )1مسلمة الغد .الشيخ فوس
 )2الش ذذيخ فوسذ ذ
ط1 2001م

 )3المرج نفسه

القرضاوي القاهرة :دار الوفاء ط1992 1م

29ذ.32

القرضذ ذذاوي شالص ذذية العذ ذذام اأس ذذالمية1421هذ ذذ2000/م القذ ذذاهرة :مكتث ذذة وهثذ ذذة

.75
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 )4المرج نفسه.
 )5مركذذز المذرأة فذذي الحيذذاة اأسذذالمية فوسذ

القرضذذاوي القذذاهرة :مكتثذذة وهثذذة ط1 2005م

 .11وما بعدها نتصرف .وكتابه الدفن والسياسة

 175وما بعدها نتصرف.

 -1مساواة اأسالم المرأة للرجل في التكلي
 -2مساواة المرأة للرجل في التكالي

والتدفن والدثادة.

الدفنية واالجتما،ية األساسية.

 -3مساواة المرأة للرجل في الل ازء ودخول اللنة.
 -4مسذ ذذاواة المذ ذرأة للرجذ ذذل فذ ذذي الحقذ ذذو  )1الماليذ ذذة للمذ ذرأة  )2حيذ ذذع فذ ذ كر الشذ ذذيخ أن
اأسالم أبطل ما كذان عليذه كثيذر مذن األمذم  -عربذا وعلمذا  -مذن حرمذان النسذاء مذن
التملذ ذذه والميذ ذراع أو الت ذ ذذيين علذ ذذيلن فذ ذذي التصذ ذذرف فيمذ ذذا ملكذ ذذن واسذ ذذتبداد األاواج
ب ذ موال المتزوج ذذان م ذذنلن ف ثب ذذت لل ذذن ح ذذن المل ذذه ب نواع ذذه وفروع ذذه وح ذذن التص ذذرف
ب نواعذ ذذه المشذ ذذروعة .فشذ ذذرع الوصذ ذذية واأرع للذ ذذن كالرجذ ذذال  )3وأعطذ ذذاهن حذ ذذن البي ذ ذ

 )1الحن هو مصدر حن الشذيء حقذه ى ا ثبذت ووجذت وجمعذه حقذو وحقذا  .والحذن طلذن علذي
المال والمله والموجت الثانت ومعني حن األمر :وجت ووي نال شه ..انظر لسذان العذرب النذن
منظذ ذذور ج ١٠

 ٤٩ومذ ذذا بعذ ذذدها القذ ذذامو

المنيذ ذ ذذر للفيذ ذ ذذومي ج ١

المحذ ذذيط للفيذ ذذروا حبذ ذذادي ج ١

 ١٤٤ ١٤٣مالتذ ذ ذذار الصذ ذ ذذحا لل ذ ذ ذرااي

لملموعة من العلماء مادة حن ج ١٨

 ٣٢١المصذ ذذثا

 ٧٤الموسذ ذ ذذوعة الكويتيذ ذ ذذة

 .7أما تعريفه اصطالحا فلو " :اختصا

قذر بذه الشذرع

سلطة علا شيء أو ايت اء أداء
من حخر لمصلحة معينة " .انظر حول تعريفان الحن عند لفقلذاء د ارسذة جذودن المظلذوم حذن المذرأة
في الوال ة العامة

 4وما بعدها نتصرف.

2
النفقذة تسذتحّقلا الزوجذة مقانذل
فتعلن الملذر بذالزواج والذدخول وكذ له ّ
) مثل :الملر و ّ
النفقة حيع ّ
 .٩٨الفقه اأسالمي وأدلته للزحيلذا ج ٤
لحن الزوج .المغنا النن يدامة ج ١٢
احتثاسلا ّ

٠١٩

 )3انظر في هالل القرحن سيد يطت ج ٢

.258

والشذراء  ,واأجذذارة واللثذذة واأعذذارة والويذ

والصذذدية والكفالذذة والحوالذذة والذذرهن ...وغيذذر

له من العقود واألعمال .)1
وأض ذذاف القرض ذذاوي ش ذذي ا جدف ذذدا فتث ذ

ل ذذه وه ذذو :حق ذذو ال ذذدفاع ع ذذن مالل ذذا -

كالدفاع عن نفسلا  -بالتقاضي وغيره من األعمال المشروعة.
المطلب الثاني :حقوق المرأة المسلمة كزوجة:
فؤكد القرضاوي أن اأسالم يرر للزوجة حقويا علا اوجلا ,ولذم لعللذا ملذرد
حبر علا ور  ,نل جعذل عليلذا أكثذر مذن حذافه ورييذت :مذن ى مذان المسذلم وتقذواه أوال,
ومن ضمير الملتم ويقظته ثانيا ,ومن حكم الشرع والزامه ثالثا .)2
ومن هذه الحقوق :)3
 -1الصدا  :أ -تعريفه :لغة :م خو من الصد خالف الك ب .وشرعا :هو المال
ال ي وجت علا الزوج دفعه لزوجته بسبت عقد النكا  .وسمي الصدا صدايا
أشعاره بصد رغثة با له في النكا

النحلة والعقر.
ا :الملر و ّ

ويسما أ

ب -مشروعيته :األصل في مشرو،ية الصدا الكتاب والسنة واأجماع.
ج -حكم الصدا :

 )1مرك ذ ذ ذذز المذ ذ ذ ذرأة ف ذ ذ ذذي الحي ذ ذ ذذاة اأس ذ ذ ذذالمية د .فوسذ ذ ذ ذ

القرض ذ ذ ذذاوي

نتصرف.وانظر :أستا المرأة للشيخ محمد نن سالم البيحانا
 )2مركز المرأة القرضاوي
 )3المرج نفسه

.96-94

.94

 .13 12وم ذ ذ ذذا بع ذ ذ ذذدها

 ١٧٨وما بعدها نتصرف.

لت علا الزوج دف المال بملرد تمذام العقذد وال لذوا ىسذقافه .ودل علذا هذ ا يولذه
ص ذدىياتل َّن نحىل ذة) [النسذذاء ]4 :ويولذذه تعذذالا :ىف ىم ذا اس ذتىمتىعتم ب ذه
تع ذالا :ىوىحت ذوا ّ
اء ى
الن ىس ذ ى
فَّلقذتم
وره َّن ىفري ى ة) [النساء .]24 :ويوله تعالا :ىال ج ىنا ى ىعىلذيكم ىن ى
منل َّن ىفتىتوه َّن أج ى

اء ىما ىلم تى ىم ُّسوه َّن أىو تىفرضوا ىلل َّن ىفري ى ة) [الثقرة.]236 :
ّ
الن ىس ى

ّللا
صذَّلا َّ
وحدفع سلل نن سعد  -رضي عنذه  -يذال :أتذت امذرأة النبذي  -ى
ىعىليذ ذه ىو ىسذ ذَّل ىم  -فقال ذذت :ىن ذذي وهب ذذت نفس ذذي ولرس ذذوله فق ذذال :م ذذالي ف ذذي النس ذذاء م ذذن

حاجذذة) فقذذال رجذذل :اوجنيلذذا يذذال :أعطلذذا ثوبذذا ...الحذذدفع)  )1وحذذدفع أنذذس نذذن

ّللا ىعىليذ ذه ىو ىسذ ذَّل ىم  -أر عل ذذا عب ذذد
صذ ذَّلا َّ
مال ذذه  -رض ذذي عن ذذه  -أن رس ذذول  -ى
ّللا ىعىلي ذه ىو ىس ذَّل ىم  :-ىمل ذ ىيم ) -
ص ذَّلا َّ
الذذرحمن نذذن عذذوف أثذذر اعف ذران فقذذال النبذذي  -ى
عني :ما ش نه ومذا أمذر  -فقذال :ذا رسذول

يذال :وان نذواة مذذن هذت فقذذال :بذذار

تزوجذت امذرأة فقذال :مذا أصذديتلا )

لذه أولذذم ولذذو بشذاة)  .)2وأجمذ المسذذلمون

علا مشرو،ية الصدا في النكا .)3
وي ذذر القرض ذذاوي أن اأس ذذالم أوج ذذت الص ذذدا للم ذرأة عل ذذا الرج ذذل ىش ذذعا ار من ذذه
نرغبته فيلا وارادته للا .يال تعالا :وحتوا النساء صدياتلن نحلة  ,فحن فبن لكذم عذن
شيء منه نفسا فكلوه هني ا مري ا) [النساء.]4/4:

 )1رواه الثالاري نريم  )5149ومسلم نريم .)1425
 )2رواه الثالاري نريم  )5153ومسلم نريم .)1427
 ) 3الفق ذذه الميس ذذر ف ذذي ضذ ذذوء الكت ذذاب والس ذذنة ,ملموعذ ذذة م ذذن الم ذذؤلفين ملمذ ذ المل ذذه فل ذذد لطثاعذ ذذة
المصح

الشري

1424هذ

.301

 -2النفقذة :لغذة :يذال انذن فذار " :النذون والفذاء والقذاف أصذالن صذحيحان فذدل أحذدها
علا انقطاع شيء و هابه واآلخر علا ىخفذاء شذيء واغماضذه"  )1و كذر مذن األول:
النفقة ألنلا تم ذي لوجللذا .ثذم يذال" :ويمكذن أن كذون األصذل فذي الثذاب واحذدا وهذو
الالذ ذذروج"  .)2والنفقذ ذذة هذ ذذي مذ ذذا صذ ذذرف علذ ذذا الذ ذذنفس والديذ ذذال .واللم ذ ذ منلذ ذذا :نفذ ذذا ٌ
ونفقان .)3

اصطالحا :ييل :هي الطعام والكسوة والسكنا  )4وهذو تعريذ
المراد به الوص

ياصذر ولعذل

وليس الحد .وييل :هذي "كفا ذة مذن مونذه خبذ از وأدمذا وكسذوة ومسذكنا

وتوابعلا" .)5
ولكن ه ا التعري
ّ

بحاجة ىلا ىضافة ييد بالمعروف) ألن الكفا ة ىنما تكون

بالمعروف من دون سرف أو تقتير.
ويمكذذن اختصذذار التعريذ
في كل الظروف واألحوال.

ذيعم الكفا ذذة
ليصذذثت :كفا ذذة مذذن مونذذه بذذالمعروف .فذ ّ

ويذذر القرضذذاوي أن الرجذذل مكل ذ

نتذذوفير الم كذذل والملذذثس والمسذذكن والعذذالج

المرأته .)6

 )1مقافيس اللغة  )455-454/5مادة :نفن).
 )2المرج السانن.
 )3انظ ذذر ف ذذي م ذذادة نف ذذن) :الع ذذين للفراهي ذذدي  )177/5والص ذذحا
العرب النن منظور  )4507/6والقامو

للل ذذوهري  )1560/4ولس ذذان

المحيط للفيرواابادي .)278-277/3

 )4انظر :الدر المالتار  278/5م حاشية انن عاندفن) واللثاب للغنيمي .)91/3
 )5انظر :منتلا اأرادان للفتوحي  )439/4وكشاف القناع للبلوتي .)401/4
 )6مركز المرأة فوس

القرضاوي

95نتصرف.

 .3المعاشذرة بذذالمعروف يذذال تعذذالا :وعاشذذروهن بذذالمعروف) [النسذذاء ]4/19:وهذ ا

الحذذن عتب ذره القرضذذاوي حقذذا جامعذذا فت ذذمن ىحسذذان العاملذذة فذذي كذذل عاليذذة نذذين
المرء واوجه  ,من حسذن الاللذن  ,ولذين اللانذت  ,وفيذت الكذالم ,وبشاشذة الوجذه ,

وتطييت نفسلا بالممااحة والترفيه عنلا.
استقالل الزوجة
أما رأي القرضاوي في ه ه المس لة فقد أكد علا أن اأسالم لم فلدر شالصية
المذ ذرأة نزواجل ذذا  ,ول ذذم فذ ذ نلا ف ذذي شالص ذذية اوجل ذذا وأبق ذذا للمذ ذرأة شالص ذذيتلا المس ذذتقلة
المتمي ذ ذزة  ,كم ذ ذذا أن شالصذ ذذيتلا المدني ذ ذذة ال تذ ذذنقص ب ذ ذذالزواج  ,وال تفقذ ذذد أهليتل ذ ذذا للعق ذ ذذود
والمعامالن وسائر التصرفان ,فللذا أن تبيذ وتشذتري ,وتذؤجر أمالكلذا وتسذت جر وتلذت
من ماللا وتتصذد وتوكذل وتالاصذم وهذ ا أمذر لذم تصذل ىليذه المذرأة الغربيذة ىال حذدفثا,
وال االت في بعض البالد مقيدة ىلا حد ما بحرادة الزوج .)1
المطلب الثالث :المرأة باعتبارها أنثى:
ف ذذر القرض ذذاوي بذ ذ ن اأس ذذالم ي ذذدر أنوث ذذة الم ذرأة ,واعتبره ذذا  -لل ذ ا الوصذ ذ

-

عنص ار مكمال للرجل  ,كما أنه مكمل للا  ,فليس أحدهما خصما ل خر ,وال نذدا لذه وال
منافسا  ,نل عونا له علا كمال شالصه ونوعه.
ويشذذثه القرضذذاوي ال ذ كر واألنثذذا بالعلثذذة وغطائلذذا  ,والشذذيء والامذه  ,ال غنذذا
ألحدهما عن اآلخر.

 )1المرج فسه
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فالمرأة  -نل ا  -غير الرجل  ,ألنلا تكمله ويكمللا  ,والشذيء ال كمذل نفسذه ,
والقرحن الكريم قذول :ولذيس الذ كر كذاألنثا) سذورة حل عمذران .)36/كمذا أن الموجذت
غير السالت  ,والسالت غير الموجت.
وم ه ا لم تاللن لتكذون نذدا لذه وال خصذما  ,نذل هذي منذة ولذه :بع ذكم مذن
بعض) سورة النساء,)25/
وايت ذت حكمذذة

جعل لكم من أنفسكم أاواجا) سورة النحل.)72/
أن كذذون التكذذوين الع ذذوي والنفسذذي للمذرأة حمذذل عناصذذر

اللا نية للرجل ويانلية االنل اب ىليه.
وركذذت

فذذي كذذل مذذن الرجذذل والم ذرأة شذذلوة غريزيذذة فطريذذة يويذذة تسذذويلما ىلذذا

التلا ب واللقاء حتا تستمر الحياة ويثقا النوع.
ومن ثم فرفض اأسالم كل نظام صادم ه ه الفطذرة ويعطللذا ,كنظذام الرهبنذة
ولكنه حظر كل تصري
هذذو أسذذا

لل ه الطاية علا غير ما شرعه

ورضيه مذن الذزواج الذ ي

األس ذرة ,ولل ذ ا حذذرم الزنذذا ,كمذذا حرمتذذه األد ذذان السذذماوية كللذذا ,ونلذذا عذذن

الف ذواح  ,مذذا هلذذر منلذذا ومذذا بطذذن ,وسذذد كذذل منف ذ فذذؤدي ىلذذا ه ذ ه الف ذواح  ,حما ذذة
للرجل والمرأة من عوامل اأثارة وبواعع الفتنة واأغراء.
وعلذا هذ ا األسذا

مذذن النظذر ىلذذا فطذرة المذرأة ,ومذا لذذت أن تكذون عليذذه فذذي

عاليتلا بالرجل  ,عامل اأسالم المرأة  ,ويقيم كل نظمه وتوجيلاته وأحكامه.
ىن ذذه فرع ذذا أنوثتل ذذا الفطري ذذة ,و عت ذذرف بمقت ذذياتلا ف ذذال كبتل ذذا وال ص ذذادرها,
ولكنه حول نينلا وبين الطرين ال ي فؤدي ىلا انت اللا ,وامتلان أنوثتلذا ,ويحميلذا مذن

ئذذاب الثشذذر ,وكذذالب الصذذيد ,التذذي تالطذ

ننذذان حذواء  ,لتنلشذذلا نلشذذا ,وتسذذتمت نلذذا

لحما ,ثم ترميلا عظما .)1
وقد حدد القرضاوي موقف اإلسالم من أنوثة المرأة فيما يلي :)2
 -1ىن ذذه ح ذذافه عل ذذا أنوثتل ذذا  ,حت ذذا تظ ذذل فنبوع ذذا لعواف ذ

الحن ذذان والري ذذة واللم ذذال ,

ولل ا أحل للا بعض ما حرم علا الرجال  ,بما تقت يه فبيعة األنثا ووهيفتلا ,

كذذالتحلي بال ذ هت  ,ولذذثس الحريذذر الالذذالص  ,فقذذد جذذاء فذذي الحذذدفع « :ىن ه ذ فن
حرام علا كور أمتي حل أناثلم » .)3

 -2كمذذا أنذذه حذذرم عليلذذا كذذل مذذا لذذافي ه ذ ه األنوثذذة ,مذذن التشذذثه بالرجذذال فذذي الذذزي
والحركة والسلو وغيرها ,فنلا أن تلثس المرأة لثسذة الرجذل  ,كمذا نلذا الرجذل أن
فلثس لثسة المرأة ,ولعن المتشبلان من النساء بالرجال ,مثلما لعذن المتشذبلين مذن

الرجال بالنساء  ,وفي الحذدفع « :ثالثذة ال فذدخلون اللنذة وال فنظذر

ىلذيلم فذوم

القيامذذة :العذذا لوالد ذذه ,والمذرأة المترجلذذة -المتشذذبلة بالرجذذال – والذذدفوع :ال ذ ي ال
فثالي من دخل علا أهله.)4 ».

 -3وه ذذو حم ذذي ه ذ ه األنوث ذذة ويرع ذذا ض ذذعفلا  ,فيلعلل ذذا أن ذذدا ف ذذي ه ذذل رج ذذل ,مكفول ذذة
النفقان  ,مكعية الحاجان  ,فلذي فذي كنذ

أنيلذا أو اوجلذا أو أوالدهذا أو أخوتلذا,

لت عليلم نفقتلا  ,وفن شريعة اأسالم  ,فال ت طرها الحاجة ىلا الالذو

للي الحياة وصراعلا ومزاحمة الرجال بالمناكت.

 )1مركز المرأة فوس
 )2المرج نفسه

القرضاوي

فذي
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 )3رواه انن ماجه ج  2نريم  )3595عن علي وهو صحيت بملموع فريه.
ّ
 )4رواه أحمذد عذذن انذذن عمذر ويذذال الشذذيخ شذاكر :ىسذذناده صذذحيت  )1680ورواه النسذذائي80/5 :
والحذذاكم وصذذححه 72/1 :نلفذذه :ى"رجلذذة النسذذاء" ووافقذذه الذ هبي .ويذذال الليثمذذي :رواه البذزار بحسذذنادفن
ورجاللما ثقان.147،148/8 :

عل ذذا س ذذمعتلا وكرامتل ذذا  ,ويص ذذون

 -4وه ذذو ح ذذافه عل ذذا خلقل ذذا وحيائل ذذا  ,ويح ذذر

عفافلذذا مذذن خ ذوافر السذذوء  ,وألسذذنة السذذوء  -ف ذذال م ذن أفذذدي السذذوء  -أن تمتذذد

ىليلا.

ولهذا يوجب اإلسالم عليها:
أ) الغض من بصرها والمحافظذة علذا عفتلذا ونظافتلذا :ويذل للمؤمنذان غ

ذن

من أبصارهن ويحفظن فروجلن) سورة النور.)31/
ب) االحتشام والتسذتر فذي لثاسذلا واينتلذا دون ىعنذان للذا .وال ت ذيين عليلذا :وال
فب ذذدفن اين ذذتلن ىال م ذذا هل ذذر منل ذذا  ,ولي ذ ذربن بالم ذذرهن عل ذذا جي ذذوبلن) س ذذورة
النذذور .)31/ويذذد فسذذر :مذذا هلذذر منلذذا ) بالكحذذل والالذذاتم  ,وبالوجذذه والكفذذين ,
وااد بع لم :القدمين.
جذ ذذ) أال تب ذذدي اينتل ذذا الالعي ذذة  -كالش ذذعر والعن ذذن والنح ذذر والذ ذ راعين والس ذذايين  -ىال
لزوجلذذا ومحارملذذا الذ فن شذذن عليلذذا أن تسذذتتر مذذنلم اسذذتتارها مذذن األجانذذت:
وال فبذذدفن اينذذتلن ىال لثعذذولتلن أو حبذذائلن أو حبذذاء بعذذولتلن أو أننذذائلن أو أننذذاء
بعولتلن أو ىخوانلن أو ننذي ىخذوانلن أو ننذي أخذواتلن أو نسذائلن أو مذا ملكذت
أ مذذانلن أو التذذابعين غيذذر أولذذي اأربذذة مذذن الرجذذال أو الطفذذل ال ذ فن لذذم ظلذذروا
علا عوران النساء ) سورة النور.)31/
د) أن تتذ ذذوير فذ ذذي مشذ ذذيتلا وكالملذ ذذا :وال

ذ ذربن بذ ذ رجللن لذ ذذيعلم مذ ذذا الفذ ذذين مذ ذذن

اينتلن) سورة النور .)31/فذال تال ذعن بذالقول فيطمذ الذ ي فذي يلثذه مذر
ويلذذن يذوال معروفذذا) األحذزاب .)32/فليسذذت ممنوعذذة مذذن الكذذالم  ,ولذذيس صذذوتلا
عوره  ,نل هي م مورة أن تقول يوال معروفا.

هذذ) أن تتلنذذت كذذل مذذا لذ ب انتثذذاه الرجذذل ىليلذذا  ,ويغريذذه نلذذا  ,مذذن تبذذرج اللاهليذذة
األولذذا أو األخي ذرة  ,فل ذ ا لذذيس مذذن خلذذن الم ذرأة الععيفذذة .وفذذي الحذذدفع « :أ مذذا
ام ذرأة اسذذتعطرن ثذذم خرجذذت مذذن نيتلذذا ليشذذم النذذا

ريحلذذا فلذذي اانيذذة »  .)1أي

تفعل فعللا  ,وان لم تكن ك له  ,فيلت أن تتنزه عن ه ا السلو .
و) أن تمتن عن الاللوة ب ي رجل ليس اوجلا وال محرما للا  ,صونا لنفسذلا ونفسذه
من هواجس اأثم  ,ولسمعتلا من ألسنة الزور « :ال اللذون رجذل بذامرأة ىال مذ
ي محرم » .)2
ا) أال تالذ ذذتلط بملتم ذ ذ الرجذ ذذال األجانذ ذذت ىال لحاجذ ذذة دا،يذ ذذة  ,ومصذ ذذلحة معتب ذ ذرة ,
وبالق ذذدر ال ذذالام  ,كالص ذذالة ف ذذي المس ذذلد  ,وفل ذذت العل ذذم  ,والتع ذذاون عل ذذا الب ذذر
والتقذذو  ,بحيذذع ال تحذذرم الم ذرأة مذذن المشذذاركة فذذي خدمذذة ملتمعلذذا  ,وال تنسذذا
الحدود الشر،ية في لقاء الرجال.
ويذ ذذر القرضذ ذذاوي أن اأسذ ذذالم نل ذ ذ ه األحكذ ذذام حمذ ذذي أنوثذ ذذة الم ذ ذرأة مذ ذذن أنيذ ذذاب
المفترس ذذين م ذذن ناحي ذذة ,ويحف ذذه عليل ذذا حياءه ذذا وعفافل ذذا بالثع ذذد ع ذذن عوام ذذل االنحذذراف
والت ليل من ناحية ثانية ,ويصذون عرضذلا مذن ألسذنة المفتذرين والمذرجفين مذن ناحيذة
ثالثذة ,وهذذو  -مذ هذ ا كلذذه  -حذذافه علذذا نفسذذلا وأعصذذانلا مذذن التذذوتر والقلذذن  ,ومذذن
اللزان واالضطرابان ,نتيلة للمو الاليال ,وانشغال القلت ,وتواع عواففذه نذين شذتا
المثيران والمليلان.

 )1رواه أنو داود عن أني موسذا  )4173والترمذ ي  )2786ويذال :حذدفع حسذن صذحيت ورواه
النسذذائي ج8

 153فذذي كتذذاب الزينذذة ولفظذذه" :أ مذذا ام ذرأة اسذذتعطرن فمذذرَّن علذذا يذذوم ليلذذدوا مذذن

ريحلا فلي اانية".
 )2تفن عليه عن انن ،ثا

اللؤلؤ والمرجان .)850

ا  -نل ه األحكام والتشريعان  -حمي الرجل من عوامل االنحذراف والقلذن ,

وهو أ

ويحمي الملتم كله من عوامل السقوط واالنحالل.
المطلب الرابع :المرأة باعتبارها عضواً في المجتمع :)1
فؤكذذد القرضذذاوي علذذا أن الق ذرحن جعذذل الرجذذل والم ذرأة ش ذريكين  ,فذذي تحمذذل أعظذذم
المسذ ذذؤوليان فذ ذذي الحيذ ذذاة اأسذ ذذالمية  ,وهذ ذذي مسذ ذذؤولية األمذ ذذر بذ ذذالمعروف والنلذ ذذي عذ ذذن
المنكر.
قذ ذذول تعذ ذذالا :والمؤمنذ ذذون والمؤمنذ ذذان بع ذ ذذلم أوليذ ذذاء بعذ ذذض  ,ذ ذ مرون بذ ذذالمعروف
وينل ذذون ع ذذن المنك ذذر ويقيم ذذون الص ذذالة ويؤت ذذون الزك ذذاة ويطيع ذذون

ورس ذذوله) التوب ذذة

.)71
ولذذيس لزوجلذذا أن منعلذذا مذذن فلذذت العلذذم الواجذذت عليلذذا  ,ى ا لذذم كذذن هذذو يذذاد ار
علا تعليملا  ,أو مقص ار فيه.
وصالة اللماعذة ليسذت مطلوبذة مذن المذرأة  ,فلبلذا مذن الرجذل  ,فذحن صذالتلا فذي
نيتل ذذا ي ذذد تك ذذون أف ذذل لظروفل ذذا ورس ذذالتلا  ,ولك ذذن ل ذذيس للرج ذذل منعل ذذا ى ا رغب ذذت ف ذذي
صالة اللماعة بالمسلد  ,يال عليه الصالة والسالم « :ال تمنعوا ىماء

مسذاجد

» .)2
وللمرأة أن تالرج من نيتلا  ,لق اء حاجذة للذا أو لزوجلذا وأوالدهذا  ,فذي الحقذل أو
السو  ,كما كانت تفعل ان النطايين أسماء ننت أنا بكر  ,فقد يالت « :كنت أنقل
 )1مركز المرأة القرضاوي
 )2رواه مسلم ريم  442ج1

.142
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النذذو علذذا أرسذذي مذذن أر

الزبيذذر  -اوجلذذا  -وهذذي مذذن المدفنذذة علذذا ثلثذذي فرسذذخ

» .)1
وللمذرأة أن تالذذرج مذ اللذذي

 ,لتقذذوم ب عمذذال اأسذذعاف والتمذريض ومذذا شذذابه لذذه

من الالدمان المالئمة لفطرتلا ولقدراتلا.
فل ه هي األعمذال الالئقذة بطبيعذة المذرأة ووهيفتلذا  ,أمذا أن تحمذل السذال وتقاتذل
وتقذذود الكتائذذت فلذذيس لذذه مذذن ش ذ نلا  ,ىال أن تذذدعو ل ذ له حاجذذة  ,فعنذذد لذذه تشذذار
الرجال في جلاد األعداء بما تستطي .
فح ا شاع في بعض العصور حثس المرأة عن العلم  ,وعزللا عذن الحيذاة  ,وتركلذا
في البيت ك نلا يطعة من أثاثه  ,ال علملا الذزوج  ,وال فتذيت للذا أن تذتعلم  -حتذا ىن
الالذذروج ىلذذا المسذذلد أصذذثت عليلذذا محرم ذاى  -ى ا شذذاعت ه ذ ه الصذذورة فومذذا فمنشذذؤها
الللذذل والغلذذو واالنح ذراف عذذن هذذدي اأسذذالم  ,واتثذذاع تقاليذذد مثالغذذة فذذي التزمذذت  ,لذذم
ن نلا

 ,واأسالم ليس مس وال عن ه ه التقاليذد المبتدعذة بذاألمس ,كمذا أنذه لذيس

مس وال عن تقاليد أخر مسرفة انتدعت اليوم .ىن فبيعة اأسالم هذي التذواان المقسذط
 ,في كل ما شرعه ويذدعو ىليذه مذن أحكذام وحداب  ,فلذو ال عطذي شذي ا ليحذرم حخذر ,
وال

ذذالم ناحيذذة علذذا حسذذاب أخذذر  ,وال سذذرف فذذي ىعطذذاء الحقذذو  ,وال فذذي فلذذت

الواجثان.
ولل ذ ا لذذم كذذن مذذن هذذم اأسذذالم تذذدليل الم ذرأة علذذا حس ذاب الرجذذل  ,وال هلملذذا مذذن
أجلذذه  ,ولذذم كذذن همذذه ىرضذذاء نزواتلذذا علذذا حسذذاب رسذذالتلا  ,وال ىرضذذاء الرجذذل علذذا

 )1أخرجه الثالاري ريم  3151ومسلم ريم .2182

حسذذاب كرامتلذذا  ,ويصذذل الشذذيخ القرضذذاوي ىلذذا أن مويذ

اأسذذالم تلذذاه المذرأة فتمثذذل

فيما فلي:
أ) ىن ذذه ح ذذافه عل ذذا فبيعتل ذذا وأنوثتل ذذا الت ذذي فطره ذذا

عليل ذذا ويحرس ذذلا م ذذن أني ذذاب

المفترسين ال فن فريذدون التلاملذا ح ارمذا  ,ومذن جشذ المسذتغلين الذ فن فريذدون أن
فتال وا من أنوثتلا  ,أداة للتلارة والربت الحرام.
ب) ىنه حترم وهيفتلا السامية التي تلي ن للا بفطرتلذا  ,واختارهذا للذا خالقلذا ,الذ ي
خص ذذلا ننص ذذيت أوف ذذر م ذذن نص ذذيت الرج ذذل  ,ف ذذي جان ذذت الحن ذذان والعافف ذذة  ,وري ذذة
اأحسا

 ,وسرعة االنفعال  ,ليعدها ن له لرسالة األمومذة الحانيذة  ,التذي تشذرف

علا أعظم صناعة في األمة  ,وهي صناعة أجيال الغد.
جذذ) ىنذذه عتبذذر البيذذت مملكذذة المذرأة العظيمذذة  ,هذذي ربتذذه ومدفرتذذه ويطذذت رحذذاه  ,فلذذي
اوجة الرجل  ,وشريكة حياته  ,ومؤنس وحدتذه  ,وأم أوالده  ,وهذو عذد عمذل المذرأة
فذذي تذذدنير البيذذت  ,ورعا ذذة شذذؤون الذذزوج  ,وحسذذن تربيذذة األوالد ، ,ثذذادة وجلذذادا ,
ولل ا قاوم كل م هت أو نظام عويلا عن رسالتلا  ,أو

ر بحسن أدائلا للذا ,

أو الرب عليلا عشلا.
وير القرضاوي أن كل مذ هت أو نظذام حذاول ىجذالء المذرأة عذن مملكتلذا  ,ويالطفلذا
من اوجلا  ,وينتزعلا من فل ان أكثادها  -باسم الحرية  ,أو العمل  ,أو الفن ,
أو غي ذذر ل ذذه  -ه ذذو ف ذذي الحقيق ذذة ع ذذدو للم ذرأة  ,فري ذذد أن س ذذلبلا ك ذذل ش ذذيء ,وال
عطيلا لقاء له شي ا ف كر  ,فال غرو أن فرف ه اأسالم.
د) ىنذذه فريذذد أن فبنذذي البيذذون السذذعيدة  ,التذذي هذذي أسذذا

الملتم ذ السذذعيد .والبيذذون

الس ذذعيدة ىنم ذذا تبن ذذا عل ذذا الثق ذذة واليق ذذين  ,ال عل ذذا الش ذذه والريث ذذة  ,واألس ذرة الت ذذي

يوامل ذذا اوجذ ذذان فتثذ ذذادالن الش ذذكو والمالذ ذذاوف  ,أسذ ذرة مبني ذذة علذ ذذا شذ ذذفير هذ ذذار,
والحياة في داخللا جحيم ال طا .
هذ ذذ) ىن ذذه ذ ذ ن لل ذذا أن تعم ذذل خ ذذارج البي ذذت فيم ذذا فالئمل ذذا م ذذن األعم ذذال الت ذذي تناس ذذت
فبيعتلذذا واختصاصذذلا ويذذدراتلا  ,وال سذذحن أنوثتلذذا  ,فعمللذذا مشذذروع فذذي حذذدود
وبش ذ ذذروط .وخصوص ذ ذذا عن ذ ذذدما تك ذ ذذون ه ذ ذذي أو أس ذ ذرتلا ف ذ ذذي حاج ذ ذذة ىل ذ ذذا العم ذ ذذل
الالارجي ,أو كون الملتم نفسه في حاجة ىلا عمللا خاصة .وليست الحاجة
ىل ذذا العم ذذل محص ذذورة ف ذذي الناحي ذذة الماد ذذة فحس ذذت  ,فق ذذد تك ذذون حاج ذذة نفس ذذية,
كحاج ذذة المتعلم ذذة المتالصص ذذة الت ذذي ل ذذم تت ذذزوج  ,والمتزوج ذذة الت ذذي ل ذذم تنل ذذت ,
والشعور بذالفراا الطويذل  ,والملذل القاتذل .ولذيس األمذر كمذا فد،يذه أنصذار عمذل
المرأة دون ييود وال ضوابط
المطلب الخامس :شهادة المرأة:
قذ ذذول الشذ ذذيخ القرضذ ذذاوي :جعذ ذذل الق ذ ذرحن شذ ذذلادة الرجذ ذذل تسذ ذذاو شذ ذذلادة ام ذ ذرأتين
واستشلدوا شليدفن من رجالكم  ,فحن لم كونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون مذن
الشذ ذ ذذلداء أن ت ذ ذ ذذل ىحذ ذ ذذداهما فت ذ ذ ذ كر ىحذ ذ ذذداهما األخذ ذ ذذر

وال ذ ذ ذ ب الشذ ذ ذذلداء ى ا مذ ذ ذذا

دعوا)الثقرة .282-كما يرر الفقلاء أن شلادة النساء ال تقبل في الحدود والقصا

.

وه ا التفاون كما قول القرضاوي ليس لنقص ىنسانية المرأة أو كرامتلا نذل ألنلذا
 بفطرتلا واختصاصذلا  -ال تشذتغل عذادة بذاألمور الماليذة والمعذامالن المدنيذة .ىنمذاش ذذغللا م ذذا ش ذذغل النس ذذاء  -ع ذذادة  -م ذذن شذ ذ ون البي ذذت ىن كان ذذت اوج ذذة ,واألوالد ىن
كان ذت أم ذذا ,والتفكي ذذر ف ذذي ال ذذزواج ىن كان ذذت أ م ذذا وم ذذن ث ذذم تك ذذون اكرتل ذذا أض ذذع
ش ون المعامالن .لل ا أمذر

ف ذذي

تعذالا أصذحاب الذدفن ى ا أرادوا االسذتيثا لذدفونلم أن

شلدوا عليلذا رجلذين أو رجذال وامذرأتين .وعلذل القذرحن لذه بقولذه :أن ت ذل ىحذداهما
فت كر ىحداهما األخر ).
ومثذذل لذذه مذذا هذذت ىليذذه كثيذذر مذذن الفقلذذاء الذ فن لذذم عتبذذروا شذذلادة النسذذاء فذذي
الحدود والقصذا

 ..بعذدا بذالمرأة عذن ملذاالن االحتكذا  ,ومذوافن اللذرائم .والعذدوان

علا األنفس واألع ار

واألموال .فلي ىن شلدن ه ه اللرائم كثي ار مذا تغمذض عينلذا

 ,وتلرب صائحة مولولة  ,ويصعت عليلا أن تص

ه ه اللذرائم نديذة ووضذو  ,ألن

أعصانلا ال تحتمل التديين في مثل ه ه الحال.
ولل ا فر هؤالء الفقلاء أنفسلم األخ بشلادة المرأة  -ولو منفردة  -فيما هو مذن
ش نلا واختصاصلا  ,كشلادتلا في الرضاع والثكارة والثيوبة والحيض والذوالدة  ,ونحذو
له مما كان التص بمعرفته النساء  ,في العصور السابقة.
عل ذذا أن ه ذ ا الحك ذذم غي ذذر ملمذ ذ علي ذذه ,فمذ ذ هت عط ذذاء  -م ذذن أئم ذذة الت ذذابعين -
األخ بشلادة النساء.
ومن الفقلاء من فر األخ بشلادة النساء  ,في اللنا ان في الملتمعذان التذي ال
ك ذذون فيل ذذا الرج ذذال ع ذذادة مث ذذل حمام ذذان النس ذذاء  ,واألع ذ ار
النا

 ,وغي ذذر ل ذذه مم ذذا اعت ذذاد

أن لعلوا فيه للنساء أماكن خاصذة  ,فذح ا اعتذدن ىحذداهن علذا أخذر بقتذل أو

جر أو كسذر  ,وشذلد عليلذا شذلود مذنلن  ,فلذل تلذدر شذلادتلن لملذرد أنلذن ىنذاع
أو تطلت شلادة الرجال في ملتم ال ح رون فيه عادة
أما القرضاوي فير أن تعتبر شلادتلن ما دمن عادالن ضابطان وا،يان.

المطلب السادس :الميراص(:)1
قول القرضاوي :أما التفاون في الميراع نين الرجذل والمذرأة  ,فالواضذت أنذه نتيلذة
للتفاون نينلما في األ،ثاء ,والتكالي

المالية المفروضة علا كل منلما شرعا.

فلو افترضنا أبا مان  ,وتر وراءه اننا وبنتا  ,فذاالنن فتذزوج فيذدف ملذ ار  ,ويذدخل
بالزوجذذة فيذذدف نفقتلذذا  ,علذذا حذذين تتذذزوج البنذذت فت خ ذ مل ذ ار  ,ثذذم فذذدخل نلذذا اوجلذذا ,
فيلتزم ننفقتلا  ,وال كلفلا فلسا  ,وان كانت من أغنا النا .
ف ذذح ا ك ذذان ي ذذد ت ذذر للم ذذا مائ ذذة وخمس ذذين ألف ذذا م ذذثال  ,أخ ذ االن ذذن منل ذذا مائ ذذة وأخت ذذه
خمسذين .فعنذذدما فتذزوج االنذذن يذذد فذدف ملذ ار وهذدا ا نقذذدرها مذذثال بالمسذة وعشذرين ألفذذا.
فينقص نصيثه ليصثت  )75000خمسة وسثعين ألفذا .فذي حذين تتذزوج أختذه فتقذثض
مل ذ ار وهذذدا ا نقذذدرها بمذذا يذذدرنا بذذه مذذا دف ذ أخوهذذا لمثللذذا .فلنذذا فزيذذد نصذذيبلا فيصذذثت
 ) 75000خمسة وسثعين ألفا .فتساويا.
المطلب السابع :الداة(:)2
وأما الد ة فليس فيلا حدفع متفن علذا صذحته ,وال ىجمذاع مسذتيقن نذل هذت انذن
عليذذة واألصذذم  -مذذن فقلذذاء السذذل
الذ ي فتفذن مذ عمذوم النصذو

 ىلذذا التسذذوية نذذين الرجذذل والمذرأة فذذي الد ذذة ,وهذذوالقرحنيذذة والنبويذة الصذحيحة وافاليلذذا .ولذو هذت ىلذذا

لذه اهذذت اليذذوم  ,مذا كذذان عليذذه مذن حذذرج  ,فذذالفتو تغيذر نتغيذذر الزمذذان والمكذذان ى ا
كانت تتمشا م النصو

 )1مركز المرأة القرضاوي
 )2مركز المرأة القرضاوي

اللزئية والمقاصد الكلية

.26-23
.27

وخذالل نذدوة نظملذا المللذس األعلذا لشذؤون األسذرة فذي العاصذمة القطريذة الدوحذذة
األربعذذاء 2004-12-22م يذذال القرضذذاوي :بذ ن "مسذ لة الد ذذة محذذل اجتلذذاد وليسذذت
من الثوانت وال من القطديان ل له ليس هنا مان من ىعذادة النظذر فيمذا هذت ىليذه
الفقلاء" بش نلا.
وأضذذاف" :بذذالنظر ىلذذا الق ذرحن الك ذريم ال نلذذد دلذذيال سذذاند رأي القذذائلين بالتنصذذي
و،ثذارة القذرحن الكذريم فذذي الد ذة عامذذة مطلقذة لذذم تالذص الرجذذل بشذيء منلذذا عذن المذرأة
يذال تعذذالا :ومذن يتذذل مؤمنذا خطذذا فتحريذذر رقثذة مؤمنذذة ود ذة مسذذلمة ىلذا أهلذذه) النسذذاء
اآل ة .92
وأوضذت القرضذاوي أن هذ ه اآل ذة تشذير ىلذا أنذه" :ال فذر فذي وجذوب الد ذة بالقتذذل
الالط نين ال كر واألنثا فمن المعلوم عند أهل اللغة أن النكرة في سيا الشرط تعم
فاللملة اآل ة ) شرفية ومؤمنا نكرة تشمل المرأة والرجل فتقت ي العموم".
كم ذذا أر القرض ذذاوي أن مسذ ذ لة الد ذذة "ل ذذيس فيل ذذا ح ذذدفع متف ذذن عل ذذا ص ذذحته وال
ىجمذذاع مسذذتيقن وا ا لذذم صذذت حذذدفع فذذي هذ ه الق ذذية حذذتي بذذه فكذ له لذذم فثبذذت فيلذذا
ىجمذذاع ...نذذل هذذت انذذن عليذذة واألصذذم -مذذن فقلذذاء السذذل  -ىلذذا التسذذوية نذذين الرجذذل
والمرأة في الد ة وهو ال ي فتفن م عموم النصو
واعتب ذذر أن اس ذذتالدام القي ذذا

القرحنية والنبوية وافاليلا".

عل ذذا المي ذراع ف ذذي مس ذ لة الد ذذة "ال عت ذذد ب ذذه فلنال ذذه

حاالن كثيرة في الميراع) ت خ فيلا المرأة نفس النصيت ال ي خ ه الرجل".

وفند الشيخ القرضاوي حلة مراعاة المصلحة ال ي ستند ىليلا القائلون بالتنصي
باعتثار أن فقد الرجل باعتثاره العائل ليس مثل فقذد المذرأة ويذال" :هذ ا األمذر لذيس لذه
اعتثار في الشريعة ندليل أن د ة الطفل الصغير مثل الكبير والفراش مثل البروفسور".
ودعم القرضاوي أر ه بما هذت ىليذه عذدد مذن علمذاء العصذر كالشذيخ محمذد رشذيد
ّ
رضا والشيخ محمود شلتون في كتابذه "اأسذالم عقيذدة وشذريعة" والشذيخ أنذو اهذرة فذي
كتابه "العقوبة" والشيخ محمد الغزالي رحمه

.

وأنلذذا القرضذذاوي أدلتذذه ب ذذرورة النظذذر فذذي مس ذ لة الد ذذة مذذن ااويذذة تك ذريم الم ذرأة
ودعا حكومة يطر ىلا األخ نل ا التوجه.
واتفن م أر الشيخ القرضاوي خالل الندوة كل مذن الشذيخ عبذد القذادر نذن محمذد
العماري نائت رئيس محكمة االست ناف سابقا والدكتورة عائشة فوس

المناعي عميدة

كلية الشريعة جامعة يطر واألستا الدكتور محمد عثمان شبير أستا بقسم الفقه كلية
الشريعة جامعة يطر .)1
المطلب الثامن :القوامة :)2
قول القرضاوي :وأما القوامة  ,فحنما جعللا
 .1ما ف له

للرجل ننص القرحن ألمرين:

به مذن التثصذر فذي العوايذت  ,والنظذر فذي األمذور بعقالنيذة أكثذر مذن

المرأة التي جلزها بللاا عاففي دفا من أجل األمومة.

www.almotamar.net/news/17786.htm )1
 )2مرك ذذز المذ ذرأة ف ذذي الحي ذذاة اأس ذذالمية فوسذ ذ
.30

القرض ذذاوي مكتث ذذة وهث ذذة الق ذذاهرة ط2005 2م

 .2أن الرجل هو ال ي فنفن الكثير علا ت سيس األسرة .فلو ىنلدمت سذتنلدم علذا أم
رأسه لل ا سيفكر أل

مرة يبل أن فتال يرار تفكيكلا.

المطلب التاسع :المناصب القضائية والسياسية :)1
وأما مناصت الق اء  ,والسياسة ,فقد أجااها القرضاوي وفقا لم هت الحنعية كما
تلذذوا شذذلادتلا فيذذه  ,أي فذذي غيذذر األمذذور اللنائيذذة  ,وأجذذاا أن تتذذولا الق ذذاء  ,فذذي
األموال وفي اللنا ان وغيرها.
ويذذد علذذن القرضذذاوي جذواا لذذه ب نذذه ال عنذذا وجوبذذه ولزومذذه  ,نذذل فنظذذر لألمذذر
في ضوء مصلحة المرأة  ,ومصلحة األسرة  ,ومصلحة الملتم  ,ومصلحة اأسذالم ,
ويد فؤدي له ىلا اختيار بعض النساء المتميزان في سن معينة  ,للق ذاء فذي أمذور
معينة  ,وفي هروف معينة.
وأمذذا منعلذذا مذذن رئاسذذة الدولذذة ومذذا فذذي حكملذذا  ,فذذألن فايذذة الم ذرأة  -غالثذذا  -ال
تحتمل الصراع ال ي تقت يه تله المسؤولية اللسيمة .وانما يلنا « :غالثا »  ,ألنذه يذد
فوجذذد مذذن النسذذاء مذذن كذذن أيذذدر مذذن بعذذض الرجذذال  ,مثذذل ملكذذة سذذث  ,التذذي يذذص
علينا يصتلا في القرحن  ,ولكن األحكام ال تبنا علا النادر  ,نل علذا األعذم األغلذت

 )1انظذذر تفاصذذيل لذذه فذذي :مذذن فقذذه الدولذذة فذذي اأسذذالم مكانتلذذا معالملذذا فبيعتلذذا مويفلذذا مذذن
الد مقرافي ذ ذذة والتعدد ذ ذذة والم ذ ذرأة وغي ذ ذذر المس ذ ذذلمين فوس ذ ذ
1997م

القرض ذ ذذاوي دار الش ذ ذذرو

 .176 -161فت ذذاو معاصذ ذرة القرض ذذاوي ج2

الحيذ ذذاة اأسذ ذذالمية فوس ذ ذ

القرضذ ذذاوي

الق ذ ذذاهرة ط1

 .389-372مرك ذذز المذ ذرأة ف ذذي

 .32-31وانظذ ذذر :مللذ ذذة الذ ذذبالا الكويتيذ ذذة فذ ذذي عذ ذذددفلا

 )1638األحد  24صفر 1426ه ذ الموافذن  3أنريذل 2005م للسذنة  )36والعذدد  )1639األحذد
1ربيذ األول 1426ه ذ الموافذذن  10أنريذذل 2005م حذذول فتذذو عمذذل المذرأة السياسذذي وحكذذم اأسذذالم
في له.

 ,ولل ذ ا يذذال علما نذذا :النذذادر ال حكذذم لذذه وأمذذا أن تكذذون مذذدفرة أو عميذذدة  ,أو رئيسذذة
مؤسسة  ,أو ع وا في مللس نياني أو نحو له ,فال حرج ى ا ايت ته المصلحة

المطلب العاشر :الطالق :)1
معنا الطال  :الطال لغة حل القيد واأفال

ومنه ناية فذالن أي مرسذلة

نال ييد وأسير مطلن أي حل ييده وخلي عنه لكن العرف خص الطذال بحذل القيذد
المعنوي وهو في المرأة واأفال في حل القيد الحسي في غير المرأة.
وشذذرعا :ح ذذل ييذذد النك ذذا

أو حذذل عق ذد النك ذذا نلفذذه الط ذذال ونحذذوه .أو رف ذ يي ذذد

النك ذذا ف ذذي الح ذذال أو الم ذذتل نلف ذذه مالص ذذو

فح ذذل رابط ذذة ال ذذزواج ف ذذي الح ذذال ك ذذون

بذ ذ ذذالطال الثذ ذ ذذائن وفذ ذ ذذي المذ ذ ذذتل أي بعذ ذ ذذد العذ ذ ذذدة كذ ذ ذذون بذ ذ ذذالطال الرجعذ ذ ذذي .واللفذ ذ ذذه
المالص ذذو

 :ه ذذو الصذ ذريت كلف ذذه الط ذذال

والكنا ذذة كلف ذذه الث ذذائن والحذ ذرام واأف ذذال

ونحوهذ ذذا .ويقذ ذذوم مقذ ذذام اللفذ ذذه :الكتابذ ذذة واأشذ ذذارة المفلمذ ذذة ويلحذ ذذن نلفذ ذذه الطذ ذذال لفذ ذذه
«الاللذ » ويذذول القاضذذي« :فريذذت» فذذي التفريذذن للغيثذذة أو الحذذثس أو لعذذدم اأنفذذا أو
لس ذذوء العش ذرة .وي ذذد أخ ذذرج ب ذذاللفه المالص ذذو

 :الفس ذذخ فحن ذذه ح ذذل رابط ذذة ال ذذزواج ف ذذي

الحال لكن بغيذر لفذه الطذال ونحذوه والفسذخ كاليذار البلذوا وعذدم الكفذاءة ونقصذان
الملر والردة .)2

 )1مركز المرأة فوس

القرضاوي

.117-99

 )2الفقه اأسالمي وأدلته وهثة الزحيلي ج9

.334

وهو من الق ا ا الملمة التي ركز عليلا القرضاوي وأفا

فيلذا ويذد نذدأ منايشذة

ه ه الق ية بسؤال ملم هو :لما ا شرع اأسالم الطال
فذالطال عنذذد القرضذذاوي لذذيس كلذذه محمذذودا فذي اأسذذالم  ,فمذذن الطذذال مذذا كرهذذه
نل حرمه  ,لما فيه من هدم األسرة التي حر

اأسالم علا ننائلا وتكوينلا.

ىنمذذا الطذذال الذ ي شذذرعه اأسذذالم هذذو أشذذثه مذذا كذذون بالعمليذذة اللراحيذذة المؤلمذذة,
التذي فتحمذل اأنسذان العايذل فيلذا حالم جرحذه ,نذل نتذر ع ذو منذه  ,حفاهذا علذا بقيذذة
اللسد ,ودفعا ل رر أكبر.
ف ذذح ا اس ذذتحكم النف ذذور ن ذذين ال ذذزوجين ,ول ذذم ت ذذنلت ك ذذل وس ذذائل اأص ذذال ومح ذذاوالن
المصلحين في التوفين نينلما ,فحن الطال  -في ه ه الحالة  -هو الدواء المر ,ال ي
ال دواء غي ذره ولل ذ ا ييذذل :ىن لذذم كذذن وفذذا فف ذ ار  ,ويذذال الق ذرحن الك ذريم :وان فتفريذذا
كال من سعته) النساء  )129وما شرعه اأسالم هنا هو ال ي فرضذه العقذل

غن

والحكم ذذة والمص ذذلحة  ,ف ذذحن م ذذن أبع ذذد األم ذذور ع ذذن النط ذذن والفطذ ذرة  ,أن تف ذذر

بق ذذوة

القانون شركة مؤبدة علا شريكين  ,ال فرتا أحدهما ل خر وال فثن به.
ىن فر

ه ه الحياة بسذلطان القذانون عقوبذة ياسذية  ,ال سذتحقلا اأنسذان ىال بلريمذة

كبيرة  ,ىنلا شر من السلن المؤبد  ,نل هي اللحيم ال ي ال طا .
ويد نين القرضاوي أن اأسالم يد وض جملة من المثادأ والتعاليم  ,لو أحسن النا
ىتثاعلذا والعمذذل نلذذا لقللذت الحاجذذة ىلذذا الطذال  ,ول ذذيقت مذذن نطايذه ىلذذا حذذد بعيذذد ,
ومن له:
 .1حس ذذن اختي ذذار الزوج ذذة  ,وتوجي ذذه العنا ذذة ىل ذذا ال ذذدفن والالل ذذن  ,يب ذذل الم ذذال والل ذذاه
واللمال ,

 .2النظر ىلا المالطوبة يبل العقد  ,ليطم ن علا مبل حسنلا في نظره ومويعلذا مذن
يلثه  ,وألن ه ا النظر المثكر رسول األلفة والمودة.
 .3اهتمام المرأة وأوليائلا باختيار الزوج الكريم  ,وافثار من فرضا دفنه وخلقه
 .4اشذذتراط رضذذا الم ذرأة بذذالزواج ممذذن فتقذذدم للذذا ,وال لذذوا أنذذدا ىجثارهذذا علذذا م ذذن ال
ترغت فيه.
 .5اعتثار رضا ولي المرأة وموافقته وجوبا أو استحثابا.
 .6األمذذر بمشذذاورة األملذذان فذذي اواج ننذذاتلن  ,ليقذذوم الذذزواج علذذا أسذذا

مكذذين مذذن

رضا األفراف كللا
 .7ى لاب المعاشرة بالمعروف  ,وتفصيل الحقذو والواجثذان المتثادلذة نذين الذزوجين ,
وا قاظ ال مائر المؤمنة بالتزام حدود

فيلا  ,وتقو

في مراعاتلا.

 .8ترغيذذت الذذزوج فذذي أن كذذون وايديذذا  ,بحيذذع ال فنشذذد الكمذذال فذذي اوجذذه  ,نذذل فنظذذر
ىلذا مذا فيلذا مذن محاسذن  ,ىلذا جذوار مذذا كذون نلذا مذن عيذوب  ,فذحن سذالط منلذذا
خلقا رضي منلا حخر
 .9دعذوة الذذزوج ىلذا تحكذذيم العقذذل والمصذلحة ى ا أحذذس نثاعذذع الكراهيذة نحذذو اوجتذذه ,
فذال سذذارع باالسذذتلابة ىلذا عاففتذذه  ,راجيذذا أن غيذر

الحذذال ىلذذا مذا هذذو خيذذر.

ي ذذال تع ذذالا :وعاش ذذروهن ب ذذالمعروف  ,ف ذذحن كرهتم ذذوهن فعس ذذا أن تكرهذ ذوا ش ذذي ا
ويلعل

فيه خي ار كثي ار ) النساء .19

 .10أمذذر الذذزوج أن عذذالي الزوجذذة الناش ذزة العاصذذية بالحكمذذة والتذذدرج  ,مذذن اللذذين فذذي
غير ضع

 ,ىلا الشدة فذي غيذر عنذ  .يذال تعذالا :والالتذي تالذافون نشذواهن

فعظ ذذوهن واهل ذذروهن ف ذذي الم ذذاج واض ذربوهن  ,ف ذذحن أفع ذذنكم ف ذذال تثغ ذوا عل ذذيلن
سبيال  ,ىن

كان عليا كبي ار ) النساء .)34

 .11أمذذر الملتم ذ بالتذذدخل عنذذد ويذذوع الشذذقا نذذين الذذزوجين  ,و لذذه نتشذذكيل مللذذس
عذائلي مذذن ثقذذان أهلذذه وأهللذذا  ,لمحاولذة اأصذذال والتوفيذذن  ,وحذذل األامذذة القائمذذة
بالحسنا .يال تعالا :وان خفتم شقا نينلما فابعثوا حكمذا مذن أهلذه وحكمذا مذن
أهللا ىن فريدا ىصالحا فوفن

نينلما) النساء .)27

هذ ه هذذي تعذذاليم اأسذذالم  ,ولذذو أن المسذذلمين اتثعوهذذا ورعوهذذا حذذن رعافتلذذا  ,النحصذذر
الطال في أضين نطا .
متى وكيف اقع الطالق ؟
قول الشيخ القرضاوي :ىن الطال المشذروع الذ ي جذاء بذه القذرحن والسذنة :أن
فت ذ نا الرجذذل ويتاليذذر الويذذت المناسذذت  ,فذذال طلذذن ام أرتذذه فذذي حذذيض  ,وال فذذي فلذذر
جامعلذا فيذذه  ,فذحن فعذذل كذان فاليذذه فاليذا نذذد،يا محرمذا  ,ويذذد هذت بعذذض الفقلذذاء ,
ىلا أنه ال ق  ,ألنه أويعه علا غير ما أمر الرسول.
ويل ذذت أن ك ذذون المطل ذذن ف ذذي حال ذذة وع ذذي  ,وات ذزان واختي ذذار  ,ف ذذح ا ك ذذان فاي ذذد
الوعي  ,أو مكرها  ,أو غ ثان غ ثا أغلن عليه يصده وتصذوره  ,فتفذوه بمذا لذم كذن
فريذذد  ,فلذ ا ال قذ علذذا الصذذحيت  ,للحذذدفع الشذري  « :ال فذذال فذذي ىغذذال » .)1
فسره أنو داود بالغ ت  ,وفسره غيره باأكراه  ,وكالهما صحيت.

 )1أخرج ذذه أن ذذو داود ري ذذم  2195وان ذذن ماج ذذه ري ذذم  2046واأم ذذام أحم ذذد ج6
األلثاني في صحيت اللام

ج2
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 276وحس ذذنه

ويلت أن كون ياصدا للطال واالنفصال عذن اوجتذه بالفعذل .أمذا أن لعذل
مذذن الطذذال

مينذذا حل ذ

ن له بعض علماء السل

بذذه  ,أو فلذذدد بذذه ويتوعذذد .فذذال ق ذ علذذا الصذذحيت كمذذا يذذال
 ,ورجحه العالمة انن القيم  ,وشياله انن تيمية.

وا ا كان ذذت ك ذذل هذ ذ ه األنذ ذواع م ذذن الط ذذال ال تقذ ذ  ,فق ذذد بق ذذي الط ذذال المن ذذوي
المقصذذود  ,ال ذ ي فكذذر فيذذه الذذزوج  ,ويدرسذذه يبذذل أن قذذدم عليذذه  ,وي ذراه العذذالج الف ذ ,
للالال

من حياة ال طين صب ار عليلذا .فلذ ا هذو الذ ي يذال فيذه انذن ،ثذا  « :ىنمذا

الطال عن وفر ».
ما بعد الطالق:
عل ذ ذذا أن وي ذ ذذوع الط ذ ذذال ال قط ذ ذ حب ذ ذذل الزوجي ذ ذذة يطع ذ ذذا بات ذ ذذا  ,ال س ذ ذذبيل ىل ذ ذذا
ىص ذذالحه .ك ذذال  ,فذ ذذالطال  -كم ذذا جذ ذذاء ف ذذي القذ ذرحن  -عط ذذا لكذ ذذل مطل ذذن فرصذ ذذتين
للمراجعذذة وتذذدار األمذذر .فذذال نذذد أن كذذون الطذذال مذرة بعذذد مذرة .فذذح ا لذذم تلذذد المرتذذان
كانت الثالثة هي الثاتة القافعة .فال تحل له من بعد حتا تنكت اوجا غيره.
وللذ ا كذذان جمذ الذذثالع فذذي لفظذذة واحذذدة ضذذد مذذا شذذرعه القذرحن  ,وهذ ا مذذا نينذذه
واستدل له شيخ اأسالم انن تيمية وتلمي ه انن القيم  ,وأخ ن به المحاكم الشر،ية في
كثير من البالد العربية .وعلا كل حال فالطال ال حرم المرأة من نفقتلا  ,فوال مدة
العدة  ,وال فبيت للزوج ىخراجلا من نيت الزوجية  ,نل فذر

عليذه أن تثقذا فذي نيتلذا

يريثة منه  ,لعل الحنين عذود  ,والقلذوب تصذفو  ,والبواعذع تتلذدد :ال تذدر لعذل
حدع بعد له أم ار ) الطال .)1
والطذذال ال فذذثت للرجذذل أن كذذل علذذا المذرأة ملرهذذا  ,أو سذذترد منلذذا مذذا أعطذذا
من يبل :وال حل لكم أن ت خ وا مما ا تيتموهن شي ا )النساء .19

كمذا أن للذا حذن المتعذة بمذا قذرره العذرف :وللمطلقذان متذاع بذالمعروف  ,حقذذا
علذذا المتقين)الثقذرة  .241كمذذا ال حذذل للمطلذذن أن شذذن علذذا اوجتذذه أو شذذي عنلذذا
السذذوء أو فؤ فلذذا فذذي نفسذذلا أو أهليلذذا :فحمسذذا بمعذذروف أو تسذريت بححسذذان )الثقذذرة
 .229وال تنسوا الف ل نينكم ) الثقرة .237
لماذا جعل الطالق كيد الرجل ؟
ىن الرج ذذل ه ذذو رب األسذ ذرة وعائلل ذذا  ,والمسذ ذ ول األول عنل ذذا  ,وه ذذو الذ ذ ي دفذ ذ
الملذذر  ,ومذذا بعذذد الملذذر  ,حتذذا يذذام ننذذاء األس ذرة علذذا كاهلذذه  ,ومذذن كذذان ك ذ له كذذان
عزيذ ذ از عليذ ذذه أن فذ ذذتحطم ننذ ذذاء األسذ ذرة ىال لذ ذذدواف غالبذ ذذة  ,وضذ ذذروران يذ ذذاهرة  ,تلعلذ ذذه
حي بكل تله النفقان والالسائر من أجللا.
ثم ىن الرجل أبصر بالعوايت  ,وأكثر تريثا  ,وأيل ت ث ار من المرأة  ,فلو أولا أن
تكون العقدة في فده  ,أما المرأة فلي سريعة الت ثر  ,شذدفدة االنفعذال  ,حذارة العاففذة ,
فلو كان نيدها الطال ألسرعت به ألتفه األسثاب  ,وكلما نشت خالف صغير.
كما أنه ليس من المصلحة أن فو

الطال ىلا المحكمة  ,فليس كذل أسذثاب

الطذذال ممذذا لذذوا أن فذ اع فذذي المحذذاكم  ,فتنايلذذه المحذذامون والكتذذاب ويصذذثت م ذذغة
في األفواه.
كيف تتخلص الزوجة الكارهة من زوجها ؟
أن الش ذذارع الحك ذذيم جع ذذل للمذ ذرأة ع ذذدة مال ذذارج  ,تس ذذتطي ب ح ذذدها ال ذذتاللص م ذذن
ورفتلا:

 .1اشذذترافلا فذذي العقذذد أن كذذون الطذذال نيذذدها  ,فل ذ ا جذذائز عنذذد أنذذا حنيفذذة وأحمذذد
وفي الصحيت « :أحن الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» .)1

 .2الكارهة لزوجلا أن تفدي نفسذلا منذه بذ ن تذرد عليذه مذا أخذ ن مذن صذدا ونحذوه ,
الالل ذ  :فللم ذرأة ى ل ذذيس م ذذن الع ذذدل أن تك ذذون ه ذذي الراغث ذذة ف ذذي الفذ ذ ار وه ذذدم عذ ذ

الزوجية  ,ويكون الرجل هذو الغذارم وحذده يذال تعذالا :فذحن خفذتم أال قيمذا حذدود
فال جنا عليلما فيما افتدن به )الثقرة .229

 .3وفا السنة :أن امرأة ثانت نن قيس شذكت ىلذا الرسذول صذلا
بغ لا له

فقال للا « :أتردفن عليذه حد قتذه »

عليذه وسذلم شذدة

 -وكانذت هذي ملرهذا  -فقالذت :نعذم .فذ مر

الرسول ثانتا أن خ منلا حد قته وال فزداد.
 .4تفريذذن الحكم ذذين عن ذذد الش ذذقا  ,فق ذذد ي ذذال تع ذذالا :وان خف ذذتم ش ذذقا نينلم ذذا ف ذذابعثوا
حكما من أهله وحكمذا مذن أهللذا ىن فريذدا ىصذالحا فوفذن

نينلمذا) النسذاء , 27

وتسمية القرحن لل ا المللس العائلي نذ « الحكمين » فدل علا أن للما حن الحكم

والفصل .ويد يال بعض الصحابة للحكمين :ىن ش تما أن

 .5تلمعا فاجمعا  ,وان ش تما أن تفريا ففريا.التفرين للعيوب اللنسية ..فذح ا كذان فذي
الرجذذل عيذذت عل ذزه مذذن االتص ذال اللنسذذي  ,فللم ذرأة أن ترف ذ أمرهذذا ىلذذا الق ذذاء,
فيحكم بالتفرين نينلما  ,دفعا لل رر عنلا  ,ى ال ضرر وال ضرار في اأسالم.

 .6التطليذذن لم ذذارة الزوجذذة ..ى ا ضذذار ال ذذزوج اوجتذذه وح اهذذا وضذذين عليلذذا هلم ذذا ,
ك ذ ن امتن ذ مذذن اأنفذذا عليلذذا  ,فللم ذرأة أن تطلذذت مذذن القاضذذي تطليقلذذا ,فيطلقلذذا

عليه جب ار  ,ليرف ال رر والظلم عنلا .يال تعالا :وال تمسكوهن ض ار ار لتعتذدوا

)الثق ذ ذرة  , 231ويذ ذذال تعذ ذذالا :فحمسذ ذذا بمعذ ذذروف أو تس ذ ذريت بححسذ ذذان ) .ومذ ذذن
م ارتلا :ضربلا بغير حن.

 )1أخرجه الثالاري ريم  2721ومسلم ريم .1418

نذذل لقذذد هذذت بعذذض األئمذذة ىلذذا جذواا التفريذذن نذذين المذرأة واوجلذذا المعسذذر  ,ى ا
علذذز عذذن النفقذذة  ,وفلبذذت هذذي لذذه  ,ألن الشذذرع لذذم كلفلذذا الصذذبر علذذا اللذذوع م ذ
اوج فقير  ,ما لم تقبل هي له من باب الوفاء ومكارم األخال .
وبل ه المالارج فتت اأسالم للمذرأة أنوابذا عذدة للتحذرر مذن يسذوة بعذض األاواج ,
وتسلطلم بغير حن.
إساءة استخدام الطالق:
ىن كثيذ ار مذذن المسذذلمين أسذذاءوا اسذتالدام الطذذال  ,ووضذذعوه فذذي غيذذر موضذذعه,
وشلروه سيفا مسلطا علا عنن الزوجة  ,واستعملوه مينا حل

به علا مذا عظذم ومذا

هان من األشياء  ,وتوس كثير مذن الفقلذاء فذي ى قذاع الطذال  ,حتذا فذال السذكران
والغ ثان  ,نل المكره  ,م أن الحدفع قذول « :ال فذال فذي ىغذال » وانذن ،ثذا
قذول « :ىنمذا الطذال عذن وفذر » حتذا أويعذوا فذال الذثالع نلفظذة واحذدة فذي حالذذة
غ ذذت أريذذد بذذه التلدفذذد فذذي شذذلار خذذارج البيذذت  ,وهذذو م ذ اوجتذذه فذذي غا ذذة السذذعادة
والتوفين !.
ولك ذذن الذ ذ ي ت ذذدل علي ذذه النص ذذو

ومقاص ذذد الش ذريعة الس ذذمحة ف ذذي نن ذذاء األسذ ذرة

والمحافظة عليلا هو الت يين في ى قاع الطال  ,فذال قذ ىال نلفذه معذين  ,فذي ويذت
مع ذذين  ,نني ذذة معين ذذة .وه ذذو ال ذ ي ن ذذدفن
وبعذذض السذذل

ب ذذه  ,وه ذذو م ذذا اتل ذذه ىلي ذذه اأم ذذام الثال ذذاري ,

 ,وأفذذده انذذن تيميذذة وانذذن القذذيم ومذذن وافقلمذذا .وهذذو الذ ي عبذذر عذذن رو

اأسالم.
أم ذذا س ذذوء الفل ذذم أو س ذذوء التنفي ذ ألحك ذذام اأس ذذالم  ,فل ذذو مس ذ ولية المس ذذلمين ,
وليست مسؤولية اأسالم.

المطلب الحادي عشر :تعدد الزوجات :)1
األصذذل الغالذذت فذذي اواج المسذذلم :أن فتذذزوج الرجذذل بذذامرأة واحذذدة تكذذون سذذكن
نفسه  ,وأنس يلثه  ,وربة نيته  ,وموض سره  ,وبذ له ترفذرف عليلمذا السذكينة والمذودة
والرحمة  ,التي هي أركان الحياة الزوجية في نظر القرحن.
وا ا كذذان األف ذذل فذذي الذذزواج أن قتصذذر المذذرء علذذا واحذذدة  -اتقذذاء للم ازلذذن
وخشية من المتاعت في الدنيا والعقوبة في اآلخرة .فحن هنا اعتثاران ىنسانية :فرد ذة
واجتما،ية جعلت اأسالم فبيت للمسلم أن فتزوج ب كثر مذن واحذدة  ,ألنذه الذدفن الذ ي
فواف ذذن الفط ذرة الس ذذليمة  ,ويع ذذالي الواي ذ الماث ذذل  ,دون ه ذذرب وال ش ذذطط ,وال ىغ ذ ار ف ذذي
الاليال.
العدل شر إباحة التعدد:
وأما الشرط ال ي اشترفه اأسالم لتعذدد الزوجذان فلذو ثقذة المسذلم فذي نفسذه
أن عدل نين اوجتيذه  ,فذي الم كذل والمشذرب والملذثس والمسذكن والمبيذت والنفقذة  ,فمذن
لم فثن في نفسه في القدرة علا هذ ه الحقذو  ,بالعذدل والتسذوية  ,حذرم عليذه أن فتذزوج
ب كثر من واحدة  ,يال تعالا :فحن خفتم أال تعدلوا فواحدة) النساء.3
وي ذذال علي ذذه الص ذذالة والس ذذالم « :م ذذن كان ذذت ل ذذه ام أرت ذذان مي ذذل أح ذذداهما عل ذذا
األخر جاء فوم القيامة لر أحد شقيه سايطا  -أو مائال » .)2

 )1مركز المرأة فوس

القرضاوي
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 )2أخرجذذه أنذذو داوود ن ذريم  2133والترم ذ ي ريذذم  1141وانذذن ماجذذه ريذذم  1969عذذن فريذذن أنذذي
هريرة واسناده صحيت.

والميل ال ي ح ر منه ه ا الحدفع  ,هو اللور علا حقويلذا  ,ال ملذرد الميذل
القلبذذي  ,فذذحن هذ ا داخذذل فذذي العذذدل الذ ي ال سذذتطاع  ,والذ ي عفذذا

عنذذه وسذذامت فذذي

ش نه  ,يال سثحانه وتعالا :ولذن تسذتطيعوا أن تعذدلوا نذين النسذاء ولذو حرصذتم  ,فذال
تميلوا كل الميل )النساء  , 129ولل ا كان رسول

صلا

عليه وسلم قسم فيعدل

 ,ويقول « :الللم ه ا يسمي فيما أمله  ,فال تلمني فيما تمله وال أمله »  )1عني بمذا
ال ملكه  ,أمر القلت والميل العاففي ىلا ىحداهن خاصة.

الحكمة في إباحة التعدد:
التعدد نظام أخالقي إنساني:
ىن نظام التعدد  -كما شرعه اأسالم  -نظام أخاليي ىنساني.
أمذذا أنذذه أخاليذذي ..فألنذذه ال سذذمت للرجذذل أن فتصذذل بذ ي امذرأة شذذاء  ,وفذذي أي
ويذذت شذذاء .ىنذذه ال لذذوا لذذه أن فتصذذل ب ذ كثر مذذن ثذذالع نسذذاء ايذذادة عذذن اوجتذذه .وال
لوا له أن فتصل نواحدة منلن س ار  ,نل ال ند من ىجذراء العقذد واعالنذه ولذو نذين نفذر
محذذدود  ,وال نذذد مذذن أن علذذم أوليذذاء المذرأة نلذ ا االتصذذال المشذذروع  ,ويوافقذوا عليذذه  ,أو
أن ال فبذ ذذدوا عليذ ذذه اعت ارضذ ذذا  ,وال نذ ذذد مذ ذذن تسذ ذذليله  -بحسذ ذذت التنظذ ذذيم الحذ ذذدفع  -فذ ذذي
محكم ذذة مالصص ذذة لعق ذذود ال ذذزواج .ويس ذذتحت أن ف ذذولم الرج ذذل علي ذذه  ,وأن ف ذذدعو لذ ذ له
أصدياءه  ,وأن

رب له الدفوف الموسيقا ) مثالغة في الفر واأكرام.

وأمذذا أنذذه ىنسذذاني ..فألنذذه الف ذ

الرجذذل بذذه مذذن أ،ثذذاء الملتم ذ بذذحفواء ام ذرأة ال

اوج للا  ,ونقللا ىلا مصاف الزوجان المصونان المحصنان.

 )1ضدي

انظر ضدي

اللام الصغير لأللثاني
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وألنذه فذذدف ثمذذن اتصذذاله اللنسذذي ملذ ار وأثاثا.ونفقذذان تعذذادل فائدتذذه االجتما،يذذة
من نناء خلية اجتما،ية تنتي لألمة نسال عامال.
وألنه ال اللا نين المرأة التي اتصل نلا وبين متاعت الحمل وأ،ثائه  ,تحتمله
وحدها نل فتحمل يسطا من له بما فنفقه عليلا أثناء حمللا ووالدتلا.
وألنذه عتذرف بذاألوالد الذ فن أنلذذبلم هذ ا االتصذال اللنسذي  ,ويقذدملم للملتمذ
ثمرة من ثمران الحت الشري

الكريم  ,عتز هو نلم  ,وتعتز أمته في المستقبل نلم.

ال جرم أن كان نظاما أخالقيا حفه األخال  ,ىنسانيا شرف اأنسان.
إساءة استخدام رخية التعدد:
ال ننكر أن كثي ار من المسلمين أساءوا اسذتالدام رخصذة التعذدد الذ ي شذرعه
للم  ,كما رأفناهم أساءوا استالدام رخصة الطال  .والعيت ليس عيت الحكم الشذرعي ,
نل عيت التطبين له  ,الناشر  ,من سوء الفلم  ,أو سوء الاللن والدفن.
م ذذنلم م ذذن ع ذذدد  ,وه ذذو غي ذذر واث ذذن م ذذن نفس ذذه بالع ذذدل ال ذ ي ش ذذرفه

لل ذذزواج

بذ خر  ,ومذذنلم مذذن عذذدد وهذذو غيذذر يذذادر علذذا النفقذذة الالامذذة لذذزوجتين  ,ومذذا يذذد فتثذ
له من أوالد ومسؤوليان .وبع لم كذون يذاد ار علذا اأنفذا  ,ولكنذه غيذر يذادر علذا
اأحصان.
وكثي ذ ار م ذذا أد سذذوء اس ذذتعمال ه ذ ا الحذذن ىل ذذا عواي ذذت ضذذارة باألس ذرة  ,نتيل ذذة
تذذدليل الزوجذذة اللدفذذدة  ,وهلذذم الزوجذذة القد مذذة  ,التذذي فنتلذذي نلذذا ميذذل الذذزوج عليلذذا كذذل
الميذل  ,ىلذذا أن فذ رها كالمعلقذذة  ,التذذي ال هذي مزوجذذة وال مطلقذذة  ,وكثيذ ار مذذا أد

لذذه

ىلذا تحاسذذد األوالد  ,وهذم أننذذاء أب واحذذد  ,ألنذه لذذم عذدل نيذذنلم فذذي الحقذو  ,ولذذم سذذو
نينلم في التعامل المادي واألدني.
علا أن التعدد لم عد مشكلة في أكثر الملتمعان المسلمة  ,ى الزواج نواحدة
اآلن غدا مشكلة المشكالن.
ما استند إلي دعاة المنع:
صذذدرن ي ذوانين تحذذرم مذذا أحذذل

مذذن التعذذدد  ,ىتثاعذذا لسذذنن الغذذرب ..وال اال

منلم من حاول له في نذالد أخذر  .وأعلذت شذيء فذي هذ ه الق ذية :أن فذراد تبريرهذا
باسم الشرع  ,وأن حتلذوا للذا ب دلذة تلذثس لبذو

الفقذه! احذتي هذؤالء بذ ن مذن حذن ولذي

األمر أن منذ بعذض المثاحذان جلثذا لمصذلحة أو درءا لمفسذدة .نذل ىن بع ذلم حذاول
في جرأة ويحة أن حتي بالقرحن علذا دعذواه هذ ه  ,فقذالوا :ىن القذرحن اشذترط لمذن فتذزوج
ب كثر من واحدة أن فثذن مذن نفسذه بالعذدل نذين الذزوجتين أو الزوجذان  ,فمذن خذاف أال
عذذدل وج ذذت أن قتص ذذر علذذا واح ذذدة .و ل ذذه يول ذذه تعذذالا :وان خف ذذتم أال تقس ذذطوا ف ذذي
اليتذذاما فذذانكحوا مذذا فذذاب لكذذم مذذن النسذذاء مثنذذا وثذذالع وربذذاع  ,فذذان خفذذتم أال تعذذدلوا
فواحذذدة )النسذذاء  3هذ ا هذذو شذذرط القذرحن للتعذذدد :العذذدل .ولكذذن القذرحن  -فذذي اعملذذم -
جاء في نفس السورة بت ذه نينذت أن العذدل المشذروط غيذر ممكذن وغيذر مسذتطاع .وهذا
يوله سثحانه :ولن تستطيعوا أن تعدلوا نذين النسذاء ولذو حرصذتم فذال تميلذوا كذل الميذل
فت روها كالمعلقة )النساء 129
وبل ا نفت ه ه اآل ة الالحقة ما أثبتته اآل ة السابقة !
والح ذذن أن هذ ذ ه االس ذذتدالالن كلل ذذا بافل ذذة وال تقذ ذ
وسنعر

للا واحدا واحدا.

أم ذذام النق ذذد العلم ذذي الس ذذليم

الشريعة َّل تبي ما في مفسدة راجحة: .1أم ذذا الق ذذول بذ ذ ن التع ذذدد ي ذذد ج ذذر وراءه مفاس ذذد وم ذذار أس ذرية واجتما،ي ذذة فل ذذو ي ذذول
فت من مغالطة مكشوفة .ونقول انتداء للؤالء المغالطين:
ىن شريعة اأسالم ال مكن أن تحل للنا

شي ا

رهم  ,كمذا ال تحذرم علذيلم

شذذي ا فذذنفعلم  ,نذذل الثانذذت بذذالنص واالسذذتقراء أنلذذا ال تحذذل ىال الطيذذت النذذاف  ,وال تحذذرم
ىال الالبي ذذع ال ذذار .وهذ ذ ا م ذذا عب ذذر عن ذذه الق ذرحن بذ ذ نل الدث ذذاران وأجمعل ذذا ف ذذي وصذ ذ
الرسذ ذذول صذ ذذلا

عليذ ذذه وسذ ذذلم كمذ ذذا بشذ ذذرن بذ ذذه كتذ ذذت أهذ ذذل الكتذ ذذاب  ,فلذ ذذو:

ذ ذ مرهم

بالمعروف وينلاهم عن المنكر ويحل للم الطيثان ويحرم عليلم الالثائع وي ذ عذنلم
ىصرهم واألغالل التي كانت عليلم )األعراف .157
فكذذل مذذا أباحتذذه الشذريعة فذذال نذذد أن تكذذون منفعتذذه خالصذذة أو راجحذذة  ,وكذذل مذذا حرمتذذه
الشريعة فال ند أن تكون م رته خالصة أو راجحة  ,وه ا واضت فيما كره القرحن عن
الالمذذر والميسذذر :يذذل فيلمذذا ىثذذم كبيذذر ومنذذاف للنذذا

واثملمذذا أكثذذر مذذن نفعلمذذا )الثقذرة

.219
وهذ ذ ا هذ ذذو م ذذا راعتذ ذذه الشذ ذريعة فذ ذذي تع ذذدد الزوجذ ذذان فق ذذد واانذ ذذت ن ذذين المصذ ذذالت
والمفاسد  ,والناف وال ار  ,ثم أ نت به لمن حتاج ىليه  ,ويقدر عليه بشذرط أن كذون
واثقذذا مذذن نفسذذه نرعا ذذة العذذدل  ,غيذذر خذذائ

عليلذذا مذذن اللذذور والميذذل :فذذان خفذذتم أال

تعدلوا فواحدة ).
ف ذذح ا ك ذذان م ذذن مص ذذلحة الزوج ذذة األول ذذا أن تثق ذذا وح ذذدها متربع ذذة عل ذذا ع ذذرش
الزوجيذذة ال فنااعل ذذا أحذذد  ,ورأن أنل ذذا ستت ذذرر بمزاحمذذة اوج ذذة أخ ذذر للذذا  ,ف ذذحن م ذذن
مصلحة الزوج أن فتزوج ب خر تحصذنه مذن الحذرام  ,أو تنلذت لذه ريذة فتطلذ ىليلذا ,

أو غير له .وان من مصلحة الزوجة الثانية ك له أن كون للذا نصذ
هلذذه  ,وتدذذي

فذذي كنفذذه وكفالتذذه  ,نذذدل أن تدذذي

اوج تحيذا فذي

عانسذذا أو أرملذذة أو مطلقذذة محرومذذة

فوال الحياة.
وان من مصلحة الملتم أن صون رجاله  ,ويستر علا نناته  ,نزواج حذالل
فتحمذل فيذذه كذل مذذن الرجذل والمذرأة مسذ وليته فيذذه  ,عذن نفسذذه وصذاحثه ومذذا يذد فرايلمذذا
م ذذن ري ذذة  ,ن ذذدل ل ذذه التع ذذدد ال ذ ي عرف ذذه الغ ذذرب ال ذ ي أنك ذذر عل ذذا المس ذذلمين تع ذذدد
الحليالن  ,وأبا هو تعدد الالليالن  ,وهو تعدد غير أخاليذي وغيذر ىنسذاني  ,سذتمت
فيه كالهما بصاحثه دون أن فتحمل أ ة تثعة  ,ولو جاء  ,من هذ ه الصذلة الالبيثذة ولذد
 ,فلو نثان شيطاني ال أب له

مه ىليه  ,وال أسرة تحنو عليه  ,وال نست عتز به.

ف ي الم ار أولا أن تلتنت
علذا أن الزوجذة األولذا يذد حفظذت للذا الشذريعة حقلذا فذي المسذاواة نينلذا وبذذين
ضرتلا  ,في النفقة والسكنا والكسوة والمبيت  ,وه ا هو العدل ال ي شرط للتعدد.
ص ذذحيت أن بع ذذض األاواج ال ف ارع ذذون الع ذذدل الذ ذ ي فرض ذذه

عل ذذيلم  ,ولك ذذن

سوء التطبين ال عني ىلغاء المبذدأ مذن أساسذه  ,واال أللغيذت الشذريعة  -نذل الشذرائ -
كللا .ولكن توض ال وابط الالامة.
حن ولي األمر في من المثاحان: .2وأما ما ادعاه هؤالء من أن حن ولي األمر من بعض المثاحان فنقول للم:
ىن ال ي أعطاه الشرع لولي األمر هو حن تقييذد بعذض المثاحذان لمصذلحة راجحذة فذي
بعض األويان أو بعض األحذوال  ,أو لذثعض النذا

 ,ال أن منعلذا منعذا عامذا مطلقذا

مؤبدا .ألن المن المطلن المؤبد أشثه بالتحريم ال ي هو من حن

تعالا ,وهذو الذ ي

أنك ذره الق ذرحن عل ذذا أه ذذل الكت ذذاب الذ ذ فن اتال ذ وا أحث ذذارهم ورهث ذذانلم أرباب ذذا م ذذن دون
)التوبة .31
ويد جاء الحدفع مفس ار ل ة « :ىنلم أحلوا للم وحرموا عليلم فاتثعوهم».
ىن تقييد المثا مثل من

بت اللحم في بعض األ ام تقليال لالستلال منه  ,كما حدع

فذذي عصذذر عمذذر رضذذي

عنذذه  ,ومثذذل من ذ ا ارعذذة محصذذول معذذين بذ كثر مذذن مقذذدر

محدد كالقطن في مصر  ,حتا ال لور التوس في اراعته علا الحبذوب والمحاصذيل
الغ ائية التي قوم عليلا يون النا .
ومثذ ذذل من ذ ذ كثذ ذذار ضذ ذذثاط اللذ ذذي

أو رجذ ذذال السذ ذذله الدنلوماسذ ذذي مذ ذذن الذ ذذزواج

ب جنبيان  ,خشية تسرب أسرار الدولة  ,عن فرين النساء ىلا جلان معاد ة.
ومثل له من اواج الكتانيان ى ا خي

أن حي

له علا البنان المسلمان  ,و لذه

في ملتمعان األيليان اأسالمية الصغيرة واللاليان اأسالمية المحدودة العدد.
أمذذا أن نلذذيء ىلذذا شذذيء أحلذذه
صلا

تعذذالا وأ ن فيذذه بص ذريت كتابذذه وسذذنة نبيذذه

عليه وسلم,
واسذذتقر عليذذه عمذذل األمذذة مثذذل الطذذال أو تعذذدد الزوجذذان  ,فنمنعذذه منعذذا عامذذا

مطلقا مؤبدا .فل ا شيء غير ملرد تقييد المثا ال ي ضربنا أمثلته.
 -معنا ولن تستطيعوا أن تعدلوا نين النساء ):

وأم ذذا االس ذذتدالل ب ذذالقرحن الكذذريم فل ذذو اس ذذتدالل مرف ذذو
موضعه  ,وهو حمل في فيه اتلاما للنبي صذلا

 ,وتحريذ ذ

للكل ذذم ع ذذن

عليذه وسذلم وألصذحابه رضذا

عنلم ب نلم لم فلموا القرحن  ,أو فلموه وخالفوه متعمدفن.
واآل ة التي استدلوا نلا هي نفسلا ترد عليلم  ,لو تدنروها .فاهلل تعالا أ ن في
تعدد الزوجان بشرط الثقة بالعدل  ,ثم نين العدل المطلوب في نفس السذورة حذين يذال:
ول ذذن تس ذذتطيعوا أن تع ذذدلوا ن ذذين النس ذذاء ول ذذو حرص ذذتم  ,ف ذذال تميل ذوا ك ذذل المي ذذل فت ذ روها
كالمعلقة )النساء .129
فل ه اآل ة تبين أن العذدل المطلذن الكامذل نذين النسذاء غيذر مسذتطاع بمقت ذا
فبيعة الثشر ! ألن العدل الكامل قت ي المسذاواة نيذنلن فذي كذل شذيء حتذا فذي ميذل
القلت  ,وشلوة اللنس  ,وه ا ليس في فد اأنسان  ,فلو حت واحدة أكثر من أخر ,
ويميل ىلا ه ه أكثر من تله  ,والقلوب نيد
ومذذن ثذذم كذذان النبذذي صذذلا

قلبلا كي

شاء.

عليذذه وسذذلم قذذول بعذذد أن قسذذم نذذين نسذذائه فذذي

األمور الظاهرة من النفقة والكسوة والمبيت « :الللم ه ا يسمي فيما أملذه فذال تؤاخذ ني
فيما تمله وال أمله » ...عنا أمر القلت.
ف مر القلت هذ ا هذو الذ ي ال سذتطاع العذدل فيذه  ,وهذو فذي موضذ العفذو مذن
تعالا  ,فحن

جل ش نه ال فؤاخ اأنسان فيما ال يدرة له عليه  ,وال فاية له به.

وللذ ذ ا يال ذذت اآل ذذة الكريم ذذة  ,بع ذذد يول ذذه :ول ذذن تس ذذتطيعوا أن تع ذذدلوا ن ذذين النس ذذاء ول ذذو
حرصذذتم) :فذذال تميل ذوا كذذل الميذذل فت ذ روها كالمعلقذذة ) .ومفلذذوم اآل ذذة أن بعذذض الميذذل
مغتفر وهو الميل العاففي.

المطلب الثاني عشر :اَّلختال :)1
أكذذد القرضذذاوي علذذا أنذذه لذذيس كذذل أنذواع االخذذتالط ممنوعذذا كمذذا فتصذذور لذذه
ويصذذوره دعذذاة التشذذدفد والت ذذيين ولذذيس كذ له كذذل اخذذتالط مشذذروعا كمذذا فذذروج لذ له
دعاة التثدية والتغريت.
و ك ذذر أن الواج ذذت علين ذذا أن نلت ذذزم بالي ذذر الل ذذدي وه ذذو ه ذذدي محم ذذد ص ذذلا
علي ذذه وس ذذلم  ,وه ذذدي خلفائ ذذه ال ارش ذذدفن وأص ذذحابه المل ذذدفين بعي ذذدا ع ذذن نل ذذي الغ ذذرب
المتحلل ونلي الشر المتشدد.
وخالصذذة القذذول عنذذد القرضذذاوي :أن اللقذذاء نذذين الرجذذال والنسذذاء فذذي اتذذه لذذيس
محرمذذا نذذل هذذو جذذائز أو مطلذذوب ى ا كذذان القصذذد منذذه المشذذاركة فذذي هذذدف نبيذذل مذذن
علم ناف أو عمل صالت  ,أو مشروع خير  ,أو جلاد الام  ,أو غيذر لذه ممذا فتطلذت
جلذذودا مت ذذافرة مذذن اللنسذذين ويتطلذذت تعاونذذا مشذذتركا نينلمذذا فذذي التالطذذيط والتوجيذذه
والتنفي .
ويستشلد القرضاوي علا أر ه من خالل السيرة النبوية فقذد كانذت المذرأة تشذلد
اللماعذذة واللمعذذة فذذي مسذذلد رسذذول

صذذلا

عليذذه وسذذلم و كذذان عليذذه الصذذالة

والسذذالم حذذثلن علذذا أن فتالذ ن مكذذانلن فذذي الصذذفوف األخيذرة خلذ

صذذفوف الرجذذال

ولم كن نين الرجال والنساء أي حائل من نناء أو خشت أو نسيي.
وكانوا في أول األمر فدخل الرجال والنساء من أي باب اتفن للم فيحدع نوع
من التزاحم عنذد الذدخول والالذروج  ,فقذال عليذه الصذالة والسذالم « :لذو أنكذم جعلذتم هذ ا
 )1مركز المرأة القرضاوي
ط1996 1م

.68-51
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القرضاوي مكتثذة وهثذة القذاهرة

الثاب للنساء » .فالصصوه بعد له للن وصار عرف ىلا اليوم باسم « باب النسذاء
» .)1
وكانذذت النسذذاء ح ذذرن ك ذ له ص ذذالة العيذذدفن  ,ويشذذاركن فذذي ه ذ ا الملرج ذذان
اأسالمي الكبير  ,ال ي

م الكثار والصغار  ,والرجذال والنسذاء  ,فذي الالذالء ملللذين

مكبرين.
وكانذذت النسذذاء ح ذذرن درو

العلذذم  ,مذ الرجذذال عنذذد النبذذي صذذلا

عليذذه

وسلم  ,ويس لن عن أمر دفنلن مما يد ستحي منه الكثيران اليذوم  ,حتذا أثنذت عائشذة
علا نساء األنصار  ,أنلن لم منعلن الحياء أن فتفقلن في الدفن  ,فطالمذا سذ لن عذن
اللنابة واالحتالم واالغتسال والحيض واالستحاضة ونحوها.
وتلذذاوا ه ذ ا النش ذذاط النسذذائي ىل ذذا المش ذذاركة ف ذذي المللذذود الحرب ذذي ف ذذي خدم ذذة
اللذذي

والملاهذذدفن  ,بمذذا قذذدرن عليذذه ويحسذذن القيذذام بذذه  ,مذذن التمذريض واأسذذعاف ,

ورعا ذذة اللرحذذا والمصذذانين  ,بل ذوار الالذذدمان األخذذر مذذن الطلذذي والسذذقي واعذذداد مذذا
حتاج ىليه الملاهدون من أشياء مدنية.
ولذم قذ

فمذو المذرأة المسذلمة فذي علذد النبذوة والصذحابة للمشذاركة فذي الغذزو

عن ذذد المع ذذار المل ذذاورة والقريث ذذة ف ذذي األر

العربي ذذة كاليب ذذر وحن ذذين .ن ذذل فمح ذذن ىل ذذا

ركوب الثحار  ,واأسلام في فتت األيطار الثعيدة أنالغلا رسالة اأسالم.

 )1رواه أنو داود ج 1نريم  )462عن أنن عمر وفي روا ة أخر ألني داود  )463أن يائل له
هو عمر يال وهو أصت.

وفذذا الحيذذاة االجتما،يذذة شذذاركت الم ذرأة دا،يذذة ىلذذا الاليذذر  ,حم ذرة بذذالمعروف ,
ناهيذذة عذذن المنكذذر  ,كمذذا يذذال تعذذالا :والمؤمنذذون والمؤمنذذان بع ذذلم أوليذذاء بعذذض ,
مرون بالمعروف وينلون عن المنكر ) ...التوبة.)71/
ويد استشلد القرضاوي بعدد من الويائ التي تثبت ما هت ىليه ومنلذا رجذوع
عمر عن أر ه في تحدفد الملور نناء علا رأي ىحد النساء وتعيينه الشفاء ننت عبد
العدوية محتسثة علا السو .
ويقول القرضذاوي ىن ىمسذا المذرأة فذي البيذت وابقاءهذا نذين جد ارنذه األربعذة ال
تالذذرج منذذه اعتبذره القذرحن  -فذذي مرحلذذة مذذن م ارحذذل تذذدرج التشذري يبذذل الذذنص علذذا حذذد
الزنذذا المعذذروف  -عقوبذذة بالغذذة لمذذن ترتكذذت الفاحشذذة مذذن نسذذاء المسذذلمين  ,وفذذي ه ذ ا
قذول تعذذالا فذي سذذورة النسذاء :والالتذذي ذ تين الفاحشذة مذذن نسذائكم فاستشذذلدوا علذذيلن
أربعة منكم  ,فحن شلدوا ف مسكوهن في البيون حتا فتوفاهن المون أو لعذل

للذن

سبيال ) سورة النساء.)15/
ويد جعل
الشذذرع حقذذا

للذن سذبيال بعذد لذه حينمذا شذرع الحذد  ,وهذو العقوبذة المقذدرة فذي

تعذذالا  ,وهذذي الللذذد الذ ي جذذاء بذذه القذرحن لغيذذر المحصذذن  ,والذذرجم الذ ي

جاءن به السنة للمحصن
وهنذذا فتسذذاءل القرضذذاوي :فكيذ

سذذتقيم فذذي منطذذن القذرحن واأسذذالم أن لعذذل

الحثس في البيت صفة مالامة للمسلمة الملتزمة المحتشمة  ,ك ننذا نلذ ا نعايبلذا عقوبذة
دائمة وهي لم تقترف ىثما .)1
المطلب الثالث عشر :عمل المرأة :)1
 )1مركز المرأة فوس

القرضاوي

.56-42

قذول القرضذاوي :ىن عمذذل المذرأة األول واألعظذذم الذ ي ال فنااعلذذا فيذه منذذااع ,
وال فنافسلا فيه منافس ,هو تربية األجيال  ,الذ ي هي هذا

لذه نذدنيا  ,ونفسذيا  ,ويلذت

أال شذذغللا عذذن ه ذ ه الرسذذالة اللليلذذة شذذاغل مذذادي أو أدنذذي ملمذذا كذذان  ,فذذحن أحذذدا ال
ستطي أن قوم مقام المرأة في ه ا العمل الكبير  ,الذ ي عليذه فتويذ

مسذتقبل األمذة ,

وبه تتكون أعظم ثرواتلا  ,وهي الثروة الثشرية.
وهذ ا ال عنذذا أن عمذذل المذرأة خذذارج نيتلذذا محذذرم شذذرعا  ,فلذذيس ألحذذد أن حذذرم

بغير نص شذرعي صذحيت الثبذون  ,صذريت الداللذة  ,واألصذل فذي األشذياء والتصذرفان

العاد ة اأباحة كما هو معلوم.
وعلا ه ا األسا

قول القرضاوي :ىن عمل المرأة في اته جائز  ,ويد كذون

مطلوبا ى ا احتاجت ىليه  ,ك ن تكون أرملة أو مطلقذة  ,أو لذم توفذن للذزواج أصذال  ,وال
مورد للا وال عائل  ,وهي يادرة علا نوع من الكست كفيلا ل السؤال أو المنة.

ويذذد تكذذون األس ذرة هذذي التذذي تحتذذاج ىلذذا عمللذذا ك ذ ن تعذذاون اوجلذذا  ,أو تربذذي

أوالدهذذا  ,أو ىخوتلذذا الصذذغار  ,أو تسذذاعد أباهذذا فذذي شذذيالوخته  ,كمذذا فذذي يصذذة اننتذذي

الشذذيخ الكبيذذر التذذي كرهذذا القذرحن الكذريم فذذي سذذورة القصذذص  ,وكانتذذا تقومذذان علذذا غذذنم

أنيلما  ,يال تعالا :ولما ورد مذاء مذدفن وجذد عليذه أمذة مذن النذا

سذقون ووجذد مذن

دونلذذم امذرأتين تذ ودان  ,يذذال مذذا خطثكمذذا  ,يالتذذا ال نسذذقي حتذذا صذذدر الرعذذاء  ,وأنونذذا

شيخ كبير) القصص.)23

ويد كذون الملتمذ نفسذه فذي حاجذة ىلذا عمذل المذرأة  ,كمذا فذي تطبيذت النسذاء

وتمري لن  ,وتعليم البنان  ,ونحو له من كل ما التص بالمرأة .فاألولا أن تتعامل

المرأة مذ امذرأة مثللذا  ,ال مذ رجذل  ,ويبذول الرجذل فذي بعذض األحذوال كذون مذن بذاب
ال ذذرورة التذذي فنثغذذي أن تقذذدر بقذذدرها  ,وال تصذذثت ياعذذدة ثانتذذة .ومثذذل لذذه ى ا احتذذاج

الملتم ألفد عاملة  ,ل رورة التنمية.
 )1مركز المرأة فوس

القرضاوي

 .160فتاو المرأة

.101

شرو عمل المرأة كما كينها القرضاوي :)1
 .1أن كون العمذل فذي اتذه مشذروعا  ,بمعنذا أال كذون عمللذا ح ارمذا فذي نفسذه  ,أو
مف يا ىلذا ارتكذاب حذرام  ,كذالتي تعمذل خادمذا لرجذل أعذزب  ,أو سذكرتيرة خاصذة
لمدفر تقت ي وهيفتلا أن اللو نلا وتاللو به  ,أو رايصة تثير الشلوان والغ ارئذز
عليذذه

الذذدنيا  ,أو عاملذذة فذذي « بذذار » تقذذدم الالمذذر التذذي لعذذن رسذذول

صذذلا

اي غي ذذر ش ذذرعي  ,وتق ذذد م م ذذا ال فث ذذا ش ذذرعا للرك ذذاب  ,والتع ذذر

للالط ذذر بس ذذبت

وسذذلم سذذاييلا وحامللذذا وبائعلذذا ..أو م ذذيفة فذذي فذذائرة فوجذذت عليلذذا عمللذذا الت ذزام

السفر الثعيد بغير محرم  ,بما فلزمه من المبيت وحدها في نالد الغربة  ,وبع ذلا

نذذالد غيذذر م مونذذة  ,أو غيذذر لذذه مذذن األعمذذال التذذي حرملذذا اأسذذالم علذذا النسذذاء
خاصة أو علا الرجل والنساء جميعا.

 .2أن تلت ذذزم أدب المذ ذرأة المس ذذلمة ى ا خرج ذذت م ذذن نيتل ذذا :ف ذذي ال ذذزي والمش ذذي والك ذذالم
والحركة :وال فبدفن اينتلن ىال ما هلر منلا) النور ,)31وال

ذربن بذ رجللن

لذذيعلم مذذا الفذين مذذن اينذذتلن) النذذور ,)31فذذال تال ذذعن بذذالقول فيطمذ الذ ي فذذي
ويلن يوال معروفا ) األحزاب .)32

يلثه مر

 .3أال كذذون عمللذذا علذذا حسذذاب واجثذذان أخذذر ال لذذوا للذذا ىهماللذذا كواجبلذذا نحذذو
اوجلا وأوالدها وهو واجبلا األول وعمللا األساسي.

والمطلوب من الملتم المسلم كما قول القرضاوي :أن فرتت األمور  ,ويلير

األسذذثاب  ,بحيذذع تسذذتطي المذرأة المسذذلمة أن تعمذذل  -ى ا ايت ذذت لذذه مصذذلحتلا

أو مص ذذلحة أسذ ذرتلا  ,أو مص ذذلحة ملتمعل ذذا  -دون أن ال ذذدش ل ذذه حياءه ذذا  ,أو
فتعذذار

م ذ التزاملذذا نواجبلذذا نحذذو ربلذذا ونفسذذلا وبيتلذذا  ,وأن كذذون المنذذاا العذذام

مساعدا للا علا أن تذؤد مذا عليلذا  ,وت خذ مذا للذا .ويمكذن أن فرتذت للذا نصذ
عمل ننص

أجر ثالثة أ ام في األسبوع مثال).

كمذذا فنثغذذي أن منحلذذا ىجذذااان كافيذذة فذذي أول الذذزواج  ,وكذ له ىجذذااان الذوالدة

واأرضاع.

 )1مركز المرأة فوس

القرضاوي

.162

ومذذن ل ذذه :ىنشذذاء م ذذدار وكليذذان وجامع ذذان للبنذذان خاص ذذة  ,سذذتطعن فيل ذذا

ممارسة الرياضيان واأللعاب المالئمة للن  ,وأن كون للن الكثير من الحريذة فذي
التحر وممارسة األنشطة المالتلفة.

ومن له :ىنشاء أيسام أو أماكن مالصصة للعامالن من النساء فذي الذو ااران

والمؤسسذان والبنذذو  ,بعذذدا عذذن مظذان الاللذذوة والفتنذذة .ىلذذا غيذر لذذه مذذن الوسذذائل

التي تتنوع وتتلدد  ,وال سلل حصرها.

الخاتمة:
وهك ا نلد الشيخ القرضاوي ويد استوعت في فقله جمي اللوانت الحياتية في
فقه المرأة المسلمة واشتمل النواحي المالتلفة لشالصية المرأة المسلمة.
 -1عد الشيخ القرضاوي من أهم الملددفن في الفقه في العصر الحدفع والمعاصر.
 -2استوعت القرضاوي في دراساته الفقلية كل ما فلم المرأة المسلمة في حياتلا.

 -3اهتم الشيخ القرضاوي بالمرأة المسلمة وجعل للا نصيثا واف ار في دراساته الفقلية.

 -4داف ذ الشذذيخ القرضذذاوي عذذن اأسذذالم ورد علذذا كذذل الشذذبلان المتعلقذذة بفقذذه الم ذرأة
المسلمة.

 -5نل ذذت الش ذذيخ القرض ذذاوي ف ذذي اس ذذتيعاب ك ذذل م ذذا أش ذذكل ف ذذي فق ذذه الم ذرأة المس ذذلمة ف ذذي
عصرنا.

 -6انتلي الشيخ القرضاوي الوسطية في دراساته الفقلية المتعلقة بالمرأة المسلمة.
التوصيات:
 -1ىعذذداد د ارسذذة فقليذذة شذذاملة عذذن فقذذه المذرأة المسذذلمة وفذذن المسذذتلدان العصذرية مذذن
خالل مؤلفان وفتاو وخطت الشيخ القرضاوي.

 -2ىعداد موسوعة فقلية عصرية تعتمد التلدفد من خالل ما كتت الشيخ القرضاوي.
 -3العمل علا ت سيس مركز القرضاوي للدراسان الفقلية المعاصرة.
 -4العمل علا ىعداد مسا خا

فتم تدريسه في كليان الشريعة ويكذون عمذاد هذ ه

المادة منلي القرضاوي في التلدفد والوسطية في الفقه

منهج العالمة القرضاوي يف التيسري يف الفتوي

بحث مقدم إلى مؤتمر

"جه د دي س ق ااوم

خدمم اإل رة لقم ااو سم
ااف

سلسم"

الذي تعقده وزارة األوقاف والشؤون الدينية
غزة  -فلسطين
في الفترة 5-4 :ذو القعدة  1431هـ  13-12/أكتوبر 2010م

إعداد:

أي خ اد محمد عمب ن

أي محم د ل هض عج م

مشرف تربوي في وكالة الغوص

مدرس في الكلية الجامعية

ماجستير في الفق المقارن

ماجستير في الفق المقارن

أكتوبر 2010م

بسم
الحمد

الرحمن الرحيم

رب العالمين أراد اليسر لدثاده وما جعذل علذيلم فذي الذدفن مذن حذرج

والص ذذالة والس ذذالم عل ذذا ي ذذدوة الن ذذا
للتيسذذير والتالعي ذ

أجمع ذذين رحم ذذة

للع ذذالمين م ذذن هتذ ذ

بالن ذذا

وح ذ رهم مذذن التشذذدفد والتعسذذير سذذيدنا محمذذد وعلذذا حلذذه وأصذذحابه

أجمعين وبعد:
فذذحن

سذذثحانه أنعذذم علذذا ،ثذذاده ب ذ ن شذذرع للذذم اأسذذالم ليحقذذن للذذم مصذذالت

المع ذذاش والمع ذذاد وجع ذذل في ذذه م ذذن المرون ذذة واليس ذذر م ذذا فتناس ذذت والتالعي ذ
ويتالءم م هروفلم وأحواللم فقد جاء اأسالم ليحل للنا
ويتعا

ع ذذن الن ذذا

مشاكللم ويزيل هموملم

معلم نل ما من أمر فيه مشقة أو عسر غير محتمل ىال وأااحه.
ويد فبن النبي  ه ا المنلي تطبيقا عمليا في كذل شذ ون الحيذاة حتذا أنذه مذا

خّير نين أمرين أحدهما أ سر من اآلخر ىال اختار أ سرهما ما لم كن ىثما وعلا هذ ا

درج الصذحابة الكذرام والتذابعون للذذم بححسذان حتذذا نشذ ن فذذي المسذلمين ناشذ ة خرجذذت
بالمس ذذلمين ع ذذن نل ذذي التيس ذذير ومال ذذت نل ذذم ىل ذذا التش ذذدفد والتعس ذذير وأيام ذذت ال ذذدفن عل ذذا
األحوفي ذذان فك ذذان م ذذن الواج ذذت أن ف ذذنلض م ذذن العلم ذذاء المحقق ذذين م ذذن ف ذذدحض هذ ذ ا
المذنلي المتطذرف ويعذود بالنذا

ىلذا فبيعذذة الذدفن مذن التيسذير والتالعيذ

كلمذا هلذذرن

ه ه الف ذة الشذا ة الالارجذة عذن مذنلي اأسذالم العظذيم وكذان مذن هذؤالء العلمذاء األفذ ا
شذذيخ األمذة وعالمذذة العصذذر وفقيذذه الزمذذان العالمذذة المحقذذن المذذدين ارفذ لذواء التيسذذير
والوسطية في ه ا الزمان العالمة فوس

القرضاوي حفظه

.

ويد كان من الواجت علينا أن نتحدع عن منلي العالمة القرضاوي في التيسير
والتالعي

في امان تطاول عليه فيه بعض األيزام.

ويد جعلنا ه ا الثحع مكونا من المثاحع التالية:
المبحث األول :التيسير منلي ىسذالمي أصذيل وهذو مكذون مذن ثالثذة مطالذت
علا النحو التالي:
المطلب األول :التيسير في القرحن الكريم.
المطلب الثاني :التيسير في السنة النبوية.
المطلب الثالث :يواعد في التيسير.
المبحث الثاني :منلي القرضاوي في التيسير في الفتو

وفيه:

 .1األ سر مقدم علا األحوط.

عل ذذا التش ذذدفد

 .2المي ّس ذر مق ذذدم عل ذذا المش ذذدد تغلي ذذت رو التيس ذذير والتالعي ذ
والتعسير).
 .3التزام رو التوسط دائما واالعتدال نين التفريط واأفراط.

 .4عذذدم االيتصذذار علذذا مذ هت مذذن المذ اهت والتحذذرر مذذن العصذذبية الم هبيذذة
ومن التقليد األعما.

 .5لكذذل امذذان ومكذذان حوادثذذه وفبيعتذذه وفتذذاواه مالافثذذة النذذا
واأع ار

عما ال فنفعلم).

 .6ىعطاء الفتو حقلا من الشر واأ
 .7مراعاة رو التشري

نلغذذة عصذذرهم

ا .

ومقاصد الشريعة وفقه األولويان والمواانان.

 .8مراعاة التدرج.
المبحث الثالث :تطبيقان عملية علا منلي القرضاوي في التيسير.

المبحث األول
التيسير منهج إسالمي أصيل
ىن الناهر في منلي القذرحن الكذريم ومذنلي النبذي  علذم أن اليسذر ورفذ الحذرج
هذذو السذذمة الثذذاراة فيذذه األمذذر الذ ي حذذدا بالعلمذذاء أن

ذذعوا العدفذذد مذذن القواعذذد ت كيذذدا

لل ا المنلي العظيم.
اليسذ ذر بذ ذذالفتت وتحذ ذ َّذر  :اللذ ذذين واالنقيذ ذذاد وتي َّس ذ ذر تسذ ذ َّذلل وي َّس ذ ذره
والتيسذ ذذير مذ ذذن ى

سلله .)1
َّ

والتيسير من األمور التي ترغت النا

في الدفن وتقربلم منه وتحبثه ىليلم فحن

الذذنفس مذذن فبيعتلذذا الميذذل ىلذذا التيسذذير والتالعي ذ

وتنفذذر مذذن التعسذذير والتشذذدفد كمذذا

سيت ت من خالل األدلة التي نسويلا من خالل المطالت التالية:
المطلب األول :التيسير في القرطن الكريم
ىن المس ذذتقرأ آلي ال ذ كر الحك ذذيم ل ذذد أنل ذذا اعتن ذذت عنا ذذة فائق ذذة بالتيس ذذير عل ذذا
النذذا

ورف ذ الحذذرج عذذنلم حتذذا غذذدا التيسذذير ورف ذ الحذذرج مقصذذدا مذذن مقاصذذد الق ذرحن

الكريم التي تسعا الشريعة لتحقيقه .
ومن طي القرطن الحكيم التي توض هذا المنهج ما يلي:
ف َّ ُ َن ْف ًسا كإَّل ُو ْس َع َها   ...وفيلاَ  :رَّبَنا َوَّل َت ْح كم ْل
 .1يوله تعالاَّ  :ل ُا َكلك ُ
ك
ين كم ْن َقْبلكَنا  .)1 وفي الحذدفع يذال ذ ذ:
َعَل ْيَنا كإ ْصًار َك َما َح َمْل َت ُ َعَلى َّالذ َ
َن َعم .)2

 )1انن منظور :لسان العرب  )446/15الفيرواأبادي :القامو

المحيط

.)450

يذذال القرفبذذي ذ رحمذذه

ذ :وهذ ا خبذذر جذذزم نذذص

تعذذالا علذذا أنذذه ال كلذ

الدث ذذاد م ذذن وي ذذت ن ذذزول اآل ذذة ،ث ذذادة م ذذن أعم ذذال القل ذذت أو الل ذوار ىال وه ذذي ف ذذي وس ذ
وفي مقت ا ىدراكه وبنيته .)3

المكل

 .2يال تعالا  :وما جعل عَلي ُكم كفي ك
الد ك
ين كم ْن َحَر ٍج .)4 
َ َ َََ َ ْ ْ
فدلت اآل ة علا أن الحذرج مرفذوع شذرعا انتذداء و لذه ىمذا بعذدم تشذري مذا لذيس
في الوس

أو بعدم تكلي

من لم كن أهال .)5

 .3اآل ذان التذي انتقذل الحكذم فيلذا مذن تكليذ

ىلذا حخذر أ سذر منذه تالعيفذا علذذا

المكلفين ومنلا:
أ .االنتقذذال مذذن الصذذيام ىلذذا اأفطذذار أو اأفعذذام ويذذد صذذر سذذثحانه بالحكمذذة
يد كب ُك ُم اْل ُع ْسَر.)6 
يد َّ ُ كب ُك ُم اْلُي ْسَر َوَّل ُي كر ُ
بعد الحكم فقالُ  :ي كر ُ
ب .التيمم انتقال من حكم الوضوء والغسل رفعا للحرج عن األمة:
يال تعذالا  :اا أَُّيهـا َّالـ كذين طمُنـوا كإ َذا ُقمـ ُتم كإَلـى َّ ك
وه ُك ْم
اليـالة َفا ْغ كسـُلوا ُو ُجـ َ
َ َ
ْ ْ
َ َ
وأَي كدا ُكم كإَلى اْلمر ك
كن ُكْنـ ُتم ُجُنًبـا َفـ َّ
ام َس ُحوا كُرُء ك
اف ك
اط َّهُروا
وس ُك ْم َوأَْر ُجَل ُك ْم كإَلـى اْل َك ْعَبـ ْي كن َوإ ْ
ََ
ْ
َْ َ ْ
ك َو ْ
كك
ك
ك
كن ُكْن ُتم مر َضى أَو عَلى س َف ٍر أَو جاء أ ك
اء َفَلـ ْم
َوإ ْ
ْ َ َ َ
ْ َْ
ْ َ َ
َّلم ْسـ ُت ُم الن َسـ َ
َحـٌد مـْن ُك ْم مـ َن اْل َغـائط أ َْو َ
 )1سورة الثقرة :من اآل ة .)286
 )2أخرجه مسلم في صذحيحه كتذاب اأ مذان بذاب نيذان أنذه سذثحانه وتعذالا لذم كلذ
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 )3القرفبي :اللام ألحكام القرحن .)365/2
 )4سورة الحي :من اآل ة .)78
 )5الزيثاري :التحرير في ياعدة المشقة تللت التيسير
 )6سورة الثقرة :من اآل ة .)185

.)121

ىال مذا طذا

ك
يـد َّ ُ لكَي ْج َعـ َل
يدا َ
ام َسـ ُحوا ك ُو ُجـو كه ُك ْم َوأ َْيـ كد ُ
اك ْم كمْنـ ُ َمـا ُي كر ُ
اء َف َتَي َّم ُمـوا َصـ كع ً
طكيًبـا َف ْ
َتج ُدوا َم ً
َعَل ْي ُك ْم كم ْن َحَر ٍج .)1 
ج .ىباحة أكل الميتة ولحم الالنزير للم طر:
ير وما أ ك
ك
يال تعالا  :كإَّن َما َحَّرَم َعَل ْي ُك ُم اْل َم ْي َت َة َو َّ
ُه َّل كب ك لك َغ ْيـ كر
الد َم َوَل ْح َم اْلخْن كز ك َ َ
ك
ك
يم .)2 
َّ ك َف َم كن ْ
اضطَُّر َغ ْيَر َب ٍ
اغ َوَّل َعا ٍد َفال كإ ْث َم َعَل ْي كإ َّن َّ َ َغ ُف ٌ
ور َرح ٌ
 .4ومن أسذماء

وصذفاته :الذرحمن الذرحيم الذر وف اللطيذ

تدل علا رحمته ورأفته بالدثاد والتي من مقت ذياتلا التالعيذ

وغيرهذا وكللذا
عذن الدثذاد

ورف الحرج عنلم.
به نبيه محمدا  أنه بالمؤمنين ر وف رحيم ومن رحمته

 .5ومما وص

ب مته التيسير ورف الحرج عنلم.
ك
ك
يص
ول كم ْن أَْن ُف كس ُك ْم َع كز ٌ
يز َعَل ْي َما َعن ُّت ْم َح كر ٌ
اء ُك ْم َر ُس ٌ
يال تعالاَ  :لَق ْد َج َ
ك
ين رء ٌ ك
ك
يم .)3 
وف َرح ٌ
َعَل ْي ُك ْم باْل ُم ْؤ كمن َ َ ُ
فقد امذتن

تعذالا علذا ،ثذاده المذؤمنين بذ ن بعذع فذيلم النبذي األمذي  الذ ي

كان من أنفسلم عرفون حاله ويتمكنون مذن األخذ عنذه وال ذ نفون عذن االنقيذاد لذه
وهذذو  فذذي غا ذذة النصذذت للذذم والسذذعي فذذي مصذذالحلم فيشذذن عليذذه األمذذر الذ ي شذذن
علذذيلم ويعنذذتلم ويحذذت للذذم الاليذذر ويسذذعا جلذذده فذذي ى صذذاله ىلذذيلم ويحذذر

 )1سورة المائدة :من اآل ة .)6
 )2سورة الثقرة :اآل ة .)173
 )3سورة التوبة :اآل ة .)128

علذذا

هدافتلم ىلا اأ مان ويكره للم الشر ويسعا جلده في تنفيرهم عنه وهو شدفد ال أرفذة
والرحمة نلم أرحم نلم من والدفلم .)1
المطلب الثاني :التيسير السنة النبوية
القرحن الكريم والسنة النبوية كالهما وحي فح ا كان القرحن الكريم وحيا متلوا فحن
السنة وحي غير متلو وكما احتفا القرحن الكريم بالتيسير ورف الحرج عن النا

فحن

السنة احتفت ك له نل ا المنلي.
ومذن األحادفذع التذي تذدلل علذا اهتمذام السذنة واحتفائلذا نلذ ا المقصذد ورعافتلذذا
لل ا المنلي:
 .1ىعن أ ىىنس نن ىمال نه  ىعن َّ
الَ " :ا كسُروا َوَّل ُت َع كسـُرواَ ،وَب كشـُروا َوَّل
النب ّي  ىيذ ى
ُتَن كفُروا " .)2
وهذ ذذي ىشذ ذذارة ىلذ ذذا مقذ ذذدمان تذ ذذؤدي ىلذ ذذا نتذ ذذائي حتميذ ذذة :التيسذ ذذير فريذ ذذن التثشذ ذذير
والترغيت والل ب ىلا اأسالم وااللتزام أمذا التعسذير فحنذه قذود ىلذا التنفيذر والثعذد عذن
الدفن.
ك
َمَرْي كن كإَّل
 .2ىعن ىعائ ىش ىة ىرضي َّ
ول َّ َ ك ْي َن أ ْ
ّللا ىعن ىلا أَّىن ىلا ىياىلتَ :ما ُخكيَر َر ُس ُ
ى
)3
الن ك
ان أ َْب َع َد َّ
اس كمْن .
أَ
ان كإ ْث ًماَ ،ك َ
َخ َذ أ َْا َسَرُه َما َما َل ْم َا ُك ْن كإ ْث ًماَ ،فكإ ْن َك َ

 )1انظر :السعدي :تيسير الكريم الرحمن
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 )2أخرجه الثالذاري فذي صذحيحه كتذاب اأ مذان بذاب مذا كذان النبذي  فتالذوللم بالموعظذة 25/1
.)69

 )3أخرجه الثالاري في صحيحه باب صفة النبي 189/4 

.)3560

ك
ك
 .3ىعذن أىنذي ه ىريذ ىرىة  ىعذن َّ
ين
ين ُا ْس ـٌر َوَل ـ ْن ُا َش ـ َّاد الــد َ
ال " :كإ َّن الــد َ
النبذ ّي  ىيذ ى
َحٌد كإَّل َغَلَب َُ ،ف َس كد ُدوا َوَق كارُبوا " .)1
أَ
ال ىرسذول َّ
ّللا  " :كإ َّن َّ َ ُا كحـ ُّب أ ْ
يـ ُ
َن ُتـ ْؤَتى ُر َخ ُ
ال :ىيذ ى
 .4ىعن انن ع ىم ىر  ىي ى
َن ُت ْؤَتى َم ْع كيَي ُت ُ " .)2
َك َما َا ْكَرُه أ ْ
وهذ ذذو نذ ذذص فذ ذذي العمذ ذذل بذ ذذالرخص اختيذ ذذا ار للتيسذ ذذير والتالعيذ ذ
والتشدفد

علذ ذذا التعسذ ذذير

حت ه ا.

 .5عن أني هريرة  يال :خطبنا رسول

 فقال " :أَُّي َها َّ
ف
اسَ ،ق ْد َفـَر َ
الن ُ

الحـ َّج َف ُح ُّجـوا " فقذال رجذل :أكذل عذام ذا رسذول
هللا َعَل ْي ُكم َ
ُ

فسذكت حتذا

ط ْع ُت ْم "
اسـ َت َ
ياللا ثالثا .فقال رسذول َ " :لـ ْو ُقْلـ ُتَ :ن َعـ ْمَ ،ل َو َجَبـ ْتَ ،وَل َمـا ْ
ثذذم يذذالَ " :ذُر ك
ان َقــْبَل ُكم كب َك ْثــَركة ُســ َؤالك كهم
ونــي َمــا َتــَرْك ُت ُك ْم َفكإَّن َمــا َهَلــ ََ َمــ ْن َكــ َ
ك ك
ك
و ْك ك
ك
ط ْع ُتمَ ،وكإ َذا
اسـ َت َ
َ
َمْرُت ُكم كب َشـ ْي ٍء َفـأ ُْتوا مْنـ ُ َمـا ْ
اختالف كهم َعَلى أَْنبَيائ كهمَ ،فإ َذا أ َ
وه" .)3
َن َه ْي ُت ُكم َع ْن َش ْي ٍء َف َد ُع ُ
هللا َحَّد ُح ُدوداً َفال
 .6عن أني ثعلثة الالشني  يال :يال رسول  " :كإ َّن َ
وها،
وهاَ ،و َحَّرَم أ ْ
ف َل ُكم َفَركائ َ
وها َوَفَر َ
اء َفال َتْن َت كه ُك َ
ض َفال ُت َض كي ُع َ
َت ْع َت ُد َ
َشَي َ
ككم َوَل ككن َر ْحم ًة كمْن ُ َل ُكمَ ،فا ْقَبُلوا َوَّل
َوَتَر َك أ ْ
اء كمن َغ ْي كر كن ْسَي ٍ
ان كمن َرب ُ
َشَي َ
ك
يها " .)4
َت ْب َح ُثوا ف َ
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 )7114وسذذكت عنذذه ال ذ هبي فذذي التلالذذيص .وحسذذنه

النووي انظر :النووي وغيره :شر األربعين النووية

.)206

يذ ذذال العذ ذوا :فت ذ ذذمن هذ ذ ا الحذ ذذدفع التنبيذ ذذه ىلذ ذذا المقصذ ذذد األصذ ذذلي مذ ذذن سذ ذذكون
الش ذذارع وه ذذو رحمت ذذه باللق ذذه وه ذ ه الرحم ذذة ي ذذد تتمث ذذل ف ذذي ع ذذدم التكلي ذ
علذذيلم أو ىرادة

بم ذذا ي ذذد ش ذذن

تثذذار وتعذذالا تذذر األمذذر المسذذكون عنذذه لدثذذاده ليذذروا فيذذه رأفلذذم

ال ي حقن المصلحة ويد أر المفسدة بحست أحوال الزمان والمكان ويد كون المقصذود
من النلي عن السؤال عن األمر المسكون عنه أال فؤدي السؤال ىلا ى لاب أو تحذريم
لم كن أفلما ليستفاد من السكون .)1
 .7رف ه  للتشدفد والتعسير :و لذه بحنكذاره  علذا مذن اختذار لنفسذه فريذن

التعسير وبيَّن أن ه ا غير هد ه  ومن األمثلة علا له:

أ .عذن جذذانر  يذذال :كذذان معذذا  صذذلي مذ النبذذي  ثذذم ذ تي فيذذؤم يومذذه

فصلا ليلة م النبي  العشاء ثم أتا يومه ف ملم فافتتت بسورة الثقرة فانحرف رجل
فسلم ثم صلا وحذده وانصذرف فقذالوا لذه :أنافقذت ذا فذالن يذال :ال
 فألخبرنذذه ف ذ تا رسذذول

 فقذذال :ذذا رسذذول

وآلتذين رسذول

ىنذذا أصذذحاب نواضذذت نعمذذل

بالنلار وان معا ا صلا معه العشاء ثم أتا فافتتت بسورة الثقرة ف يبل رسول
ان أَْن َت؟ ا ْقَ ْأر كب َك َذا َوا ْقَ ْأر كب َك َذا " .)2
علا معا فقالَ " :اا ُم َعاذ ،أَ َف َّت ٌ



ان أَْن ـ َت َا ـا ُم َع ـاذ؟ " أي منفذذر عذذن الذذدفن
يذذال النذذووي رحمذذه  :يولذذه  " :أَ َف َّت ـ ٌ
وص ذذاد عن ذذه فعي ذذه اأنك ذذار عل ذذا م ذذن ارتك ذذت م ذذا فنل ذذا عن ذذه وان ك ذذان مكروه ذذا غي ذذر

محرم .)3

وي ذذال ان ذذن حلذ ذذر رحم ذذه  :ومعن ذذا الفتنذ ذذة ه ذذا هن ذذا أن التطويذ ذذل ك ذذون سذ ذذبثا
لالذروجلم مذن الصذذالة وللتك ُّذره للصذالة فذذي اللماعذة ورو البيلقذي فذذي ال ُّشذعت بحسذذناد
 )1العوا :مقاصد السكون التشريعي

.)27

 )2أخرجه الثالاري فذي صذحيحه كتذاب الصذالة بذاب مذن شذكا ىمامذه ى ا صذلا 142/1
ومسلم في صحيحه كتاب الصالة باب معرفة الركعتين 339/1
 )3النووي :شر صحيت مسلم .)183-182/4

 )465واللفه له.

)705

ك
فيطول على
صحيت عن عمر  يالَّ :ل تبغضوا إلى هللا عباده ،اكون أحدكم إماماً
ض إليهم ما هم في .)1
القوم اليالة حتى ُيَب كغ َ
ب .عذذن أىىن ذ ىس ن ذ ىن ىمال ذ نه  ي ذذال :ىج ذاء ثىالثى ذة ىره ذ نط ىىل ذا ني ذون أىاىواج َّ
النب ذي 
ى
ّ
ُّ
النبي  ىفىل َّما أخبروا ىكذ َّىنلم تىىقالو ىهذا ىفىقذالوا :ىوأىفذ ىن ىنحذن مذن َّ
ىس ىلو ىن ىعن  ،ىث ىادة َّ
النبذي 
ّ
ّ
ىخر ىيذال أىحذدهم :أى َّمذا أىنذا ىفذحّني أصذّلي َّ
الليذ ىل أىىنذدا
ى
ى ى
ىيذد غفذ ىر ىلذه ىمذا تىىقذ َّد ىم مذن ى نثذه ىو ىمذا تىذ َّ ى
ى
اء ىفذال أىتىذ ىزَّوج أىىنذدا.
ال ح ىخذر :أىىنذا أىعتىذزل ّ
ال ح ىخذر :أىىنذا أىصذوم الذ َّذده ىر ىوال أفطذر .ىوىيذ ى
ىوىيذ ى
الن ىسذ ى
اكم كَّ ك
ك
ّلل
اء ىرسول َّ
َمـا َِ َّ ك كإ كنـي أل ْ
ال " :أَْن ُت ْم َّالذ َ
َخ َشـ ُ ْ
ّللا  ىىليلم ىفىقذ ى
ين ُقْلـ ُت ْم َكـ َذا َوَكـ َذا أ َ
ىف ىل ى
اكم َل َ ،ل كك كني أَصوم وأُ ْف كطر ،وأُصلكي وأَرُق ُد ،وأ ََت َزَّو ك
اءَ ،ف َم ْن َركغـ َب َعـ ْن ُسـَّن كتي
َوأَ ْتَق ُ ْ ُ
ُ
ُ ُ َ ُ َ َ َْ َ
ج الن َس َ
س كم كني " .)2
َفَل ْي َ
يال انن بطال رحمه

 :وفيه أنه من أراد الزيادة علا سيرهم ذ أي القذدوان ذ فلذو

مفسذد فذحن األخذ بالتوسذط والقصذد فذي الدثذذادة أولذا حتذا ال علذز عذن شذيء منلذذا
وال فنقط دونلا .)3
ج .عن أني هريرة  يال :يال رسول

" :تضمن هللا لمـن خـرج فـي سـبيل

َّل اخرج ـ إَّل جهــادا فــي ســبيلي وإامانــا كــي وتيــداقا كرســلي فهــو علــي ضــامن أن
أدخل الجنة أو أرجع إلى مسكن الـذي خـرج منـ نـائال مـا نـال مـن أجـر أو غنيمـة
والذي نفس محمد كيده ما مـن كلـم اكلـم فـي سـبيل هللا إَّل جـاء يـوم القيامـة كهيئتـ
حــين كلــم لون ـ لــون دم وريح ـ مســَ والــذي نفــس محمــد كيــده ل ـوَّل أن اشــك علــى
المسلمين ما قعدت خالف سرية تغزو في سبيل هللا أكدا ولكن َّل أجد سـعة فـأحملهم

 )1ان ذذن حل ذذر :ف ذذتت الث ذذاري  )195/2وأث ذذر عم ذذر أخرج ذذه البيلق ذذي ف ذذي ش ذذعت اأ م ذذان 275/6
 )8139وهو صحيت كما كر انن حلر.

 )2أخرجه الثالاري في صحيحه كتاب النكا

 )3انن بطال :شر صحيت الثالاري .)160/7

باب الترغيت في النكا 2/7

.)5063

وَّل اجدون سعة ويشك عليهم أن يتخلفوا عني والـذي نفـس محمـد كيـده لـوددت أنـي
أغزو في سبيل هللا فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل" .)1
يذذال النذذووي رحمذذه

 :وفيذذه مذذا كذذان عليذذه  مذذن الشذذفقة علذذا المسذذلمين وال أرفذذة

نلم وأنه كان فتر بعض ما التاره للرفن بالمسلمين وأنه ى ا تعارضت المصذالت نذدأ
ب هملا وفيه مراعاة الرفن بالمسلمين والسعي في اوال المكروه والمشقة عنلم .)2
ُم كتـي أ َْو َعَلـى
ول َّ
َشـ َّ
ك َعَلـى أ َّ
َن أ ُ
الَ " :لـ ْوَّل أ ْ
ّللا  ىيذ ى
د .ىعن أىني ه ىري ىرىة  أى َّن ىرسذ ى
السو ك
ك
الن ك
َّ
اك َم َع ُك كل َصال ٍة " .)3
َمْرُت ُه ْم كب َ
اس أل َ
يال النووي رحمه

 :وفيه نيان ما كان عليه النبي  من الرفن ب مته.)4 

ويال انن بطال رحمه

 :فامتن من أمرهم ن له لوجود المشقة نلم عنذد امتثذاللم

أمره .)5
هذذ .عذذن عبذذد

نذذن عمذذر  يذذال :مكثنذذا ان ليلذذة ننتظذذر رسذذول

 لصذذالة

العشذاء اآلخذرة فالذذرج ىلينذا حذين هذذت ثلذع الليذل أو بعذذده فذال نذدري أشذذيء شذغله فذذي
َه ـ ُل كديـ ٍـن
أهلذذه أو غيذذر لذذه فقذذال حذذين خذذرج " :كإَّن ُك ـم َل َتْن َت كظ ـُرو َن َص ـال ًة َم ـا َيْن َت كظُرَه ـا أ ْ

 )1أخرجه مسلم في صحيحه كتاب اأمارة باب ف ل الللذاد والالذروج فذي سذبيل

1495/3

.)1876

 )2النووي :شر صحيت مسلم .)22/13

 )3أخرجه الثالاري في صحيحه كتاب اللمعة باب السوا فوم اللمعة 4/2
 )4النووي  :شر صحيت مسلم .)144/3

 )5انن بطال :شر صحيت الثالاري .)294/10

.)887

اع َة " ثذذم أمذذر المذذؤ ن ف يذذام
ُم كتـي َل َيـَّل ْي ُت ك كهـم َهـ كذه َّ
َن َي ْثُقـ َل َعَلـى أ َّ
َغ ْيـُرُكم َوَلـ ْوَّل أ ْ
السـ َ

الصالة وصلا .)1

فتذذر  األف ذذل فذذي الويذذت وأخذ بالفاضذذل م ارعذذاة للتالعيذ

عذذن األمذذة ورفذ

المشقة عنلم.
 .8األحاديث التي انتقل فيها الحكم من حكم آلخر تخفيفاً على المكلفين:
أ .تر ركن القيام في الصالة بسبت عدم القدرة:
ال :ىك ىانت ني ىن ىواسير ىف ىس ىلت َّ
صذالة
النب َّي  ىعن ال َّ
ىعن عم ىر ى
صي نن  ىي ى
ان نن ح ى
ىفىقال" :ص كل َق كائماًَ ،فكإ ْن َلم َتس َت كطع َفَق ك
اعداًَ ،فكإ ْن َل ْم َت ْس َت كط ْع َف َعَلى َجْن ٍب" .)2
ْ ْ ْ
ى َ
ب .تر الترتيت األف ل في الحي ىلا الفاضل:
ّللا ن ذن ىعم ذرو ن ذن ال ىع ذا
ىع ذن ىعب ذد َّ

 أ َّ
ّللا  ىوىي ذ ى ف ذي ىح َّل ذة ال ذ ىوىداع
ول َّ
ىن ىرس ذ ى

ال " :ا ْذَبـ ْ
بمنا ل َّلنا ىس ىل ى
ال :ىلذم أىشذعر ىف ىحىلقذت ىيبذ ىل أىن أى ىبذ ىت .ىفىقذ ى
اءه ىرجذ ٌل ىفىقذ ى
ونه ىف ىلذ ى
الْ " :ارمك َوَّل َح ـَر َج "،
ال :ىلذم أىشذعر ىف ىن ىحذرن ىيبذ ىل أىن أىرمذ ىي .ىيذ ى
اء ح ىخذر ىفىقذ ى
َوَّل َحـَر َج " ىف ىلذ ى
ن
ىف ىما س ىل َّ
ال " :ا ْف َع ْل َوَّل َحَر َج " .)3
النب ُّي  ىعن ىشيء ي ّد ىم ىوال أ ّخ ىر ىال ىي ى

 )1أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواض الصالة باب ويت العشاء وت خيرهذا 442/1
.)639

 )2أخرجذذه الثالذذاري فذذي صذذحيحه كتذذاب تقصذذير الصذذالة بذذاب ى ا لذذم طذذن ياعذذدا صذذلا 48/2

.)1117

 )3أخرجذذه الثالذذاري فذذي صذذحيحه كتذذاب العلذذم بذذاب الفتيذذا وهذذو وايذ

علذذا الدابذذة وغيرهذذا 28/1

 )83ومسذذلم فذذي صذذحيحه كتذذاب الحذذي بذذاب مذذن حلذذن يبذذل النحذذر أو نحذذر يبذذل الرمذذي 948/2
.)1305

المطلب الثالث :قواعد في التيسير
انطاليذذا مذذن مذذنلي اأسذذالم العظذذيم فذذي التيسذذير ورف ذ الحذذرج عذذن النذذا

ومذذن

خالل استقراء العلماء آلي القرحن الكريم وأحادفع النبي  وأحوالذه فقذد وضذ العلمذاء
العدفد من القواعد الدالة علا ه ا المنلي العظيم والتي منلا:
 .1المشقة تجلب التيسير :)1
قول الشافبي رحمه

 :ىن األدلة علا رفذ الحذرج فذي هذ ه األمذة نلغذت مبلذ

القط .)2

من أمثلتها:
أ .يبول شلادة القانلة وحدها علا أمر الوالدة لحفه النست .)3
ب .مشقة استالدام الماء حال البرد الشدفد وعدم وجذود مذا فذ هت نرودتذه تللذت
التالعي

للتيمم .)4
ج .مشذذقة اسذذتعمال أهذذل الصذذال والتقذذو فذذي الحكذذم اختيذذا ار تللذذت التيسذذير فذذي

دخول نرلمانان غير يائمة علا اأسالم.
 )1انظذذر :انذذن نلذذيم :األشذذثاه والنظذذائر  )77/1السذذيوفي :األشذذثاه والنظذذائر  )157/1السذذدالن:
القواعد الفقلية الكبر

.)215

 )2الشافبي :الموافقان .)520/1

 )3أميذذر بذذاد شذذاه :تيسذذير التحريذذر  )109/4الزيثذذاري  :التحريذذر فذذي ياعذذدة المشذذقة تللذذت التيسذذير
.)114
 )4الزيثاري :التحرير في ياعدة المشقة تللت التيسير

.)114

د .شرع صالة الالوف تيسي ار علا الملاهدفن.
 .2إذا ضاق األمر اتسع :)1
من أمثلتها:
جواا خروج المتوفا عنلا اوجلا من نيتلا خالل عدتلا ى ا اضطرن .)2
المدفن المعسر تؤخر مطالبته ىلا ويت القدرة علا السداد.
 .3الضرورات تبي المحظورات :)3
من أمثلتها :جواا التلفه بكلمة الكفر م افم نان القلت.
أكل الميتة لمن لم لد غيرها وشارف علا اللال .
 .4الحاجة تنزل منزلة الضرورة خاصة كانت أو عامة :)4
من أمثلتها:
فري ذذن ض ذذايت بالم ذذارة كثيذ ذ ار حت ذذا تحرجذ ذوا ف ذذي الم ذذرور في ذذه ول ذذم ف ذذتمكن م ذذن
التوس ذذي فيل ذذا ىال باألخ ذ م ذذن أر

رج ذذل فيل ذذوا ل ذذولي األم ذذر أخ ذ ها من ذذه يل ذ ار ن ذذثمن

المثل .)5
 )1انن نليم :األشثاه والنظائر  )85/1الزريا :شر القواعد الفقلية
 )2الزيثاري :التحرير في ياعدة المشقة تللت التيسير

.)114

.)163

 )3انذن نلذيم :األشذثاه والنظذائر  )87/1المنلذور :شذر المذنلي المنتالذت ىلذا يواعذد المذ هت
 )493الزريا :شر القواعد الفقلية

.)185

 )4السدالن :القواعد الفقلية الكبر

.)286

)5الزيثاري  :التحرير في ياعدة المشقة تللت التيسير

.)120

أجاان الشريعة ني السلم دفعا لحاجة المزارعين .)1
أجاا الشرع لثس الحرير الطبيعي لمن به حكة .)2
 .5الحرج مرفوع شرعاً :)3
ىن كذذل أمذذر مذذن
سر وال تالعي

تعذذالا لنذذا فلذذو سذذر وهذذو رفذ الحذذرج وهذذو التالعي ذ

وال

وال رف حرج أعظم من شيء أد ىلا اللنة ونلا من جلنم .)4

يال الشافبي رحمه

 :اعلم أن الحرج مرفوع عن المكل

لوجلين:

أحدهما :الالوف من االنقطاع من الطرين وبغض الدثادة وكراهة التكلي
وينتظم تحت ه ا المعنا الالوف من ىدخال الفساد عليه في جسمه أو عقله أو ماله
أو حاله.
والثاني :خوف التقصير عند مزاحمة الوهائ
مثل قيامه علا أهله وولده ىلا تكالي

أ ىخر ت تي في الطريذن فربمذا كذان التوغذل فذي

بعض األعمال شاغال عنلذا ويافعذا بذالمكل
المثالغة في االستقصاء فانقط عنلما .)5

 )1المرج السانن نفسه.
 )2المرج السانن نفسه.
 )3الشافبي :الموافقان .)233/2
 )4انن حزم :اأحكام في أصول األحكام .)176/2
 )5الشافبي :الموافقان .)233/2

المتعلقذة بالعبذد المالتلفذة األنذواع

دونلذا وربمذا أراد الحمذل للطذرفين علذا

ىن فريقة اأسالم في التشذري ىجمذال مذا فتغيذر وتفصذيل مذا ال فتغيذر
ه ا رف للحرج والمشقة عن النذا

)1

وفيلذا

علذا مذد الذدهر لكذن هذ ا مقيذد كمذا قذول سذعيان

الثوري :ىنما العلم عندنا الرخصة من ثقة أما التشدفد فيحسنه كل أحد .)2
ومذ ذذن أمثلذ ذذة رفذ ذ الحذ ذذرج عذ ذذن المكلفذ ذذين مذ ذذا سذ ذذبن مذ ذذن مثذ ذذل ىباحذ ذذة أكذ ذذل الميتذ ذذة
للم طر واجااة التلفه بكلمة الكفر لمن اضطر  ...الخ.

 )1العوا :مقاصد السكون
 )2عبد

 )54نقال عن شلتون :اأسالم شريعة وعقيدة

نن أحمد :السنة .)38/1

.)60

المبحث الثاني :منهج القرضاوي في التيسير في الفتون
مم ذذا س ذذبن م ذذن ح ذذان وأحادف ذذع ويواع ذذد وغيره ذذا اخ ذذتط القرض ذذاوي لنفس ذذه م ذذنلي
التيسذذير ورف ذ الحذذرج ووجذذدناه سذذطر هذ ا المذذنلي فذذي جمي ذ مذذا كتذذت وكانذذت نظرتذذه
منبثقذة مذن كذون اأسذالم رسذالة للعذالمين والثشذرية اليذوم فذي حاجذة ماسذة ىلذا ح ذذارة
جدفدة تعطيلا الدفن وال تفقدها العلذم تعطيلذا اأ مذان وال تسذلبلا العقذل تعطيلذا الذرو
تحرم عليلا الدنيا تعطيلا الحن وال تمنعلا القوة
وال تحرملا المادة تعطيلا اآلخرة وال ّ
وتله هي رسالة اأسالم .)1

تصللا بالسماء وال تنتزعلا من األر

قذ ذذول عصذ ذذام تليمذ ذذة ذ سذ ذذكرتير الشذ ذذيخ القرضذ ذذاوي ذ :ومذ ذن خصذ ذذائص المشذ ذذروع
الفقلي للشيخ القرضاوي :التيسير ونعني نتيسير الفقه أمرين:
أولهما :أن نيسر فلمه للنا

في امن احتاج النا

فيه ىلا معرفة دفنلم.

ثانيهما :تيسير أحكامه للعمل والتنفي و له بالتيسير علا النا

وتبني أ سر

اآلراء والثعد عن الت يين والتشدفد .)2
ويق ذ ذذول د .أحم ذ ذذد الريس ذ ذذوني :ى ا ك ذ ذذان ال ذ ذذدكتور القرض ذ ذذاوي م ذ ذذن فقل ذ ذذاء اليس ذ ذذر
والتيسير فألن التيسير ورف الحرج مقصد كبير من مقاصد الشريعة .)3
ويذد كذان مذنلي العالمذة القرضذاوي فذذي التيسذير ورفذ الحذرج سذير وفذن األسذذس
التالية:
 .1األاسر َّ
مقدم على األحو :
 )1ملموعة مؤلفين :فوس

القرضاوي كلمان في تكريمه )110/1

 )2المرج السانن .)551-550/2
 )3المرج السانن .)111/1

قول القرضاوي ذ حفظه

ذ :ويد تبين لي بطول الدراسة والممارسذة أن الرجذوع

المثاشذ ذذر ىلذ ذذا الكتذ ذذاب والسذ ذذنة قتذ ذذرن دائمذ ذذا بذ ذذالتالعي

والتيسذ ذذير والثعذ ذذد عذ ذذن الحذ ذذرج

والتعسير علا خالف الرجوع ىلا الفقه الم هبي ال ي حمل علا فول العصذور كثيذ ار
م ذذن التش ذذددان نتيل ذذة االتل ذذاه ىل ذذا األخذ ذ ب ذذاألحوط غالث ذذا وان األخذ ذ ب ذذاألحوط دون
األ سر أو األرفن أو األعدل يد فنتلي ننا ىلذا جعذل أحكذام الذدفن ملموعذة أحوفيذان
وا ا صذذار الذذدفن ملمذذوع أحوفيذذان ىفىقذ ىد رو اليسذذر وحمذذل فذذاب الحذذرج والمشذذقة مذ
أن تعذذالا نفذذا الحذذرج عنذذه نعيذذا باتذذا حذذين يذذالَ  :و َم ـا َج َع ـل َعَل ـ ْي ُكم كف ـي الـ كـد ك
ين كم ـن

َحَر ٍج.)2 ...)1 

ثذذم يذذال :وعلذذا العمذذوم ى ا كذذان هنذذا أر ذذان أحذذدهما أحذذوط والثذذاني أ سذذر فذذحني
أوثر اأفتاء باأل سر ايتداء بالنبي  ال ي ما خير نين أمرين ىال اختار أ سرهما ما لم
كن ىثما.
أما األحوط فيمكن أن خ به المفتي في خاصة نفسه أو فتذي بذه أهذل العذزائم
والحريصين علا االحتياط ما لم ال
فقذ ذذد كذ ذذان علمذ ذذاء السذ ذذل

عليلم اللنو ىلا الغلو .)3

ى ا شذ ذذددوا فعلذ ذذا أنفسذ ذذلم أمذ ذذا علذ ذذا النذ ذذا

فييسذ ذذرون

ويالففون.
وكان المزني صاحت الشافعي أشد النا
في له علا النا

ت ييقا علا نفسذه فذي الذورع وأوسذعه

.)1

 )1سورة الحي :من اآل ة .)78
 )2فتاو معاصرة  )556/2 6/1وانظر :تيسير الفقه للمسلم المعاصر
 )3فتاو معاصرة .)14/1

.)31

وال غرو أن نلد في فقه أئمتنا وفذي كتذت المذ اهت المعتبذرة هذ ه اللملذة المعبذرة
في ترجيت بعض األيوال علا بعض " :ه ا أرفن " .)2
ك
الميسر َّ
مقدم على المشدد (تغليـب رو التيسـير والتخفيـف علـى التشـديد
.2
التعسير):
ويذ ذذد غَّلذ ذت القرضذ ذذاوي رو التيسذ ذذير والتالعيذ ذ

علذ ذذا التشذ ذذدفد والتعسذ ذذير و لذ ذذه

ألمرين:
األول :أن الشريعة مبنية علا التيسير ورف الحرج عن الدثاد.
الثــــاني :فبيعذ ذذة عصذ ذرنا الذ ذ ي ندذ ذذي

فيذ ذذه وكيذ ذ

الروحيذذة واألنانيذذة علذذا الغيريذذة والنفديذذة علذذا األخذذال

فغذ ذذت فيذ ذذه الماد ذ ذذة علذ ذذا
وكيذ

كثذذرن فيذذه المغريذذان

بالشذذر والمعويذذان عذذن الاليذذر وأصذذثت القذذابض علذذا دفنذذه كالقذذابض علذذا اللمذذر ...
والفرد المسلم في ه ه الملتمعان دذي

فذي محنذة ياسذية نذل معركذة دائمذة فقلمذا لذد

من عينه وانما لد من عويه.
ولل ذ ا فنثغ ذذي أله ذذل الفت ذذو أن فيس ذذروا علي ذذه م ذذا اس ذذتطاعوا وأن عرض ذوا علي ذذه
جانذت الرخصذة أكثذذر مذن جانذت العزيمذذة ترغيثذا فذذي الذدفن وتثبيتذا أليدامذذه علذا دفنذذه

 )1ال هبي :سير أعالم النثاء  )494/12وانظر :القرضاوي :فتاو معاصرة .)13/1
 )2انذذن اللمذذام :شذذر فذذتت القذذدفر  )3/3مالذذه :المدونذذة  )204/1الشذذيرااي :الملذ ب )104/1
ان ذ ذذن عثيم ذ ذذين :الش ذ ذذر الممتذ ذ ذ
األولويان

.)89

 )52/4وانظ ذ ذذر :القرض ذ ذذاوي :نيذ ذ ذ المرابح ذ ذذة

 )26-25فق ذ ذذه

الق ذذويم .ق ذذول س ذذعيان الث ذذوري :ىنم ذذا العل ذذم الرخص ذذة م ذذن ثق ذذة أم ذذا التش ذذدفد فيحس ذذنه ك ذذل
أحد .)1
وكان منلي الصحابة ومذن تالذرج علذا أفذدفلم هذو التيسذير والرفذن بالنذا

عذن

ول ك
ك
اب َرسـ ك
َصـ َح ك
هللا  أَ ْك َثـَر كم َّمـ ْن
ع ىمير نذن ىسذحا ذ مذن التذابعين ذ يذال :أ َْدَرْكـت مـ ْن أ ْ
ُ
يدا كمْن ُه ْم .)2
َسَبَق كني كمْن ُه ْم َ ،فَل ْم أََر َق ْو ًما أ ْ
َه َو َن كس َيرًةَ ،وَّلَ أَ َق َّل َت ْش كد ً
ه ا وامنلم امن اأقثال علا الدفن فكي
ىننا أحوج ما نكون ىلا التوسعة علذا النذا

نزماننا والنا

مدنرون عنه

قذول القرضذاوي :وهذ ا مذا اخترتذه

لنفس ذذي أن أ س ذذر الف ذذروع ح ذذين أش ذذدد ف ذذي األص ذذول .والتيس ذذير ال ذ ي أعني ذذه ه ذذو ال ذ ي ال
ص ذذادم نص ذذا ثانت ذذا محكم ذذا وال ياع ذذدة ش ذذر،ية يافع ذذة ن ذذل س ذذير ف ذذي ض ذذوء النص ذذو
والقواعد والرو العامة لإلسالم .)3
 .3التزام رو التوسط دائماً واَّلعتدال كين التفريط واإلف ار :
حي ذذع خ ذذط القرض ذذاوي لنفس ذذه منلل ذذا ن ذذين الذ ذ فن فري ذذدون أن فتحللذ ذوا م ذذن ع ذذر
األحكذذام الثانتذذة ن ذذدعو مسذذافرة التط ذذور مذذن المتعب ذذدفن بكذذل جدف ذذد وال ذ فن فري ذذدون أن
ظذذل كذذل مذذا كذذان علذذا مذذا كذذان مذذن الفتذذاو واألياويذذل واالعتثذذاران تقد سذذا مذذنلم لكذذل
يد م .)4
 )1عبد

نن أحمد :السنة .)38/1

 )2أخرجذذه ان ذذن أنذذي ش ذذيثة فذذي مص ذذنفه 17/14

 )13/1وانظر :فقه األولويان

 )36710وانظذذر :القرض ذذاوي :فتذذاو معاص ذرة

 87وما بعدها).

 )3فتاو معاصرة .)14/1
 )4فتذذاو معاص ذرة  )21/1وانظذذر :الصذذحوة اأسذذالمية نذذين االخذذتالف المشذذروع والتفذذر الم ذ موم
 62وما بعدها) االجتلاد المعاصر نين االن ثاط واالنفراط

.)97

ورس ذذم لنفس ذذه أن ذذه ال حل ذذل وال ح ذذرم ىال حس ذذت األص ذذول ونق ذذل ع ذذن ان ذذن القي ذذم ذ
رحمه

ذ يوله  :)1ال
لذذوا للمفتذذي أن شذذلد علذذا

ورسذذوله ب نذذه أحذذل كذ ا أو حرمذذه أو أوجثذذه أو

كره ذذه ىال لم ذذا عل ذذم أن األم ذذر في ذذه كذ ذ له مم ذذا ن ذذص

ورس ذذوله  عل ذذا ىباحت ذذه أو

تحريمه أو ى لابه أو كراهته وأما ما وجده في كتابه ال ي تلقذاه عمذن يلذده دفنذه فلذيس
له أن شلد علا

ورسوله  به ويغر النا

ن له وال علم له بحكم

يذذال غيذذر واحذذد مذذن السذذل  :ليح ذ ر أحذذدكم أن قذذول :أحذذل
ك ا فيقول

ورسوله .
ك ذ ا أو حذذرم

له :ك نت لم أحل ك ا ولم أحرمه.

وثبذذت ف ذذي صذذحيت مس ذذلم م ذذن حذذدفع نري ذذده نذذن الحص ذذيت  أن رس ذذول



يال :وكإ َذا حاصرت كحيناً َفسأَُلوك أَن ُتْن كزَلهم عَلى ح ْكمك ك
هللا َوَر ُسولك ك َ ،فـال ُتْنـ كزْل ُهم َعَلـى
َ َ ْ
ُ َ ُ
َ َ ََْ ْ
هللا ورس ـولك ك َ ،فكإَّن ـَ َّل َت ـ ْدركي أَ ُت كي ـيب ح ْك ـم ك
ح ْك ـمك ك
هللا كف ـ ك
يهم أ َْم َّلَ ،وَل كك ـ ْن أَْن ـ كزْل ُهم َعَلــى
َ
ُ
ََ ُ
ُ ُ َ
ك
َص َحا كب ََ .)3 ...)2
ُح ْكم ََ َو ُح ْكمك أ ْ
ونقذذل عذذن اأمذذام مالذذه ذ رحمذذه

)4
ذي مذذن أن أس ذ ل
ذ يولذذه  :مذذا شذذيء أشذذد علذ َّ

عن مس لة من الحالل والحرام ك ن ه ا هو القط في حكم

ولقد أدركت أهذل العلذم

والفقه نبلدنا وان أحدهم ى ا س ل عن مس لة ك ن المون أشرف عليه.

 )1فتاو معاصرة .)26-25/1

 )2أخرجه ننحوه الترم ي في سننه كتاب السير بذاب مذا جذاء فذي وصذيته  فذي القتذال
 )1617ويال األلثاني :صحيت.
 )3انن القيم :ىعالم المويعين .)175/4
 )4فتاو معاصرة .)26-25/1

381

ورأفت أهذل اماننذا هذ ا شذتلون الكذالم فيذه والفتيذا ولذو ويفذوا علذا مذا صذيرون
ىليه غدا لقللوا من ه ا وان عمر نن الالطاب وعليذا وعلقمذة خيذار الصذحابة  كانذت
تت ذذردد عل ذذيلم المس ذذائل وه ذذم خي ذذر الق ذذرون الذ ذ فن بع ذذع ف ذذيلم النب ذذي  وك ذذانوا لمع ذذون
أصذذحاب النبذذي  ويس ذ لون حين ذ ثذذم فتذذون فيلذذا وأهذذل اماننذذا ه ذ ا يذذد صذذار فالذذرهم
الفتيا فثقدر له فتت للم من العلم.
يذذال :ولذذم كذذن مذذن أمذذر النذذا

وال مذذن م ذذا وال مذذن سذذلفنا ال ذ فن قتذذد نلذذم

ويعول اأسالم عليلم أن قولوا :ه ا حالل وه ا ح ارم ولكن قول :أنا أكذره كذ ا وأحذت
ك ا.
وأما حالل وحرام فل ا االفتراء علا
هللا َل ُكم كمن كرْزق  ...
َما أَْن َز َل ُ
ما حرماه .)2

)1

أما سمعت يول

اآل ة ألن الحالل ما أحله

َرَْي ُتم
تعالاُ  :ق ْل أَأ

ورسوله  والحذرام

 .4عدم اَّلقتيار على مذهب من المذاهب ،والتحـرر مـن العيـبية المذهبيـة
ومن التقليد األعمى:
كذر القرضذاوي مذذن نعذم

عليذه أن تحذذرر منذ ويذت مثكذذر مذن ربقذة التمذ هت

والتقليد والتعصت لقول عالم بعينه وأرج الف ل في له لعدة عوامل منلا:
ني ذذة الحركذذة اأسذذالمية التذذي كذذان دذذي
حسن البنا ذ رحمه

فذذي رحانلذذا ودعذذوة مؤسسذذلا الشذذليد

ذ

في رسالته المسماة رسالة التعاليم ىلا التحرر من العصبية .)1
 )1سورة فونس :من اآل ة .)59
، )2يا

 :ترتيت المدار وتقريت المساله .)41/1

ونق ذذل ع ذذن ال ذذثعض ي ذذوللم :ال قل ذذد ىال عص ذذبي أو غب ذذي ي ذذال :وأن ذذا ال أرض ذذا
لنفسي واحدا من الوصفين ه ا م التويير الكامل ألئمتنا وفقلائنا فعدم تقليذدهم لذيس
حطذا مذذن شذ نلم نذذل سذذي ار علذذا نلللذم وتنفيذ ا لوصذذا اهم بذ ال نقلذذدهم وال نقلذذد غيذذرهم
ون خ من حيع أخ وا .)2
ويد أر الشيخ القرضاوي ذ تماشيا م منلله وتيسي ار علذا األمذة ذ جذواا العمذل
بمذذا الذذال

المذ اهت األربعذذة خاصذذة أن مذ اهت الفقذذه اأسذذالمي ليسذذت محصذذورة فذذي

أربعة فقد عاصر األئمة األربعة أئمة كانوا في مثل مرتبتلم من العلم واالجتلاد ىن لم
كونوا أفقه وأعلم كالليع نن سعد وسعيان الثذوري كمذا أن األئمذة األربعذة كغيذرهم مذن
الملتلدفن لم َّفدعو ألنفسلم العصمة وال دليذل مذن القذرحن أو السذنة علذا وجذوب تقليذد
م هت بعينه ويذد نلذا األئمذة أنفسذلم عذن تقليذدهم وتقليذد مذ هت بعينذه والتعصذت لذه
أمر مبتدع في ه ه األمة مالال

للدي السل

والقرون الثالثة األولا.

وأكد أن مالالفة أئمذة المذ اهت ليسذت فعنذا فذي ىمذامتلم وال حطذا مذن شذ نلم وال
يذذدحا فذذي سذذعة علملذذم نذذل ىن حذذت هذؤالء األعذذالم وتذذوييرهم والثنذذاء علذذيلم مذذن صذذميم
دفن اأسالم .)3
 .5لكل زمان ومكان حوادث وطبيعتـ وفتـاواه (مخاطبـة النـاس كلغـة عيـرهم
واإلعراف عما َّل ينفعهم):

 )1فت ذذاو معاص ذرة  )6/1وانظ ذذر :كي ذ

بعدها) تيسير الفقه للسلم المعاصر

نتعام ذذل م ذ الت ذراع والتم ذ هت واالخ ذذتالف

.)25

 62وم ذذا

 )2فتاو معاصرة .)10/1
 )3فتذذاو معاص ذرة  )115-111/2وانظ ذذر :الصذذحوة اأس ذذالمية نذذين االخ ذذتالف المشذذروع والتف ذذر
الم موم

 120وما بعدها).

يال القرضاوي :ومن القواعد التي التزمتلا أن أخافت النا

نلغة عصرهم التي

فلمذ ذذون متلنثذ ذذا وعذ ذذورة المصذ ذذطلحان الصذ ذذدثة وخشذ ذذونة األلفذ ذذاظ الغريثذ ذذة متوخيذ ذذا
السلولة والدية.
ويد نقل عن اأمذام علذي  يولذه :حذدثوا النذا
أتريدون أن ك ب

بمذا عرفذون ودعذوا مذا فنكذرون

ورسوله

ولغة عصرنا تتطلت عدة أشياء لت علا المفتي أن فراعيلا:
أ .أن عتمد علا مالافثذة العقذول بذالمنقول ال علذا ىثذارة العوافذ

بالمثالغذان

 ...فلم تعرف الثشرية دفنا حترم العقل والعلم كما حترمه اأسالم.
ب .أن فذ ذذدع التكلذ ذ

والتقعذ ذذر فذ ذذي اسذ ذذتالدام الدثذ ذذاران واألسذ ذذاليت وللذ ذ ا كنذ ذذت

أسذ ذذتالدم اللغذ ذذة السذ ذذللة القريثذ ذذة وربمذ ذذا اسذ ذذتالدمت بعذ ذذض األلفذ ذذاظ أو األمثذ ذذال العاميذ ذذة
لتوضيت ما أريد ى مانا مني ب ن اللملور ليسوا في مستو واحد من الثقافة والفكر.
ج .أن ف كر الحكم مقرونا بحكمته وعلته مربوفا بالفلسفة العامة لإلسالم .)1
ىن لكذذل عصذذر اهتماماتذذه ومشذذكالته الفكريذذة والنفسذذية واالجتما،يذذة التذذي تشذذغل
أهلذذه وتتذذر أثرهذذا فذذي ىنتذذاجلم العلمذذي وت ذراثلم الفكذذري ثذذم ذ تي عصذذر حخذذر فتنطفذذر
جمذرة هذ ه المشذكالن وتالفذ

ح اررتلذذا حتذا تتحذول ىلذا رمذذاد علذا حذين تثذور ي ذذا ا

ومشذكالن جدفذدة تشذغل أفكذذار الالحقذين لذم تكذذن ان بذال نذل ربمذا لذذم كذن للذا وجذذود
عند السابقين.

 )1فتاو معاصرة  )16-15/1وانظر :مدخل لدراسة الشريعة اأسالمية

 179وما بعدها).

وفي عصرنا نران المشكالن االجتما،ية وااليتصاد ة في العالم كله وتعذددن
الم اهت واألنظمة الدا،ية ىلا حللا .)1
المتقدمين في تغيير الفتو نتغير األحوال والعادان.

وه ا منلي السل

ق ذذول اأم ذذام الق ارف ذذي رحم ذذه

 " :فملم ذذا تل ذذدد ف ذذي الع ذذرف اعتب ذره وملم ذذا س ذذقط

أسقطه وال تلمد علا المسطور في الكتت فول عمر

نل ى ا جاء رجذل مذن غيذر

أهل ىيليمه ستفتيه ال تلره علا عرف نلد واس له عن عذرف نلذده وأجذره عليذه وأفتذه
بذذه دون عذذرف نلذذد ودون المقذذرر فذذي كتثذذه فل ذ ا هذذو الحذذن الواضذذت واللمذذود علذذا
المنقوالن أندا ضالل في الدفن وجلل بمقاصد علماء المسلمين والسل
وي ذذال أ

الماضين" .)2

ذذا " :ىن ىج ذراء األحك ذذام الت ذذي م ذذدركلا العوائ ذذد م ذ تغي ذذر تل ذذه العوائ ذذد:

خذذالف اأجمذذاع وجلالذذة فذذي الذذدفن نذذل كذذل مذذا هذذو فذذي الش ذريعة فتث ذ العوائذذد :فتغيذذر
الحكم فيه عند تغير العادة ىلا ما تقت يه العادة المتلددة " .)3
ويد كر انن القذيم رحمذه

أن الفتذو تتغيذر نتغيذر األامنذة واألمكنذة واألحذوال

والنيذ ذذان والعوائذ ذذد ألن ننذ ذذاء الشذ ذريعة قذ ذذوم علذ ذذا رعا ذ ذذة مصذ ذذالت الدثذ ذذاد فذ ذذي المعذ ذذاش
والمعاد .)4
 .6إعطاء الفتون حقها من الشر واإلاضا :

 )1فقه الزكاة .)13-12/1
 )2القرافي :الفرو
 )3القرافي :اأحكام

.)321/1
.)218

 )4انن القيم :ىعالم المويعين .)13/3

لقذذد رفذذض القرضذذاوي فريقذذة بعذذض العلمذذاء يذذد ما وحذذدفثا فذذي ج ذواب السذذائلين:
ب ن ه ا لوا وه ا ال لوا وهذ ا حذالل وهذ ا حذرام أو حذن وبافذل فلثذا لالختصذار
وعدوال عن اأفالة ليفر نين الفتيا والتصني .
يذذال القرضذذاوي :وه ذ ا ىن جذذاا م ذ بعذذض األشذذالا
لوا أن كون ياعدة فيما ف اع علا جملور النا

وفذذي بعذذض األح ذوال فذذال

أو كتذت فذي صذحيفة أو مللذة أو

كتاب قر ه الالاصة والعامة.
يال :والحن أني أعتبر نفسي عند ىجابة السائلين مفتيا ومعلمذا ومصذلحا وفبيثذا
ومرشدا.
وه ذ ا قت ذذي أن أبس ذذط بع ذذض اأجاب ذذان وأوسذذعلا ش ذذرحا وتحل ذذيال حت ذذا ف ذذتعلم
اللاهل ويتنثه الغافل ويقتن المتشكه ويثبت المتردد وينلزم المكانر ويذزداد العذالم
علما والمؤمن ى مانا .)1
ويد كان ه ا منللا للسل
قذول الق ارفذذي رحمذه

للتيسير علا المستفتين.

 " :ومتذا كذذان االسذتفتاء فذذي وايعذذة عظيمذة تتعلذذن بملذذام

الدفن أو مصذالت المسذلمين وللذا تعلذن نذوالة األمذور فيحسذن مذن المفتذي اأسذلاب فذي
القذذول وكث ذرة البيذذان والمثالغذذة فذذي ى

ذذا الحذذن بالدثذذاران الس ذريعة الفلذذم والتلويذذل

علذذا اللنذذاة والحذذض علذذا المثذذادرة لتحصذذيل المصذذالت ودرء المفاسذذد ويحسذذن بس ذذط
القول في هذ ه المذوافن و كذر األدلذة الحاثذة علذا تلذه المصذالت الشذر،ية .ومتذا كذان

 )1فتاو معاصرة  )25/1وانظر :الفتو نين االن ثاط والتسيت

.)130

للمسذ لة شذروط وتفاصذذيل منلذا يريذذت ومنلذا بعيذد :فذذالمتعين علذا المفتذذي كذر الشذذروط
والتفاصيذل القرية دون الثعيدة " .)1
ويد نين أهم الالطوان التي فتثعلا في الشر والبيان ومنلا:
أ .أن الفتذذو ال معنذذا للذذا ى ا لذذم فذ كر معلذذا دليللذذا نذذل جمذذال الفتذذو وروحلذذا
الدليل.
بَّ .
ىن كر الحكمة والعلة أمر ال ستغنا عنه وخصوصا في عصرنا.
ج .المواانذذة نذذين مويذ

اأسذذالم فذذي الق ذذية المسذ ول عنلذذا ومويذ

غيذره مذذن

األد ان أو الم اهت والفلسفان.
د .التمليد للحكم المستغرب بما لعله مقبوال لد السائلين.
هذ .الداللذة علذا البذدفل الحذالل مذا دمنذا يذد سذددنا فذي وجلذه فريذن الحذرام فمذا
من شيء حرمه

ىال وفيما أحله ما غني عنه .)2

و .رب ذذط الحك ذذم المسذ ذ ول عن ذذه بغيذ ذره م ذذن أحك ذذام اأس ذذالم حت ذذا تت ذذت عدالت ذذه
وتتبين روعته.
ا .تر اأجابة عن سؤال السائل في بعض الحذاالن مثذل سذؤال بع ذلم عذن
القرحن أهو ماللو أم غير ماللو

 )1القرافي :اأحكام

.)250-249

 )2انظر :ىضافة ل له :الحالل والحرام
 )3فتاو معاصرة .)30-26/1

.)30

.)3

 .7مراعاة رو التشريع ومقاصد الشريعة وفق األولويات والموازنات:
يذذرر القرضذذاوي مذذا يذذرره المحققذذون مذذن علمذذاء اأسذذالم أن أحكذذام الش ذريعة ىنمذذا
شذذرعت لمصذذالت الدثذذاد فذذي المعذذاش والمعذذاد س ذواء أكانذذت ه ذ ه المصذذالت ضذذرورية أم
حاجية أم تحسينية .)1
ويذذد أكذذد القرضذذاوي ه ذ ا المذذنلي مذذن خذذالل ت ليفذذه لملموعذذة مذذن الكتذذت تحمذذل
األسماء التالية:
أ .أولوي ذ ذذان الحرك ذ ذذة اأس ذ ذذالمية ف ذ ذذي المرحل ذ ذذة القادم ذ ذذة تح ذ ذذدع في ذ ذذه ع ذ ذذن فق ذ ذذه
المواانان.
ب .في فقه األولويان دراسة جدفدة في ضوء الكتاب والسنة.
ج .دراسة في فقه مقاصد الشريعة نين المقاصد الكلية والنصو

اللزئية.

 .8مراعاة التدرج:
أكذذد القرضذذاوي علذذا أهميذذة رعا ذذة التذذدرج فذذي الذذدعوة والتعلذذيم واأفتذذاء والتغييذذر
وعدم استعلال الشيء يبل أوانه والثمرة يبل ن للا فالتدرج سنة كونية كما هو سنة
شر،ية ويد أنزل
علا مكع وليعا

القرحن في ثذالع وعشذرين سذنة علذا رسذوله  ليقذرأه علذا النذا
النا

في تطور حياتلم ويليبلم عن تسا التلم .)2

 )1انظر :الشافبي :الموافقان  )17/2العز نن عبد السذالم :يواعذد األحكذام  )60/2القرضذاوي:

فقه الزكاة  )14/1أولويان الحركة اأسالمية
 )29تيسير الفقه للمسلم المعاصر
 )2كلمان في الوسطية اأسالمية ومعالملذا
.)53

 30وما بعدها) دراسة في فقه مقاصد الشذريعة

.)43
 )47-46وانظذر فذي فقذه األيليذان المسذلمة

المبحث الثالث :تطبيقات عملية على منهج القرضاوي في التيسير
نبذ التقليد ،والشجاعة في التعبير عن الرأي:
قول العالمة القرضاوي ذ حفظذه

ذ :ومذن األحذداع التذي تسذتحن التسذليل مذا

ويذ لذذي وأنذذا فالذذت بالقسذذم الثذذانوي حذذين خالفذذت نلذذي علمذذاء يريتنذذا ذ وهذذم ملموعذذة مذذن
األفاضل ذ ىال أنلذم التزمذوا تذدريس الفقذه علذا مذ هت الشذافعي  حتذا الحنعيذة مذنلم
التزموا له ولم حيدوا عنه نناء علذا أن مذ هت الشذافعي هذو مذ هت عذوام البلذد مذ
تقرير المحققين :أن العامي ال م هت له وأن م هثه هو م هت من فتيه ويعلمه.
وم ذذن المعل ذذوم ل ذذد الدارس ذذين أن مذ ذ هت الش ذذافعي م ذذن أش ذذد المذ ذ اهت ذ أو لعل ذذه
أدر الفقذه مذن
أشدها ذ فذي مسذائل النلاسذة والطلذارة ومذا ىليلذا  ...الملذم أنذي شذرعت ّ

غير أني شلاع نل علذا فريقذة الشذيخ سذيد سذانن فذي فقذه السذنة مسذتعينا بمذا تيسذر
لذذي مذذن الم ارج ذ فذذي لذذه الويذذت ويذذد أحذذدع لذذه فذذي أول األمذذر ضذذلة نذذين النذذا :

كي
وكي

الال

هذ ا الشذاب كثذار الشذيوا وكيذ

فّقذه النذا

مذن غيذر المتذون المعتمذدة

تي ب يوال لم نسم نلا من يبل
ولكن ذذي يانل ذذت هذ ذ ه ال ذذلة بالثث ذذان والتح ذذدي ويل ذذت للمل ذذادلين :نين ذذي وبي ذذنكم

القرحن والسنة فلنحتكم ىليلما .فلما حاجلتلم باآل ان واألحادفع ذ وب اعتلم يليلة منلا
ذ كانوا هم المحلوجين والمغلوبين.
والعلت أن العوام ال فن اعتبرهم العلماء في البلدة شافدية يد استراحوا جذدا للذ ا
النلي اللدفد ورحبوا به لما فيه من تيسير عظيم عليلم ورف للحرج عنلم .)1

 )1فتاو معاصرة .)7-6/1

وي ذذد نبذ ذ التقلي ذذد العلم ذذاء المحقق ذذون م ذذن أمث ذذال الق ارف ذذي وان ذذن تيمي ذذة وان ذذن الق ذذيم
وغيرهم .)1
رد القرضاوي على القائلين بأن المؤمنين واقفون عند الشبهات(:)2
يال في رده عليلم:
 .1ىن اتقذ ذذاء الشذ ذذبلان لذ ذذيس مذ ذذن الواجثذ ذذان والف ذ ذرائض الدفنيذ ذذة ىنمذ ذذا هذ ذذو مذ ذذن
المس ذذتحثان الت ذذي تق ذذو بحس ذذت درج ذذة الش ذذبلة واال لس ذذوينا ن ذذين المحرم ذذان
والمشتبلان وهما مالتلفان.
 .2ىن الشذذبلان الت ذذي فنثغ ذذي اتقا ه ذذا اس ذذتبراء للذذدفن والع ذذر

ىنم ذذا تك ذذون ف ذذيمن

اشتثه عليه األمر أما مذن تبذين لذه األمذر بانتقالذه ىلذا أحذد الطذرفين :الحذل
أو الحرمة فلم عد األمر شبلة في حقه.
 .3ىن الشبلان التي تتقا هي الشبلان القوية أما الشبلان ال ديفة فال عبرة
نلا.

 )1القرافي :اأحكام

 )218انن تيمية :ملمذوع الفتذاو

.)175/4
 )2فقه الغناء والموسيقا

.)77

 )11/20انذن القذيم :ىعذالم المذويعين

 .4ىن ال ي فتقي الشذبلان فنثغذي أن كذون فذي مسذتو االتقذاء فذال فليذن بمذن
فرتكت المحرمان القطدية نل ربما الو

في الكثائر ويتر الفذرائض أن

نطالثه باجتناب الشبلان.
 .5ياع ذذدة االحتي ذذاط والثع ذذد ع ذذن الش ذذبلان تعارض ذذلا ياع ذذدة أخ ذذر ه ذذي ياع ذذدة
التيسذذير فذذي الذذدفن والتذذي دلذذت عليلذذا نصذذو
وخصوصا ما فتعلن بعمذوم النذا

يطديذذة مذذن الق ذرحن والسذذنة

السيما في عصذرنا ال ي

ستوجت منا الللوء ىلا التيسير علا أهله ما اسذتطعنا فحنمذا بعثنذا ميسذرين ولذم
نثعع معسرين.

المس على الجوربين:
جواا المست علا اللوربين ى ا لثسلما علا فلارة ويد علل له ب ن ه ا أمذر
فالتيس ذذير ه ذذو رو هذ ذ ا الش ذذرع ورو هذ ذ ا ال ذذدفن ىض ذذافة ىل ذذا أن

ىسذ ذلل عل ذذا الن ذذا
النذا فذذي عصذذر كثذذرن فيذه الفذذتن وأصذذثت القذذابض علذا دفنذذه كالقذذابض علذذا اللمذذر
ومذذن واجبنذذا أن نعذذين النذذا

علذذا أن فتذذدفنوا ال أن ننفذذرهم مذذن الذذدفن والتشذذدفد فنفذذر

نينما التيسذير فيسذر ويقذرب مذن الذدفن ومذن نَّفذر مذن الذدفن فلذو فتحمذل مسذ ولية كبيذرة

أمام

 ويؤكد علذا أن

في أي تكلي

من التكالي

يذد رفذ الحذرج عذن هذ ه األمذة ولذيس هنذا حذرج يذط

.)1

ويد أجاا المست علا اللوارب األئمة األربعة .)2
دفع القيمة في الزكاة:
رجذت القرضذاوي رأي الحنعيذة فذي جذواا دفذ القيمذة فذي الزكذاة و لذه ألن رأفلذذم
ألين بعصرنا وأهون علا النا

وأ سذر فذي الحسذاب وخاصذة ى ا كانذت هنذا ىدارة أو

مؤسسذذة تتذذولا جم ذ الزكذذاة وتفريقلذذا فذذحن أخ ذ العذذين فذذؤدي ىلذذا ايذذادة نفقذذان اللثا ذذة
بس ذذبت م ذذا حتاج ذذه نق ذذل األش ذذياء العيني ذذة م ذذن موافنل ذذا ىل ذذا ىدارة التحص ذذيل وح ارس ذذتلا
والمحافظذذة عليلذذا مذذن التلذ
من مؤنة وكل

وتلي ذذة فعاملذذا وشذرانلا وحظائرهذذا ى ا كانذذت مذذن األنعذذام

كثيذرة ممذا فنذافي مبذدأ االيتصذاد فذي اللثا ذة فالحاجذة والمصذلحة فذي

عصذ ذرنا تقت ذذي جذ ذواا أخذ ذ القيم ذذة م ذذا ل ذذم ك ذذن ف ذذي ل ذذه ض ذذرر ب ذذالفقراء أو أرب ذذاب
المال .)3
وه ا ما هت ىليه جم من الفقلاء منلم الحنعية وروا ة في م هت أحمد .)4
حكم أخذ اإلكر أو الحقن في الييام:

 )1فت ذذاو معاص ذرة  )216-215/1وانظ ذذر :فق ذذه الطل ذذارة

 )210الدث ذذادة ف ذذي اأس ذذالم

.)307

 )2انذذن نل ذذيم :الثحذذر ال ارئ ذذن  )192/1عل ذذي  :مذذنت الللي ذذل  )138/1النذذووي :روض ذذة الط ذذالبين

 )126/1انن يدامة :الشر الكبير .)149/1
 )3فقه الزكاة  )296-287/2وانظر:كي

نتعامل م السنة النبوية

 )4الزيلعي :تبيين الحقائن  )272/1انن يدامة :المغني .)671/2

.) 137

ميذذل العالمذذة القرض ذاوي ىلذذا أن جمي ذ أن ذواع اأنذذر والحقذذن ال تفطذذر الصذذائم
س ذواء منلذذا مذذا كذذان مغ ذ ا أم غيذذر مغ ذ ن ألن لذذه هذذو األ سذذر علذذا النذذا

حيذذع ىن

متعافيل ذذا ال ف ذ هت عن ذذه الل ذذوع والظم ذ وال ح ذذس م ذذن تناول ذذه بالش ذذث وال ذذري ألن ذذه ال
فدخل ىلا المعدة وال مر بالللاا الل ذمي لإلنسذان  ...أمذا مذا حذدع لذه مذن نشذاط
وانتعاش فقد حدع ه ا لمن غتسل بماء بارد وهو صائم وم ه ا ال فطر .)1
مسألة الرمي قبل الزوال في الحج:
فقد س ل القرضاوي حفظه

عن الحذل األمثذل فذي منذ الكذوارع التذي تقذ كذل

عام نتيلة التزاحم الشدفد أثناء رمي اللمران فذ كر حفظذه

أن هنذا ملموعذة مذن

الحلذذول والتذذي منلذذا تقليذذل عذذدد الحلذذاج و أر أنذذه حذذل غيذذر مناسذذت ثذذم يذذال :وهنذذا
أمر حخر في غا ة األهمية وهو منوط ب هل العلم والفقه في ه ه األمة وهو أن نوس
المكذذان ى المرمذذا صذذغير كمذذا هذذو معلذذوم ثذذم ال نذذد أن كذذون الرمذذي مذذن مسذذافة يريثذذة
حتا ق الحصا في المرمذا وال صذيت النذا

فيذؤ فلم .ومذا دام العذدد كبيذ ار والمكذان

محدودا فليس أمامنا ىال توسي الزمان وهو ىجااة الرمي من الصثا ىلا مذا شذاء
تعالا من الليل.
ثم يال :ومما فؤكد ه ا أن الملة حنيعية سمحة وأنلا يامت علا اليسر ال علا
العسر ولم لعل

في ه ا الدفن من حرج .)2

مسألة الحلف بالطالق:

 )1فقه الصيام

.)86-85

 )2القرضاوي :مائة سؤال عن الحي والعمرة

.)70-69

رجت العالمة القرضاوي ما هت ىليه انن تيمية ذ مالالفا لألئمة األربعة ذ من أن
الحل

بالطال ال ق به الطال

ألن

لم شذرع الطذال بمثذل هذ ه األلفذاظ وبمثذل

ه ه األ مان فحن الطال ى ا كان المقصود منه الحمل علا شيء أو المنذ مذن شذيء
فقد خرج عن يصد الطال وأصثت مينا .)1
وه ا ما هت ىليه شيخ اأسالم انن تيمية رحمه

.)2

سماع الغناء والموسيقى:
علا الرغم من ميل القرضاوي ىلذا المنذ مذن الغنذاء فذي صذورته التذي قذدم نلذا
اليوم في معظم التلفزيونان العربية والقنذوان الف ذائية بمذا صذحثه مذن ريذص وخالعذة
وص ذذور مثيذ ذرة لفتي ذذان م ذذائالن مم ذذيالن كاس ذذيان عاري ذذان أو غي ذذر كاس ذذيان أص ذذثحت
مالامذذة لألغنيذذة الحدفثذذة الغنذذاء نل ذ ه الصذذورة يذذد غذذدا فذذي عذذداد المحرمذذان نيقذذين ال
ل اته ولكن لما صحثه من ه ه المثيران فقد تحول الغناء من شيء سم ىلا شيء
فر

أي تحول من غناء ىلا ريص خلي .)3
ىال أنه مال ىلا جواا المعااف وجواا الغناء الالالي عن الالالعذة والملذون فذي

القول أو الفعل فاألصل في األشياء اأباحة .)4
ويذذد أل ذ

فذذي لذذه كتابذذا كذذامال أسذذماه فقذذه الغنذذاء والموسذذيقا فذذي ضذذوء الق ذرحن

والسنة مثبتا ه ا الترجيت وداعما له باألدلة.

 )1فتاو معاصرة .)556-555/1
 )2انن تيمية :ملموع الفتاو

.)11/20

 )3فقه الغناء والموسيقا

.)8

 )4فتاو معاصرة .)689/1

ويال :وال ي أراه أن الغناء في اته ال حرج فيه وهذو داخذل فذي جملذة الطيثذان
التذي أباحلذا اأسذذالم وان اأثذم ىنمذا هذذو فيمذا شذذتمل عليذه أو قتذرن بذذه مذن العذوار
التي تنقله من دائرة الحل ىلا الحرمة أو الكراهة التحريمية .)1
ودعا المسلم الحريص علا دفنه أن خ بالعزيمة لنفسذه وأن فنذ

ننفسذه عذن

ه ا الملال يال :ومن أخ بالرخصة فليتحر لنفسه وليتالير مذا كذان أبعذد عذن مظذان
اأثم ما استطاع .)2

 )1الحالل والحرام في اأسالم
 )2فتاو معاصرة .)692/1

.)262

كنوك اللبن (الحليب):
ال لذذد القرض ذذاوي مانع ذذا مذذن ىيام ذذة نن ذذو الل ذذبن ألنلذذا تحق ذذن مص ذذلحة ش ذذر،ية
معتبرة وتدف حاجة لت دفعلا.
واعتذ ذذر

علذ ذذا مذ ذذن قذ ذذول مذ ذذن النذ ذذا

ب ذ ذذرورة األخذ ذ بذ ذذاألحوط خروجذ ذذا عذ ذذن

الالذذالف وأن اآلخذ بذذاألحوط هذذو األورع واألبعذذد عذذن الشذذبلان بقولذذه :ى ا عمذذل المذذرء
في خاصة نفسه فال ب
ح ذ ار ممذذا بذذه ب ذ

أن خ باألحوط واألورع نل يد فرتقي فيدع مذا ال بذ

بذه

ولكذذن عنذذدما فتعلذذن األمذذر بذذالعموم وبمصذذلحة اجتما،يذذة معتب ذرة

فاألولا ب هل الفتو أن فيسروا وال عسروا دون تلاوا للنصو

المحكمذة أو القواعذد

الثانتة.
وللذ ا جعذذل الفقلذذاء مذذن موجثذذان التالعيذ
النا

عمذذوم البلذذو بالشذذيء م ارعذذاة لحذذال

ورفقا نلم ه ا باأضافة ىلا أن عصرنا الحاضر ذ خاصة ذ أحوج ما كون ىلذا

التيسير والرفن ب هله .)1
المشاركة في حكم غير إسالمي:
بعد أن نين القرضاوي أن األصل عدم المشاركة في حكذم غيذر ىسذالمي ىال أنذه
لوا الالروج عن ه ا األصل العتثاران معينة منلا:
 .1أن تقليل الشر والظلم مطلوب بقدر االستطاعة.
 .2من باب ارتكاب أخ

ال ررين.

 .3والنزول من المثل األعلا ىلا الواي األدنا.
 )1فتاو معاصرة .)556-550/2

 .4مراعاة لسنة التدرج.
ويد كر شروفا ال ند منلا أجااة المشاركة واال عاد الحكذم ىلذا أصذل المنذ

ومن ه ه الشروط:

 .1أن تكون المشاركة فعلية ال يوال وال ملرد دعو .
 .2أال ك ذذون الحك ذذم موس ذذوما ب ذذالظلم والطغي ذذان معروف ذذا بالتع ذذدي عل ذذا حق ذذو

اأنسذذان فذذحن المطلذذوب مذذن المسذذلم أن قذذاوم ه ذ ا الحكذذم ويغي ذره بمذذا أمكنذذه

من وسيلة.

 .3أن كذذون لذذه حذذن معارضذذة كذذل مذذا الذذال
األيل التحفه عليلا.

اأسذذالم مالالفذذة نينذذة أو علذذا

قوم المشاركون في الحكم تلربتلم نين الحين والحين .)1
 .4أن ّ
كيع المرابحة لآلمر بالشراء:
مذذال القرضذذاوي ىلذذا ج ذواا ني ذ المرابحذذة ل مذذر بالش ذراء وأل ذ

فذذي لذذه َّ
مؤلف ذذا

حافال تحت عنوان ني المرابحة ل مر بالشراء كما تلريه المصذارف اأسذالمية مؤيذدا
له بحاجة النا

في عصرنا ىلا التيسير يائال :ىن جملذور النذا

فذي عصذرنا أحذوج

ما كونون ىلا التيسذير والرفذن رعا ذة لظذروفلم ومذا غلذت علذا أكثذرهم مذن ريذة الذدفن
وضع

اليقين وما انتلوا به من كثرة المغريان باأثم والمعويذان عذن الاليذر  ...وهذ ا

لع ذذل الفقي ذذه ستح ذذر ال ذذرخص ف ذذحن

ح ذذت أن ت ذذؤتا رخص ذذه ويق ذذدر األعذ ذ ار

وال ذذروران ويثح ذذع ع ذذن التيس ذذير ورفذ ذ الح ذذرج والتالعيذ ذ

علماءنا السابقين ى ا نظروا في معاملة عمت نلا البلو

 )1من فقه الدولة في اأسالم .)184-177

ع ذذن العام ذذة .وللذ ذ ا رأفن ذذا

حتمل تكييفلا وجلين أحذدهما

ميل ىلا جلة اأباحة واآلخر ىلا جلة الحظر نلدهم فرجحون االتلاه ىلا التالعي

والترخيص معللين نل ه الدثارة " :تصحيحا لمعامالن المسلمين بقدر اأمكان" .)1
مشاركة المرأة في المجالس النياكية ،وتوليها القضاء بكل فروع :
رجت ف يلته جواا مشاركة المرأة في الملالس النيانية ألنلا ىنسان مكل

مثل

الرجل لكن وفن ضوابط :من عدم االختالط بالرجال األجانت عنلا نال حدود وال ييود
وأال تكذذون مشذذاركتلا علذذا حسذذاب اوجلذذا وبيتلذذا وأوالدهذذا وأال الرجلذذا لذذه عذذن أدب
االحتشذام فذذي اللبذذا

والمشذذي والحركذة والكذذالم نذل كذذل لذه لذذت أن ف ارعذا نذذال ريذذت

وال نزاع من أحد .)2
ولذذم فذذر مانعذذا مذذن أن تتذذولا الم ذرأة الق ذذاء بكذذل فروعذذه جنائيذذا كذذان أو مذذدنيا
وجعذذل لذذه وفذذن ضذوابط فقذذال :ولذذيس هذ ا األمذذر الق ذذاء) مفتوحذذا لكذذل امذرأة فذذالمرأة
الت ذذي تحم ذذل وتل ذذد وترض ذ ل ذذيس معق ذوال أن تلل ذذس عل ذذا منص ذذة الق ذذاء وبطنل ذذا تمت ذذد
أماملا هك ا أو مشغولة بطفللا الرضي ال ي تركته ىنما في سن معينة بعد أن تكون
ي ذذد انتل ذذت م ذذن الحم ذذل وال ذوالدة واأرض ذذاع وتربي ذذة األوالد وربم ذذا ت ذذزوج أوالده ذذا ون ذذي
عقللذا وأصذذثحت مذذن السذذن والمقذذدرة العقليذذة والممارسذذة العمليذذة بحيذذع تكذذون يذذادرة علذذا
أن تمذ ذذار الق ذ ذذاء وأن تكذ ذذون ع ذ ذوا فذ ذذي مللذ ذذس الشذ ذذعت وواي ذ ذرة ورئيسذ ذذة مللذ ذذس
واراء .)3
وفي تغير الفتون قال:
 )1ني المرابحة

.)26-25

 )2فتذذاو معاص ذرة  )382-372/2نتص ذذرف وانظذذر :مالم ذذت الملتم ذ المسذذلم ال ذ ي ننش ذذده
.)360
 )3لقاءان ومحاوران حول ي ا ا اأسالم والعصر .)216/2

وأنا شالصيا أجد عندي بعض فتاو تغيَّر اجتلادي فيلا ننذاء علذا تغيذر الذرأي
والفكذذر ال تغيذذر المعلومذذان وال تغيذذر المكذذان وال الزمذذان مثذذل فتذواي فذذي شذراء البيذذون
لأليليان المسلمة عذن فريذن البنذه الربذوي ى ا لذم فتيسذر ننذه ىسذالمي فقذد كنذت أحذرم
لذه مطلقذا يبذذل لذه ثذذم انتليذت ىلذا ىجذذااة لذه ب ذوابطه وشذروفه وهذو مذذا أخذ بذذه
مللس اأفتاء األوروبي ووافن عليه باألغلبية .)1

 )1موجثان تغير الفتو في عصرنا

.)91

في حقوق غير المسلمين في المجتمع المسلم:
فذذر ف ذذيلة العالمذذة القرضذذاوي أن ألهذذل ال مذذة الحذذن فذذي تذذولي وهذذائ

الدولذذة

كالمس ذذلمين ىال م ذذا غل ذذت علي ذذه الص ذذثغة الدفني ذذة كاأمام ذذة ورئاس ذذة الدول ذذة والقي ذذادة ف ذذي
اللي

والق اء نين المسلمين والوال ة علا الصديان ونحو له .)1
وبعد :فل ا غيض من فذيض مذن علذم العالمذة القرضذاوي ومنللذه فذي الفتذو

وان ال ذ ي ق ذ أر فذذي كتذذت العالمذذة القرضذذاوي ويسذذبر غورهذذا وينلذذل مذذن معينلذذا فحنذذه
سير كذل فقذه القرضذاوي سذير حسذت هذ ا الذنلي مذن التالعيذ

والتيسذير والعمذل علذا

رف الحرج عن المسلمين مقتعيا ن له أثر يدوته األول محمدا .

 )1غير المسلمين في الملتم اأسالمي

.)22

الخاتمة
بعذذد الغذذو

فذذي بحذذر القرضذذاوي والسذذياحة فذذي منللذذه الفقلذذي القذذويم وجذذدنا أنذذه

بحر ال ساحل له تكثر آلل ه وتتنوع جواهره ويد يطفنا من ه ه ال لر واللواهرما فلي:
 .1ات ذذت أن القرضذذاوي يذذد اخذذتط لنفسذذه مذذنلي التيسذذير فذذي الفتذذو والتثشذذير فذذي
الدعوة.
 .2عتبر القرضاوي ىمام مدرسة الوسطية في عصرنا بحن.
 .3أناة القرضاوي في ىصداره الفتاو حتا حيط نلا مذن كذل جوانبلذا مذ تغليذت
لغة العقل علا لغة العاففة.
 .4جرأة القرضاوي في ىنداء أر ه ولذو خذال

اآلخذرين وشذلاعته فذي الرجذوع ىلذا

الحن متا ما تبين له له م عدم التعصت ألحد.
 .5حظذذي القرضذذاوي بذذاحترام كذذل العلمذذاء المعتب ذرين فذذي ه ذ ا العصذذر علذذا تنذذوع
مشاربلم ومدارسلم.
وأخي اًر نوصي اللامعان باعتماد منلي القرضاوي وكتثه في مناهللا الدراسية في
الكلي ذذان الش ذذر،ية كم ذذا نوص ذذي ف ذذالب العل ذذم الش ذذرعي أن فنللذ ذوا م ذذن مع ذذين العالم ذذة
القرضاوي ال ي ال فن ت ويستفيدوا من منلله المبني علا التيسير ورف الحرج.
والحمد هلل رب العالمين

المراجع
القرطن الكريم
 .1االجتلذ ذ ذذاد المعاصذ ذ ذذر نذ ذ ذذين االن ذ ذ ذذثاط واالنفذ ذ ذراط فوسذ ذ ذ

القرضذ ذ ذذاوي المكتذ ذ ذذت

اأسالمي الطثعة الثانية  1418هذ  1998م.

 .2اأحك ذذام ف ذذي أص ذذول األحك ذذام عل ذذي ن ذذن أحم ذذد ان ذذن ح ذذزم دار الح ذذدفع الطثع ذذة
األولا  1404هذ.

 .3اأحكام في تمييز الفتاو عن األحكام :أنو الدثذا

أحمذد نذن ىدريذس الصذنلاجي

القرافي دار الثشائر اأسالمية نيرون الطثعذة الثانيذة 1995م اعتنذا بذه عبذد

الفتا أنو غدة.

 .4األشثاه والنظائر علا م هت أني حنيفة النعمان اين الدفن نن ىنراهيم نذن نلذيم
مكتثة نزار الثاا الطثعة الثانية  1418هذ  1997م.

 .5األشثاه والنظائر في يواعد وفروع الشافدية جالل الدفن عبد الرحمن نن أني بكذر

السذذيوفي ن  911هذ ذ دار الكتذذت العلميذذة الطثعذذة األولذذا  1419هذ ذ 1998
م تحقين محمد حسن ىسماعيل.

 .6ىعذذالم المذذويعين عذذن رب العذذالمين محمذذد نذذن أنذذي بكذذر أفذذوب الزرعذذي الدمشذذقي
دار الليل 1973م تحقين فه عبد الر وف سعد.

 .7أولويذ ذذان الحركذ ذذة اأسذ ذذالمية فذ ذذي المرحلذ ذذة القادمذ ذذة فوسذ ذ
الرسالة الطثعة الرابعة عشرة  1417هذ  1997م.

القرضذ ذذاوي مؤسسذ ذذة

 .8الثح ذذر ال ارئ ذذن ش ذذر كن ذذز ال ذذديائن :اي ذذن ال ذذدفن ان ذذن نل ذذيم الحنف ذذي دار المعرف ذذة
نيرون.

 .9ني المرابحة ل مر بالشراء فوسذ
 2001م.

القرضذاوي مؤسسذة الرسذالة الطثعذة األولذا

 .10تبيذين الحقذذائن شذر كنذذز الذديائن :فالذذر الذذدفن عثمذان نذذن علذي الزيلعذذي الحنفذذي
دار الكتاب اأسالمي  1313هذ.

 .11التحرير في ياعدة المشقة تللت التيسير عامر الزيثاري دار انن حزم الطثعذة
األولا 1415هذ  1994م.

 .12ترتيت المدار وتقريت المساله القاضي ،يا

.

 .13تيسير التحرير محمد أمين المعروف ب مير بادشاه دار الفكر.

 .14تيسذ ذذير الفقذ ذذه للمسذ ذذلم المعاصذ ذذر فذ ذذي ضذ ذذوء القذ ذرحن والسذ ذذنة فوسذ ذ
مؤسسة الرسالة الطثعة األولا  1421هذ  2000م.

القرضذ ذذاوي

 .15تيسير الكريم الرحمن فذي تفسذير كذالم المنذان عبذد الذرحمن نذن ناصذر السذعدي
الطثعة األولا  1420هذ  2000م.

 .16الل ذذام ألحك ذذام القذ ذرحن أن ذذو عب ذذد

محم ذذد ن ذذن أحم ذذد القرفب ذذي دار الح ذذدفع

 .17الح ذذالل والحذ ذرام ف ذذي اأس ذذالم فوسذ ذ

القرض ذذاوي مكتث ذذة وهث ذذة الطثع ذذة الثالث ذذة

 2002م.

والعشرين  1999م.

 .18دراسة في فقذه مقاصذد الشذريعة نذين المقاصذد الكليذة والنصذو
القرضاوي دار الشرو

اللزئيذة فوسذ

الطثعة الثانية  2007م.

 .19روض ذذة الط ذذالبين وعم ذذدة المفت ذذين :أن ذذو اكري ذذا حي ذذا ن ذذن ش ذذرف الن ذذووي المكت ذذت
اأسالمي نيرون  1405هذ.

 .20سنن الترم ي محمد نن ،يسا نن سورة الترم ي ن  279هذ مكتثة المعذارف
الريا

الطثعة األولا حكم علا أحادفثذه وحثذاره محمذد ناصذر الذدفن األلثذاني

واعتنا به مشلور حسن حل سلمان.

 .21سذذير أعذذالم النذذبالء :شذذمس الذذدفن محمذذد نذذن أحمذذد نذذن عثمذذان ال ذ هبي مؤسسذذة
الرس ذ ذ ذذالة ني ذ ذ ذذرون الطثع ذ ذ ذذة التاس ذ ذ ذذعة  1413ه ذ ذ ذ ذ  1993م تحقي ذ ذ ذذن ش ذ ذ ذذعيت

األرنا وط.

 .22ش ذذر األربع ذذين النووي ذذة محي ذذي ال ذذدفن الن ذذووي وان ذذن ديي ذذن العي ذذد وان ذذن عثيم ذذين
مكتثة أوالد الشيخ للتراع  2003اعتنا به محمد الزيني.

 .23ش ذذر ف ذذتت الق ذذدفر :كم ذذال ال ذذدفن محم ذذد ن ذذن عب ذذد الواح ذذد السيواس ذذي دار الفك ذذر
نيرون.

 .24شر القواعد الفقلية أحمد نن محمد الزريا دار القلم الطثعة الالامسذة 1419
هذ  1998م.

 .25الشر الكبير :عبد الرحمن نن يدامة دار الكتاب العربي.

 .26شر المنلي المنتالت ىلا يواعد المذ هت المنلذور أحمذد نذن علذي المنلذور ن
 995هذ دار عبد

الشنقيطي تحقين محمد الشيخ محمد األمين.

 .27الشذر الممتذ علذذا ااد المسذتقن

محمذذد نذن صذالت العثيمذذين دار انذن اللذذواي

الطثعة األولا  1428هذ.

 .28شذذر صذذحيت الثالذذاري :أنذذو الحسذذين علذذي نذذن خل ذ

انذذن بطذذال مكتثذذة الرشذذد

الطثعة الثانية  2003م.

 .29شعت اأ مان أنذو بكذر أحمذد نذن الحسذين البيلقذي دار الكتذت العلميذة الطثعذة
األولا تحقين محمد اغلول.

 .30الصحوة اأسالمية نين االختالف المشروع والتفذر المذ موم فوسذ
مؤسسة الرسالة نيرون الطثعة الرابعة  1995م.

القرضذاوي

 .31صذ ذذحيت الثالذ ذذاري محمذ ذذد نذ ذذن ىسذ ذذماعيل الثالذ ذذاري دار فذ ذذو النلذ ذذاة الطثعذ ذذة
األولا  1422هذ.

 .32صحيت مسلم مسلم نن الحلاج النيسانوري حققه محمد فؤاد عبد الثايي.
 .33الدثادة في اأسالم فوس
هذ  2001م.

القرضاوي مؤسسذة الرسذالة الطثعذة الثانيذة 1422

 .34غير المسلمين في الملتم المسلم فوس
السادسة 1415هذ  1994م.

 .35فتذ ذذاو معاص ذ ذرة فوس ذ ذ
 2000م.

القرضاوي مؤسسذة الرسذالة الطثعذة

القرض ذ ذذاوي دار القلذ ذذم الطثع ذ ذذة الثامنذ ذذة  1420هذ ذ ذ

 .36ف ذذتت الث ذذاري ش ذذر ص ذذحيت الثال ذذاري أحم ذذد ن ذذن عل ذذي ن ذذن حل ذذر العس ذذقالني دار
المعرفة 1379هذ.

 .37الفتو نين االن ثاط والتسيت فوس
 1994م.

 .38الفذذرو  :أنذذو الدثذذا
 1418هذ.

 .39فقه الزكاة فوس

القرضاوي دار الصحوة الطثعة الثانية

أحمذذد نذذن ىدريذذس الصذذنلاجي الق ارفذذي دار الكتذذت العلميذذة
القرضاوي مؤسسة الرسالة الطثعة السابعة 2001م.

 .40فق ذ ذذه الطل ذ ذذارة فوسذ ذ ذ

القرض ذ ذذاوي مكتث ذ ذذة وهث ذ ذذة الطثع ذ ذذة الرابع ذ ذذة 1418هذ ذ ذ

2008م.

 .41ف ذذي فق ذذه األيلي ذذان المس ذذلمة حي ذذاة المس ذذلمين وس ذذط الملتمع ذذان األخ ذذر
القرضاوي دار الشرو

الطثعة األولا  1422هذ  2001م.

 .42ف ذذي فق ذذه األولوي ذذان د ارس ذذة جدف ذذدة ف ذذي ض ذذوء الق ذرحن والس ذذنة فوس ذ
مؤسسة الرسالة الطثعة األولا  1420هذ  1999م.

 .43القامو

فوسذ ذ

القرض ذذاوي

المحيط ملد الدفن محمد نن عقذوب الفيرو أابذادي دار الفكذر 1415

هذ نيرون ضثط وتوثين فوس

الثقاعي.

 .44يواع ذذد األحك ذذام ف ذذي مص ذذالت األن ذذام :أن ذذو محم ذذد ع ذذز ال ذذدفن عب ذذد العزي ذذز ن ذذن عب ذذد
السذ ذذالم نذ ذذن أنذ ذذي القاسذ ذذم نذ ذذن الحسذ ذذن السذ ذذلمي الملقذ ذذت بسذ ذذلطان العلمذ ذذاء دار

المعارف نيرون لبنان تحقين محمود الشنقيطي.

 .45القواعذذد الفقليذذة الكبذذر وم ذذا تفذذرع عنلذذا صذذالت ن ذذن غذذانم السذذدالن دار الس ذذنة
الطثعة الثانية  1420هذ  1999م.

 .46كلمان في الوسطية ومعالملا فوس
 2008م.

 .47كي

القرضاوي دار الشذرو

نتعامل م التراع والتمذ هت واالخذتالف فوسذ

الطثعة األولا  1422هذ  2001م.

الطثعذة األولذا

القرضذاوي مكتثذة وهثذة

 .48كيذ ذ

القرضذ ذذاوي مكتثذ ذذة المؤيد:السذ ذذعود ة

نتعامذ ذذل مذ ذ السذ ذذنة النبويذ ذذة فوسذ ذ

الطثعة الثالثة 1411هذ  1991م.

 .49لسذذان العذذرب محمذذد نذذن مكذذرم انذذن منظذذور دار ىحيذذاء الت ذراع العربذذي الطثعذذة
محمد العبيدي.

الثالثة تحقين أمين عبد الوهاب

 .50لقاءان وحواران حول ي ا ا اأسالم والعصر فوس
الطثعة األولا  1422هذ  2001م.

 .51مائذة سذؤال عذن الحذي والعمذرة فوسذ
 2004م.

القرضذاوي مكتثذة وهثذة

القرضذاوي مكتثذة وهثذة الطثعذة األولذذا
القرضذذاوي مؤسسذذة الرسذذالة الطثعذذة

 .52مذذدخل لد ارسذذة الش ذريعة اأسذذالمية فوس ذ
الثانية 1417هذ  1997م.

 .53المدونذذة :اأمذذام مالذذه نذذن أنذذس األصذذثحي دار الكتذذت العلميذذة نيذذرون تحقيذذن
اكريا عميران.

 .54المستدر علا الصذحيحين أنذو عبذد

محمذد نذن عبذد

الحذاكم النيسذانوري

دار الكتت العلمية الطثعة األولا  1411ه ذ  1990م تحقيذن مصذطفا عبذد

القادر عطا وعليه تعليقان ال هبي.

 .55مس ذذند أحم ذذد أحم ذذد ن ذذن حنب ذذل مؤسس ذذة الرس ذذالة  1420هذ ذ  1999م تحقي ذذن
شعيت األرنؤوط.

 .56مصن

انن أني شيثة :أنو بكر عبد

اللند ة تحقين محمد عوامة.

 .57المغن ذذي ش ذذر الالري ذذي :عب ذذد

نذن محمذد نذن أنذي شذيثة الذدار السذلعية

ن ذذن أحم ذذد ن ذذن يدام ذذة المقدس ذذي أن ذذو محم ذذد دار

الفكر نيرون الطثعة األولا  1405هذ.

 .58مقاصد السذكون التشذريعي محمذد سذليم العذوا مؤسسذة الفريذان الطثعذة األولذا
 2008م.

 .59مالمت الملتم المسلم ال ي ننشده فوس
األولا 1422هذ  2001م.

القرضاوي مؤسسة الرسذالة الطثعذة

 .60مذذن فق ذذه الدولذذة ف ذذي اأسذذالم فوس ذ

القرضذذاوي دار الش ذذرو

 2001م.

 .61منت اللليل شر مالتصر خليل :محمد علي

الطثعذذة الثالث ذذة

دار الفكر  1409هذ.

 .62المنلاج شر صحيت مسلم نن الحلاج أنو اكريا حيذا نذن شذرف النذووي دار
ىحياء التراع العربي الطثعة الثانية  1392هذ.

 .63المل ب :ىنراهيم نن علي نن فوس

الشيرااي أنو ىسحا

نيرون.

 .64الموافقذذان أنذذو ىسذذحا ىن ذراهيم نذذن موسذذا اللالمذذي الشذذافبي ن  790هذ ذ دار
انذ ذذن عفذ ذذان الطثعذ ذذة األولذ ذذا  1417هذ ذ ذ  1997م ضذ ذذثط مشذ ذذلور حسذ ذذن حل

سلمان.

 .65موجث ذذان تغي ذذر الفت ذذو ف ذذي عصذ ذرنا فوسذ ذ

القرض ذذاوي دار الش ذذرو

األولا  2008م.

 .66فوسذ ذ

الطثع ذذة

القرض ذذاوي كلم ذذان ف ذذي تكريم ذذه وبح ذذوع ف ذذي فكذ ذره وفقل ذذه ملموع ذذة م ذذن

المؤلفين دار السالم مصر الطثعة األولا  2004م.
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عنوان البحث
وسطية الشيخ القرضاوي في الفقه من خالل كتابه "تيسير
فقه الصيام"

اسم المشارك
أ .عماد عبد الرحيم مقاط

.2

معالم الوسطية عند القرضاوي

أ .أكرم كساب

.3

القرضاوي فقيه الوسطية ومكافحة الغلو

أ.عبد القادر خليل الشطلي

وسطية الشيخ القرضاوي يف الفقه من خالل كتابه
(تيسري فقه الصيام)

بحث مقدم إلى مؤتمر

"جه د دي س ق ااوم

خدمم اإل رة لقم ااو سم
ااف

سلسم"

الذي تعقده وزارة األوقاف والشؤون الدينية
غزة  -فلسطين
في الفترة 5-4 :ذو القعدة  1431هـ  13-12/أكتوبر 2010م

إعداد:

أي عم د عبد اامحسة مو
محاضر بمعهد عبد المحسن حمودة الشرعي

أكتوبر 2010م

ملخص البحث
ه ذ ا الثحذذع

ذ القذذارأ أمذذام المذذنلي السذذليم ال ذ ي اتثعذذه الشذذيخ القرضذذاوي فذذي

تحريره للمسائل الفقلية من خالل كتابه " فقه الصيام " .
فالسنة هي المصدر الثاني للفقيه ,وجمي الفقلاء حتكمون للسنة ,ومن ال رورة
التواصذذل نذذين الحذذدفع والفقذذه ,والشذذيخ  -حفظذذه

 , -جم ذ فذذي منللذذه الفقلذذي نذذين

أصالة الماضي وجودة الحاضر ,وبين فلم النص وبين مقصذده ,وفلذم السذنة فذي ضذوء
القران الكريم ,وفلم األحادفع في ضوء أسثانلا ومالبساتلا ومقاصدها ,وأثبت أنه ال ند
مذذن التفريذذن نذذين الحقيقذذة والملذذاا عنذذد التعامذذل م ذ الذذنص ,وكي ذ

رسذذم خطذذا واضذذحا

للتعام ذذل مذ ذ الس ذذنة ,فلمذ ذ ك ذذل األحادف ذذع الذ ذواردة ف ذذي الموض ذذوع الواح ذذد وتعام ذذل مذ ذ
جملتلا ولذم قتصذر علذا فائفذة مذن األحادفذع تالذدم يذوال بعينذه ,ثذم اللذص الشذيخ فذي
النلا ذذة ىلذذا اللم ذ أو التذذرجيت نذذين مالتل ذ
علا حكما بعينه ,وي

الحذذدفع ,مذذا لذذم تذذدلل النصذذو

نوضذذو

األسس التي فنثغي لكل فقيه أن عتمد عليلا.

لنذذر أن الشذذيخ سذذله منللذذا وسذذطا فذذي الفقذذه ,وه ذ ا هذذو مذذنلي الصذذحيت السذذليم
ال ي سار عليه رسول

صذلا

عليذه وسذلم وأصذحابه الكذرام  ,كذل لذه مذن خذالل

أمثلة ونما ج من كتاب الشيخ تيسير فقه الصيام .

وهللا ولي التوفيق

مقدمة البحث
الحمذ ذذد

رب العذ ذذالمين والصذ ذذالة والسذ ذذالم علذ ذذا رسذ ذذول

الصذ ذذاد األمذ ذذين,

والقائد األول للمسلمين ومن تثعذه بححسذان ىلذا فذوم الذدفن وعلذا حلذه وصذحثه الطيبذين
الطاهرين.
وبعد:
فحن التيار الوسط ال ي سلكه العلمذاء اليذوم هذو مذا كذان عليذه النبذي صذلا
عليه وسلم وأصحابه الكرام فالوسطية هي االمتداد الطبيعي لإلسالم وكثي ار ما تعذر
ارعذذي ه ذ ا التيذذار ىلذذا االنتقذذادان منلذذا البّن ذاء ومنلذذا اللذ ّذدام حتذذا تعذذر  -ارعذذي ه ذ ا

التي ذذار الي ذذوم الش ذذيخ القرض ذذاوي  -ىل ذذا هل ذذوم م ذذن خص ذذومه ول ذذيس األول ول ذذن ك ذذون
األخيذذر فكذذان ال نذذد مذذن مناص ذرة أهذذل الحذذن علذذا الحذذن وبذذالحن واختذذرن أن أنصذذر
الشذذيخ اليذذوم مذذن خذذالل ىنذراا فريقتذذه – الوسذذطية  -فذذي اسذذتالراج النتذذائي مذذن المسذذائل
فيلذذا وال هذذو

ذاء علذذا أسذذس ويواعذذد علميذذة ثانتذذة ال تعس ذ
الفقليذذة ننذ ى
الشذذيخ "تيسذذير فقذذه الصذذيام" محطذة د ارسذذة فذذي هذ ا اللانذذت وهذذو خيذذر كتذذاب كتذت فذذي
ه ا الملال ومن ه ا الواي

وكذذان كتذذاب

بحيع فتناست م جمي المستويان.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى اآلتي:
 .6الويوف عند مسؤولياتنا تلاه الشيخ القرضاوي حفظه
 .7ىنراا شالصية الشيخ – الشالصية الوسطية .-

.

 .8رسم الطرين ال ي سلكه الشيخ للوصول ىلا الوسطية الفقلية.

 .9ىثثان أن الوسطية ليست نذدعا مذن القذول وانمذا هذي امتذداد لمذا كذان عليذه
النبي صلا

.10

عليه وسلم وأصحابه الكرام.

معالل ذذة ه ذذاهرة الوي ذذوف عن ذذد ه ذذاهر ال ذذنص  ,وتش ذذلي الغ ذذو

أعما النصو

 ,واستالال

ف ذذي

المعاني المقصودة منلا .

منهج البحث:
لقد كان منهجي في هذا البحث كاآلتي:
 .5نذذدأن الثحذذع بمقدمذذة تحذذدثت فيلذذا عذذن أهميذذة الثحذذع وأهدافذذه و كذذرن فيلذذا
خطة الثحع  ,ثم تحدثت عن حقيقذة الوسذطية ومفلوملذا  ,وبعذد لذه نقلذت

بعض التعريفان للا وعّلقت عليلا ثذم استاللصذت تعذريفين للذا أحذدهما عذام

واآلخذذر خذذا

الفقه.

 .6عنذذد عذذر

 ,ثذذم كذذرن األسذذس الثالثذذة التذذي انبنذذت عليذذه الوسذذطية فذذي

المسذذائل المطروحذذة للثحذذع أيذذوم ن ذ كر المس ذ لة ثذذم أ صذذل للذذا

بطريقة علمية وأوثذن لذه مذن المصذادر المعتمذدة  ,ثذم أ كذر دلذيالى أو مثذاال

للذ ا األصذذل مذن كتذذاب الشذذيخ -حفظذه

– "تيسذذر فقذذه الصذيام " ثذذم أخذذتم

المس لة بالربط نين األصل والدليل وأنين مد المطابقذة نينلمذا وكيذ

الشيخ التزم نل ا األصل وأ ّيد له باألدلة ما أمكن.
 .7وأيدم ك له عند المثحع نتمليد ىن احتاج.

 .8وكان منللي في التعامل م األدلة في ه ا الثحع كاآلتي -:
ن -عزو اآل ان القرحنية ىلا اسم السورة وريم اآل ة.
ع -عزو األحادفع النبوية ىلا مصادرها األصيلة.
ج -تالريي ه ه األحادفع والحكم عليلا ما أمكن.

أن

د -نسثة األيوال ىلا أصحانلا واثثاتلا.

خطة البحث
المبحث األول :حقيقة الوسطية.
المطلب األول :تعري

الوسطية.

المطلب الثاني :الوسطية في الفقه.
المبحث الثاني :مدخل ىلا الوسطية الفقلية.
المطلب األول :االستيثا من ثبون النص.
المطلب الثاني :فلم النص فلما صحيحا.
المطلب الثالث :سالمة النص من معار

أيو منه.

المبحــث الثالــث :وسذذطية الشذذيخ القرضذذاوي فذذي الفقذذه مذذن خذذالل كتابذذه فقذذه
الصيام)
المطلب :األول :فلم النصو

في ضوء بع لا الثعض.

المطلب الثاني :جم النصو

الواردة في الموضوع الواحد.

المطلب الثالث :اللم أو الترجيت نين النصو
المطلب الرابع :فلم النصو

المالتلفة.

في ضوء أسثاب ورودها وعلللا.

المطلب الخامس :مراعاة الثوانت والمتغيران في النصو
المطلب السادس :الحقيقة أو الملاا في الفلم.

.

المطلب السابع :فقه الواي والواي اآلني.
الخاتمة وفيها:
ج-
-

أهم النتائج.
التوصيات

المبحث األول :حقيقة الوسطية
المطلب األول :تعريف الوسطية
الوسطية لغة:
الوسطية في اللغذة تذ تي بعذدة مع ن
ذان منلذا االعتذدال عذن الوسذط نذين الشذي ين
(وَكـ َذلك ََ
وت تي بمعنا الحن والعدل واألف ل والمعتدل من كل شذيء يذال تعذالاَ :
ُم ًة وس ً ك
النـ ك
اء َعَلى َّ
يدا َو َمـا
اس َوَي ُكـو َن َّ
َج َعْلَن ُ
ول َعَلـ ْي ُك ْم َشـ كه ً
اك ْم أ َّ َ َ
الر ُسـ ُ
طا ل َت ُكوُنوا ُش َه َد َ
الرسـول كم َّمـن يْنَقكلـب عَلـى ع كقبيـ ك
ك َّ ك
َّ ك
ك
ْ َ ُ َ
َ َْ
َج َعْلَنا اْلقْبَل َة التي ُكْن َت َعَل ْي َها كإَّل لَن ْعَل َم َمـ ْن َي َّتبـ ُع َّ ُ َ
ك
ان َّ ُ لكُي كضــ َ ك
َوإ ْ
ين َهــ َدن َّ ُ َو َمــا َكــ َ
كن َك َانــ ْت َل َك كبيــَـرًة كإََّّل َعَلــى َّالــذ َ
امــاَن ُك ْم كإ َّن َّ َ
يع إ َ
اس َلرء ٌ ك
كب َّ
يم)
وف َرح ٌ
الن ك َ ُ

)1

أي عدوال أو خيا ار.

ووس ذذط الق ذذوم خي ذذارهم

)2

ومذ ذذن المالح ذذه أن هذ ذ ه المثذ ذذاني كلل ذذا ت ذذدور حذ ذذول

نفسلا فكللا تحمذل معنذا واحذدا وهذو االعتذدال واالعتذدال لذيس نقيصذة كمذا صذفه
الثعض وانما هو مزّية وعالمة لل ه األمة.
الوسطية اصطالحاً:
لقد تعددن تعريفان العلماء للوسذطية فذي العقيذدة أو الدثذادة أو األخذال

أو

المعامالن ومنلم مذن تحذدع عذن الوسذطية فذي اأسذالم أو اأسذالم دفذن الوسذطية
وبنذذاء عليذذه فمذذنلم مذذن عرفلذذا علذذا أنلذذا عذذدل اأسذذالم أو االعتذذدال – بمعنذذا عذذدم

)1
)2

سورة الثقرة . 143:

المعلذ ذذم الوسذ ذذيط أنذ ذذيس وحخذ ذذرون ,

المحيط الفيرواحبادي ,

.691

 , 1031مالتذ ذذار الصذ ذذحا الذ ذرااي ,

 , 384القذ ذذامو

التطرف أو التشدد -أو عرفلا علا أنلا أوسط األمور ومن عرفلا علا أنلا جامعة
للمي معاني اأسالم نل هي اأسالم واأسالم ال فتلاواها.
 -وكان من أهم التعريفات التي وقفت عليها ما اأتي:

الوسطية هي :مؤهل األمة اأسالمية من العدالة والاليرية للقيام بالشلادة علا
العالمين وايامة الحلة عليلم .)1
الوسطية هي :الثحع عن الحقيقة وتحليللا واالستفادة منلا .)2
الوسطية هي :التوسط أو االعتدال نين فذرفين متقذانلين أو مت ذادفن بحيذع ال
فنفرد أحدهما بالت ثير ويطرد الطرف المقانل وبحيذع ال خذ أحذد الطذرفين أكثذر مذن
حقه ويطغا علا مقانله ويحي

عليه .)3

وقــد تحــدص اليــالكي فــي كتاب ـ الوســطية فــي الق ـرطن عــن معــاني الوســطية
واســتفاف فــي الحــديث عنهــا حتــى قــال :ومــن خــالل مــا ســبك اتض ـ لنــا أن كلمــة
معان عدة أهمها:
(وسط) تستعمل في ٍ
 )6بمعنا :الاليار واألف ل والعدل.
 )7يد ترد لما نين فاضلين.

 )8وتستعمل لما كان نين شي ين وهو خير.
)1

اا

سم

ااومآن ااممسة -ا قرب  ,ص35ي

 )2الوسطية في اأسالم ايد عبد الكريم الزيد ,
)3

الالصائص العامة لإلسالم للقرضاوي ,

.18
.15

 )9وتستعمل لما كان نين الليد والرديء والالير والشر.
وي ذذد تطل ذذن عل ذذا م ذذا ك ذذان ن ذذين ش ذذي ين ح ّسذ ذا كوس ذذط الطري ذذن ووس ذذط
)10
العصذذا ويذذد ت ذ تي لمعذ ن
ذان أخذذر يريثذذة مذذن ه ذ ه المعذذاني والملذذم –هنذذا -متذذا
طلذن لفذه الوسذطية) نذل علذا مذا ا طلذن هذ ا المصذطلت فلنذا مذن جعذذل

مص ذذطلت الوس ذذطية مرادف ذذا للف ذذه الاليري ذذة ول ذذو ل ذذم ك ذذن ن ذذين ش ذذي ين ح ّسذ ذا أو
معنا .)1
وعلذ ذذا كذ ذذل فالوسذ ذذطية) هذ ذذي مذ ذذن أنذ ذذرا خصذ ذذائص اأسذ ذذالم ويعبذ ذذر عنلذ ذذا نذ ذ ذ
التواان) ونعني نلا التوسط أو التعذادل نذين فذرفين متقذانلين أو مت ذادفن بحيذع ال
فنفرد أحدهما بالتذ ثير ويطذرد الطذرف المقانذل وبحيذع ال خذ أحذد الطذرفين أكثذر مذن
حقه ويطغا علا مقانله ويحي

عليه.

ومثذال األفذراف المتقانلذة أو المت ذذادة :الروحيذة والماد ذة والفرد ذة واللما،يذذة
والوايدية والمثالية والثثان والتغيير وما شانللا ومعنا التذواان نينلذا :أن فسذت لكذل
فذذرف منلمذذا ملالذذه ويعطذذا حقذذه بالقسذذط) أو بالقسذذطا

المسذذتقيم) نذذال وكذذس وال

شطط وال غلو وال تقصير وال فغيان وال ىخسار .)2
ولعل ذذي بع ذذد هذ ذ ا الع ذذر

المذ ذذوجز أن أجتل ذذد ف ذذي اسذ ذذتالال

تعذ ذريفين للوسذ ذذطية

أحذذدهما عذذام ,ننظذذر مذذن خاللذذه نظ ذرة عامذذة للش ذريعة اأسذذالمية ,فنالافذذت مذذن خاللذذه
أصذذحاب الملذذل األخذذر  ,وننقذذل ىلذذيلم الذذدفن كمذذا فلمنذذاه ونذذدعوهم ىليذذه ونقذذيم الحلذذة
عليلم.

.13

)1

الوسطية في القرحن الكريم للصالني ,

)2

الالصائص العامة لإلسالم للقرضاوي ,

.115

الوســطية بمفهومهــا العــام هــي :المذذنلي ال ذ ي ارت ذذاه
النبي صلا

عليه وسلم أيامة الحلة علا النا

وكذ له نحتذذاج لفلذذم خذذا

لل ذ ه األمذذة ورسذذمه

كافة.

للوسذذطية نيننذذا كمسذذلمين ,لنعمذذل جميعذذا علذذا مذذا اتفقنذذا

عليه ويع ر بع نا بع ا فيما اخلفنا فيه ,فنحن أمة نالتل

وال نفتر .

الوسطية بمفهومها الخاص هي :الفلذم السذليم ألحكذام الشذريعة اأسذالمية وفذن
هدي النبي صلا

عليه وسلم دون غلو أو تقصير.

المطلب الثاني :الوسطية في الفق
لقذد أسذذس الشذذيخ القرضذذاوي لفقذذه الوسذذط – الوسذذطية فذذي الفقذذه -وحذذر

عليلذذا

نذذل وجعللذذا شذذعا ار وعنوانذذا لفقلذذه فذذي مؤلفاتذذه وندواتذذه ليحقذذن الغا ذذة الشذذر،ية مذذن وراء
الفقه من غير ىعنان واتعاب للمسلمين ويد أعلن الشيخ عن ه ا المنلي في كثيذر مذن
المناسذذثان .ومذذنلي الوسذذطية فذذي الفقذذه هذذو المذذنلي المت ذواان المعتذذدل ال ذ ي لم ذ نذذين
اتثاع النص ورعا ة مقاصذد الشذريعة وفذي فقذه الوسذط ال فتعذار
وال القطعي م الظني نل ويراعي مصالت الثشر بشرط أال تعار

الكلذي مذ اللزئذي
نصا صريحا ثانتا

واضذذت الداللذذة وال ياعذذدة شذذر،ية ملمعذذا عليلذذا فلذ ا المذذنلي لمذ نذذين ثوانذذت الشذذرع
ومتطلثان الواي

وه ا هو االتلاه األمثل ال ي تحتاج ىليه األمة اأسالمية.

 فالوس ذذطية الفقلي ذذة ناجم ذذة –ىل ذذا جان ذذت م ذذا س ذذبن -م ذذن االختالف ذذان الفقلي ذذة ن ذذينالم ذذدار الفقلي ذذة مث ذذل مدرس ذذة الح ذذدفع ومدرس ذذة ال ذرأي ...وه ذ ا الال ذذالف أث ذذر

الفقه ألن كذل ملتلذد سذتند فذي لذه ىلذا اعتثذاران كبيذرة أفراتلذا د ارسذان مطولذة

للمسائل اجتلاد واستنثاط وتحسين وتقييد للقواعد الفقلية وغير لذه حتذا جذاءن

المدرسذة الوسذطية وهذي مدرسذة االعتذدال لت خذ مذن كذل مدرسذة أحسذن مذا عنذذدها

واجتنذاب نقذاط ال ذع التذذي عنذدها حسذت اجتلادهذذا غيذر متحيذزة ألي منلذذا وال
لل ا اأمام أو ا وال ن
لقول أو ضده.

 فالوسطية الفقلية هنا ليست ملرد عاففة وانما هو سلو منلي متذواان للوصذولىلا أجود ما أفراته الثروة الفقلية التي هي وليذدة المنذاهي الفقليذة المتنوعذة لن خذ

أجود ما توصلت ىليه عقول علمائنا في كل األيطار سواء علا امتدادهم الزماني

أو المكاني.

 فالوس ذذطية الفقلي ذذة ليس ذذت منلل ذذا متس ذذاهال كم ذذا ظ ذذن ال ذذثعض وانم ذذا ه ذذي م ذذنليمتكامل نصل به جميعنا ىلا الحن.

 والوسذذطية الفقليذذة تعذ ّذد جذذزءا مذذن الوسذذطية فذذي اأسذذالم ويذذد حذذدد الذذدكتور فوس ذالقرضذذاوي ب ذذالمللس األوروب ذذي لإلفت ذذاء والثح ذذوع ض ذوابط الم ذذنلي الوس ذذطا ي ذذائال:
" قوم تيار الوسطية علا جملة من الدعائم الفكرية تبذرا مالمحذه وتحذدد معالمذه
وتحسم منطلقاته وأهدافه وتميزه عن غيره من التياران تتمثل فيما فلي:

.21
.22
.23

.24
.25
.26

المالئمة نين ثوانت الشرع ومتغيران العصر.

فلم النصو

السنة في ضوء مقاصدها الكلية.
اللزئية للقرحن و ّ

التيسير في الفتو

والتثشير في الدعوة.

التشدفد في األصول والكليان والتيسير في الفروع واللزي ان.

الثثان في األهداف والمرونة في الوسائل.

الحر

علا اللذوهر يبذل الشذكل وعلذا الثذافن يبذل الظذاهر وعلذا

أعمال القلوب يبل أعمال اللوار .

.27

الفلم التكاملي نوصفه :عقيدة وشريعة دنيا ودفن ودعوة ودولة.

.29

اللم نين الوالء للمؤمنين والتسامت م المالالفين.

.28

دعوة المسلمين بالحكمة وحوار اآلخرين بالحسنا.

 .30الللاد واأعداد للمعتدفن والمسالمة لمن جنحوا للسلم.

 .31التعاون نين الف ان اأسالمية في المتفن عليه والتسامت في المالتل

في

 .32مالحظذ ذذة تغيذ ذذر أثذ ذذر الزمذ ذذان والمكذ ذذان واأنسذ ذذان فذ ذذي الفتذ ذذو والذ ذذدعوة والتعلذ ذذيم
والق اء.

 .33اتالا منلي التدرج الحكيم في الدعوة والتعليم واأفتاء والتغيير.

 .34اللمذ نذذين العلذذم واأ مذذان وبذذين اأنذذداع المذذادي والسذذمو الروحذذي وبذذين القذذوة
االيتصاد ة والقوة األخالقية.

 .35التركيز علا المثذادأ والقذيم اأنسذانية واالجتما،يذة كالعذدل والشذور والحريذة
وحقو اأنسان.

 .36تحرير المرأة من رواست عصور التالل

ومن حثار الغزو الح اري الغربي.

 .37ال ذذدعوة ىل ذذا تلدف ذذد ال ذذدفن م ذذن داخل ذذه واحي ذذاء فري ذذة االجتل ذذاد م ذذن أهل ذذه ف ذذي
محله.

 .38الحذ ذذر

المثاعدة.

علذ ذذا البنذ ذذاء ال اللذ ذذدم وعلذ ذذا اللم ذ ذ ال التفريذ ذذن وعلذ ذذا القذ ذذرب ال

 .39االس ذ ذذتفادة ب ف ذ ذذل م ذ ذذا ف ذ ذذي تراثن ذ ذذا كل ذ ذذه م ذ ذذن عقالني ذ ذذة المتكلم ذ ذذين وروحاني ذ ذذة
المتصوفين واتثاع األثريين وان ثاط األصوليين والفقلاء.

 .40اللم نين استللام الماضي ومعا شة الحاضر واستشراف المستقبل .)1

)1

االنترنت .ويكبيد ا-الموسوعة الحرة.

المبحث الثاني :مدخل إلى الوسطية في الفق
تمهيد
الن ذذد للفقي ذذه الذ ذ ي فري ذذد أن ح ذذرر المس ذذائل الفقلي ذذة م ذذن فريق ذذة راين ذذة ورص ذذينة
فذذتمكن مذذن خالللذذا ىلذذا الوصذذول ىلذذا أف ذذل النتذذائي الفقليذذة ألي مس ذ لة تكذذون محذذط
بحثذذه ود ارسذذته فف ذذي هنذذي أن جمي ذ الفقلذذاء هذذدفلم الوص ذذول ىلذذا الح ذذن فذذي المس ذ لة
الفقلية ولكن فر الوصول لل ا الحن من فقيه آلخر وخصوصا في هل ه ا الواي
ال ي تحددن فيه المذدار الفقليذة وكثذرن فيذه الحذوادع والنذواال المسذتلدة فذي العذالم
اأسذذالمي فالنذذد مذذن خطذذوط عري ذذة للذ ه الوسذذطية –الوسذذطية فذذي الفقذذه ويبذذل هذ ه
الالطوط أض نين أفد كم تعريفا اجتلدن فيه– للوسطية في الفقه.
الوسطية في الفق  :هي الطريقة التي سلكلا الفقيه للوصول ىلا أف ل النتائي
نناء علا أسس ويواعد معلومة لد ه.
وبعد ذلَ فإني قسمت أسس الوسطية في الفق إلى عدة مطالب:
المطلب األول :االستيثا من ثبون النص .)1
وهذ ذ ا م ذذن أه ذذم األس ذذس الفقلي ذذة و ل ذذه أن النص ذذو

ىن ل ذذم تك ذذن ثانت ذذة فحنل ذذا

م ذذردودة وخصوص ذذا ف ذذي المس ذذائل الفقلي ذذة وال فؤخذ ذ ن ذذنص غي ذذر ثان ذذت مطلق ذذا أم ذذا
الق ذرحن الك ذريم فثبوتذذه مقطذذوع فيذذه فذذال حتذذاج ىلذذا بحذذع وتحذ نذر ىال فذذي أوجذذه بعذذض
القذراءان أحيانذذا فيكذذون حذذدفثنا هنذذا عذذن مصذذادر التشذري عذذدا القذرحن الكذريم والسذ ّذنة
واآلثذذار وأي ذوال الفقلذذاء وغيذذر لذذه فل ذ ا كلذذه حتذذاج ىلذذا توثيذذن ويرج ذ

)1

كي

تعامل م السنة للقرضاوي

.33

لذذه ألهذذل

االختصا

ألنه لكل أهل فن رجاالته ويد أسس علما نذا -رحملذم

 -لكذل هذ ه

َهــ ـ َل الـــ كـذ ْك كر كإ ْن ُكْنــ ـ ُت ْم ََّل
اســ ـأَُلوا أ ْ
الفنذ ذذون ولذ ذذم فترك ذ ذوا منلذ ذذا شذ ذذي ا يذ ذذال تعذ ذذالاَ ( :ف ْ
()1
ير) .)2
َت ْعَل ُمو َن) ويالَ :وََّل ُيَن كبُئ ََ كم ْث ُل َخ كب ٍ
وهذ ا الذ ي فعلذذه الشذذيخ فذذي كتابذذه تيسذذير فقذذه الصذذيام) فلذذم فذ كر نصذذا ىال
وي ذذام نتوثيق ذذه والحك ذذم علي ذذه وهذ ذ ا ف ذذدلل عل ذذا حرص ذذه -حفظ ذذه
النصذذو

 -عل ذذا توثي ذذن

و لذذه أن التوثيذذن الذذرج ننتذذائي صذذحيحة وه ذ ا هذذو المطلذذوب مذذن كذذل

فقيه فعله.

المطلب الثاني :فهم النص فهماً صحيحاً
علا الفقيه أن حسن فلذم الذنص وفذن دالالن اللغذة وفذي سذيايه ووفذن سذبت
وروده وف ذ ذذي ىف ذ ذذار النص ذ ذذو

األخ ذ ذذر م ذ ذذن الق ذ ذرحن والس ذ ذذنة ووف ذ ذذن المث ذ ذذادأ العام ذ ذذة

والمقاص ذذد الكلي ذذة لإلس ذذالم م ذ ض ذذرورة التميي ذذز ن ذذين م ذذا ج ذذاء منل ذذا عل ذذا س ذذبيل تبلي ذ
الرسالة وما لذم لذيء كذ له وبدثذارة أخذر  :مذا كذان منلذا تشذريعا ومذا لذيس نتشذري
ومذذا كذذان مذذن التش ذري لذذه صذذفة العمذذوم والذذدوام ومذذا لذذه صذذفة الالصذذو

أو الت ييذذت

فحن من أسوأ اآلفان في فلم النص خلط أحد القسمين باآلخر .)3
فكان النص أمام الشيخ القرضاوي على نوعين:

)1

سورة النحل .43:

)2

سورة فافر.14 :

)3

نتصرف كيذ

فما بعدها.

نتعامذل مذ السذنة -للقرضذاوي ,

 , 24االجتلذاد عبذد الذرحمن اافذدي ,

50

األول :ما

منه جانت الرأي واالجتلاد أو فنعدم كمعرفة األحكذام مذن

ع

ال ذذدفن بال ذذرورة أو الت ذذي س ذذتفاد م ذذن ال ذذنص الش ذذرعي مثاش ذرة ن ذذال كلف ذذة أو بح ذذع أو
اجتلاد ومن ثم ال لوا

مالالفته.

()1

الصوم ومعناه  ,)2وأحادفذع ثبذون رم ذان  ,)3وغيرهذا مذن

كما في ح ان فر
األمثلة الكثير.

والثــاني :مذذا غلذذت عليذذه جانذذت االجتلذذاد والذرأي وهذ ا النذذوع ال عذ ّذد جذذزءا مذذن

الش ذريعة بمعناه ذذا االص ذذطالحي أي ال ع ذ ّذد م ذذن يبيذذل التش ذري األل ذذي ال ذ ي ال تل ذذوا
مالالفتذذه نذذل تسذذوا ه ذ ه المالالفذذة مذذا دامذذت مسذذتندة ىلذذا دليذذل أيذذو مذذن دليذذل ال ذرأي
الفقلي المترو

أو مستندة ىلا اجتلاد أيرب ىلذا رو النصذو

()4

 ,كمذا فذي مسذائل

ما فطر الصائم وما ال فطره .)5

المطلب الثالث :سالمة النص من معارف أقون من
علذذا الفقيذذه –أ
معار

()6

ذذا -عنذذد التعامذذل م ذ الذذنص أن فت كذذد مذذن سذذالمة الذذنص مذذن

السنة سواء أكانت النصذو
أيو منه من القرحن أو ّ

ثبوتذ ذذا ومعنذ ذذا أو أوفذ ذذن باألصذ ذذول وأليذ ذذن بحكمذ ذذة التشذ ذري

أوفذر عذددا أم أصذت

أو مذ ذذن المقاصذ ذذد العامذ ذذة

للشذريعة التذذي اكتسذذبت صذذفة القطديذذة ألنلذذا لذذم تؤخذ مذذن نذذص واحذذد أو نصذذين نذذل
)1
)2

فقه الممكن السويد ,

فقه الصيام للقرضاوي ,

.22

 9فما بعدها .

)3

المرج السانن ,

)4

فقه الممكن ناجي السويد ,

)5

)6

 26فما بعدها .

فقه الصيام للقرضاوي ,

كي

. 22

 86فما بعدها وغيرها كتاب الشيخ فقه الصيام).

نتعامل م السنة للقرضاوي ,

. 34

أخ ن من ملموعذة مذن النصذو

واألحكذام وأفذادن بان ذمام بع ذلا ىلذا بعذض –

قينا وجزما نثبوتلا.
وم

له ى ا وي التعار

-في الظذاهر– نذين حفتذين فالمصذير ىلذا الس ّذنة

وا ا وي نذين سذنتين فالميذل ىلذا أيذوال الصذحابة وا ا ويذ نذين أيذوال الصذحابة فالميذل
ىل ذذا القي ذذا

وال تع ذذار

ن ذذين القي ذذا

وب ذذين ي ذذول الص ذذحاني

)1

هذ ذ ا كل ذذه ل ذذري –

بالطث – وفقا لم سبن كره من يواعد ومقاصد عامة وثانتة.
حذذر

الشذذيخ القرضذذاوي -حفظذذه

– حرصذذا شذذدفدا علذذا هذ ه النقطذذة حتذذا

نذذدا لذذه واضذذحا فذذي كتابذذه "فقذذه الصذذيام" وخصوصذذا فذذي مس ذ لة هذذل الحلامذذة تفطذذر
الصائم أم ال تفطره وكي

)1
)2

كش

حل ه ا التعار

األسرار البز دوي . )121/3

فقه الصيام للقرضاوي ,

 88فما بعدها .

نين السنتين .)2

المبحث الثالث :وسطية الشيخ القرضاوي
في الفق من خالل كتاب تيسير فق الييام
ىن وسذذطية الشذذيخ القرضذذاوي فذذي الفقذذه فذذي كتابذذه "تيسذذير فقذذه الصذذيام" ليسذذت
ندعا من القول وانما هذي امتذداد لمذا كذان عليذه النبذي صذلا
الكرام ومن تثعلم من العلماء والفقلاء ىلا أن فرع
أما في امن النبي صلا

األر

عليذه وسذلم وأصذحابه
ومن عليلا.

عليه وسلم وأصحابه فذحنلم عا شذوا نذزول الذوحي

وفلموا التنزيل وفقلوا في الدفن حتذا يذالوا :مذا خّيذر رسذول

صذلا

عليذه وسذلم

نذذين أمذرين ىال اختذذار أ سذذرهما مذذا لذذم كذذن ىثمذذا) هذ ا حذذاللم وحذذال مذذن تذذثعلم ففلمذوا
السنة في ضذوء القذرحن الكذريم ولذم عتمذدوا علذا نذص دون نذص نذل علذا النصذو
ّ
ملتمعذذة وعلم ذوا أسذذثاب النذذزول ومالبسذذان النصذذو

وفري ذوا نذذين الحقيقذذة والمل ذذاا
ّ

وكان لفقه الواي في حياتلم أثر كبير فكانوا األمذة الوسذط الذ فن يذال
اس َتأْمرو َن كباْلمعر ك
ك
وف َوَتْن َه ْو َن َع كن
ُم ٍة أ ْ
ُكْن ُت ْم َخ ْيَر أ َّ
َ ُْ
ُخ كر َج ْت ل َّلن ك ُ ُ
َهل اْل كك َتـ ك
ان َخ ْيـًار َل ُهـ ْم كمـْن ُه ُم اْل ُم ْؤ كمُنـو َن َوأَ ْك َثـُرُه ُم
اب َل َكـ َ
َم َن أ ْ ُ
َوَل ْو ط َ

تعذالا فذيلم:

اْلمْن َك كر وُت ْؤ كمُنو َن كب َّ ك
اّلل
ُ َ
اْل َف ك
اسـُقو َن)( )1ويذال:

ُم ًة وس ً ك
الن ك
اء َعَلى َّ
يدا
اس َوَي ُكو َن َّ
َوَك َذلك ََ َج َعْلَن ُ
ول َعَل ْي ُك ْم َشـ كه ً
اك ْم أ َّ َ َ
الر ُس ُ
طا ل َت ُكوُنوا ُش َه َد َ
الرسول كم َّمن يْنَقلكب عَلى ع كقبيـ ك
ك
ك
ك
َو َما َج َعْلَنا اْلقْبَل َة َّالتي ُكْن َت َعَل ْي َها كإََّّل لَن ْعَل َم َم ْن َي َّت كب ُع َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ
ك
ان َّ ُ لكُي كضـ َ ك
امـاَن ُك ْم كإ َّن َّ َ كبالَّنـ ك
اس
َوإ ْ
ين َه َدن َّ ُ َو َما َك َ
كن َكاَن ْت َل َك كب َيرًة كإََّّل َعَلى َّالذ َ
يع إ َ
َلرء ٌ ك
يم)(.)2
وف َرح ٌ
َُ

)1

سورة حل عمران. 110 :

)2

سورة الثقرة. 143 :

وعلي فإنني ألخص وسطية الشيخ القرضاوي هنا في عدة مطالب:
المطلب األول :فهم النيوص في ضوء بعضها البعض
مذ ذذن الواجذ ذذت -لكذ ذذي نفلذ ذذم النصذ ذذو

فلمذ ذذا صذ ذذحيحا بعيذ ذذدا عذ ذذن التحريذ ذ

واالنتحال وسوء الت ويل– أن تفلم في ضوء بع ذلا الذثعض وفذي ضذوء التوجيلذان
الرباني ذذة ف ذذح ا ك ذذان القذ ذرحن ه ذذو رو الوج ذذود اأس ذذالمي وأس ذذا

ننيان ذذه وه ذذو بمثاب ذذة

الدستور األصلي ال ي ترج ىليه كذل القذوانين فذي اأسذالم فذحن السذنة هذي الشذارحة
لل ا الدستور فلي البيان النظري والتطبين العملي للقذرحن الكذريم

)1

فلمذا المصذدران

األساسان للتشري اأسالمي.
وه ذ ا ه ذذو م ذذنلي الش ذذيخ -حفظ ذذه

تع ذذالا -ف ذذال توج ذذد مس ذ لة واح ذذدة ف ذذي

كتابه "فقه الصيام" يد فلمت نذدليل بعيذدا عذن بذايي األدلذة الحذه مسذائل علذا مذن
ل ذذت الص ذذوم)

)2

ومس ذذائل أص ذذحاب األع ذ ار  .)3ومثال ذذه مس ذ لة الفط ذذر للمس ذذافر

)4

ُخـَر
ام أ َ
ان كمْن ُك ْم َم كر ً
يضا أ َْو َعَلـى َسـ َف ٍر َف كعـَّدةٌ كمـ ْن أََّاـ ٍ
حيع ىن تعالا يالَ :ف َم ْن َك َ
ك
ين) .)5
ين ُا كطيُقوَن ُ كف ْدَا ٌة َ
ام كم ْس كك ٍ
َو َعَلى َّالذ َ
ط َع ُ
فقد أكد القرحن أن المريض والمسافر فطذران ويق ذيان عذدة مذن أ ذام أخذر
بعدد األ ام التي أفطرها وجذاءن السذنة ف كذدن هذ ا الحكذم يذوال وعمذال وتقريذ ار منلذا
)1

نتصرف :كي

نتعامل م السنة – للقرضاوي ,

 , 93أنظر :بعض ضوابط فلم السنة ألحمد فكيذذر ,

.7
)2

نتصرف  :كي

)3

كي

نتعامل م السنة – للقرضاوي ,

نتعامل م السنة للقرضاوي ,

)4

فقه الصيام للقرضاوي ,

)5

سورة الثقرة . 184:

. 52

. 49

. 39

حدفع عائشة

)1

وانن ،ثا

)2

وأنذس نذن مالذه

جميع ذذا -ث ذذم نق ذذل الش ذذيخ -حفظ ذذه

)3

وأنذي الذدرداء

)4

-رضذي

عذنلم

– اأجم ذذاع عل ذذا ل ذذه ث ذذم س ذذا ف ذذي الص ذذفحة

وهامشلا خالف العلمذاء فذي لذه وكيذ
الحكم.

أن الس ّذنة كذان لذه األثذر الكبيذر فذي تذرجيت

المطلب الثاني :جمع النيوص الواردة في الموضوع الواحد
ومذذن الذذالام ى ا كذذان مذذن المقذذرر أن السذ ّذنة تفسذذر القذرحن الكذريم وتبينذذه بمعنذذا

أنلا تفصل ململه .وتفسذر مبلمذه وتالصذص عمومذه وتقيذد ىفاليذه فذ ولا ثذم أولذا
أن ف ارعذذا لذذه فذذي السذ ّذنة بع ذذلا مذ بعذذض
نصو

)5

فينثغذذي أن تلمذ نصذذو

القرحن الالاصة بالمس لة الواحدة.

وك ذ له فحن ذذه م ذذن ال ذذالام لفل ذذم الس ذذنة -أ

السذ ّذنة مذ

ذذا– فلم ذذا ص ذذحيحا أن تلم ذ األحادف ذذع

الصحيحة في الموض الواحد بحيع فرد متشانللا ىلا محكملا ويحمل مطلقلا علا
مقيدها ويفسر عاملا بالاصلا وب له فت ت المعنا المراد منلا وال

ذرب بع ذلا

نثعض .)6
فل ه القاعدة هي أحد ال وابط المعينة علا الفلذم للنصذو
كفذذي السذذتنثاط األحكذذام مذذن النصذذو
 )1متفن عليه اللؤلؤ والمرجان ,
 )2متفن عليه المرج السانن ,
 )3المرج السانن ,
 )4المرج السانن ,
)5
)6

كي

المرج السانن

االعتمذذاد علذذا نذذص واحذذد مذ كونذذه صذذحيحا

. 684

. 680

. 682
. 685

نتعامل م السنة – للقرضاوي ,

فلمذا سذليما فذال

. 103

واغفذ ذذال النظذ ذذر فذ ذذي بذ ذذايي النصذ ذذو

ال ذ ذواردة فذ ذذي

نذ ذذل فنظذ ذذر ىلذ ذذا جمي ذ ذ النصذ ذذو

الموضوع الواحد وه ه من فر الوسطية الفقلية التي سلكلا في كتابه -فقه الصيام–
 .واليذذه مثذذاال علذذا لذذه وهذذو مذذا كذذان فذذي مسذ لة الحلامذة وهذذل تفطذذر الصذذائم أم ال
فبدأ الشيخ نتعريفلا ثم كر حدفع ثوبان مرفوعا أفطذر الحذاجم والمحلذوم)
عن شداد نن أو

)2

)1

ومثلذه

ومثل له عن راف نن خد ي وأني هريرة وأني موسا .)3

وه ه أدلذة مذن يذالوا أن الحذاجم والمحلذوم فطذر ثذم كذر الشذيخ -حفظذه

–

أدلذذة اللمل ذور ال ذ فن يذذالوا بعذذدم الفطذذر للحذذاجم والمحلذذوم وهذذو حذذدفع انذذن ،ثذذا

-

رضذذي
صائم)

عنذذه" -أن النبذذي -صذذلا
)4

و كر يول أنس -رضي

وأنلا لل ع

عليذذه وسذذلم -احذذتلم وهذذو محذذرم واحذذتلم وهذذو
عنه -وكي

علل الك ارهذة فذي احتلذام الصذائم

ثم كر يول ن
كل من أنس وأني سعيد الالدري وأني ليلا وتعليذل الفقلذاء

ل له .)5
وعلا ه ا كون الشيخ ملتزمذا بمذنلي الوسذطية الفقليذة فوسذطيته ليسذت مبنيذة
علا هو متث وال ش نت مطاع وانما علا فريقة علمية راينة ويوية .والحمد .

المطلب الثالث :الجمع أو الترجي كين مختلف النيوص

()6

)1

رواه أنو داوود  ,3137 :وانن ماجه  , 1680 :الملموع للنووي . )350 349/6

)2

المرج السانن.

)3
)4
)5
)6

المرج السانن  ,انظر فتت الثاري . )79/5

أخرجه الثالاري  , 50:ومسلم . 1303:

فقه الصيام للقرضاوي ,

. 90 ,89

انظر فقه األوليان للقرضاوي ,

. 79

األصذذل فذذي النصذذو
فح ا افتر

وجود تعار

علينا أن نزيل ه ا التعار
النصو

الشذذر،ية أال تتعذذار

الحذذن

ألن الحذذن ال عذذار

فحنما هو في هاهر األمر ال فذي الحقيقذة والوايذ
المدعا فح ا أمكن ىاالة التعار

وكذان

باللم والتوفين نين

ندون تمحل واعتساف بحيع عمل بكل منلما فلو أولذا مذن الللذوء ىلذا

الترجيت نينلما ألن الترجيت عني ىهمال أحد النصين وتقد م اآلخر .)1
ويندرج تحت هذا العنوان ثالثة أمور مهمة:
األول :أن اللم مقدم علا الترجيت وه ا ال فتم ىال نين األحادفع الصذحيحة
أما ال ديفة والموضوعة فال تدخل هنا ألنلا ال تقو علا معارضة الصحيت.
الثـــاني :ت ذذرجيت أح ذذد النص ذذين عل ذذا اآلخ ذذر نن ذذاء عل ذذا مقاص ذذد الش ذريعة ويواع ذذد
الشذريعة والتيسذذير ورفذ الحذذرج دون تعسذ

وتشذذدد أو ىتثذذاع لللذذو

ألن الذذنص ال ذ ي

فوافذ ذذن مقاصذ ذذد الشذ ذريعة العامذ ذذة أولذ ذذا بذ ذذالترجيت مذ ذذن غيذ ذره مذ ذذن النصذ ذذو

وان كانذ ذذت

صحيحة ه ا –فثعا -ىن لم كن اللم نينلما كما تقدم.
أمــا الثالــث :الناسذذخ والمنسذذوا والحقيقذذة أن دعذذو النسذذخ فذذي الحذذدفع أضذذين
مسذاحة مذذن دعذذو النسذذخ فذذي القذرحن مذ أن األمذذر كذذان فوجذذت أن كذذون بذذالعكس ى
األصذذل فذذي القـرطن أن كذذون للعمذذوم والاللذذود أمذذا السذذنة فمنلذذا مذذا عذذالي ي ذذا ا جزئيذذة
وأحواال مؤيتة بحكم ىمامته -صلا
ومذن المعلذذوم أ

عليه وسلم -لألمة وتدنيره ألمورها اليومية .)2

ذذا أن علذذم النسذذخ) علذذم نعذذيس ال قذذدر عليذذه ىال الللانذ ة مذذن

العلماء فالند من التديين الليد عند ال هاب ىلا الناسخ والمنسوا.
)1

كي

)2

كي

نتعامل م السنة للقرضاوي ,

نتعامل م السنة للقرضاوي ,

. 113
. 121

وعلا ن
كل فحن الشيخ -حفظه

– لذم غفذل عذن هذ ه النقطذة فذي كتابذه "فقذه

الصيام" نل هي واضحة في كل مس لة كان هاهرها التعار .
فف ذذي مس ذ لة الحام ذذل والمرض ذ ) ف ذذي الكف ذذارة والق ذذاء عليلم ذذا ه ذذل ع ذذامالن
معاملة المريض العادي أم الشيخ الكبير الفاني فثعد أن أسس الشذيخ للمسذ لة ونقذل
اأجماع وحرر محل النزاع ونقل األيوال يال" :وال ي أرجحه هذو األخذ بمذ هت انذن
عمر وانن ،ثا

في ش ن المرأة التي فتوالا عليلا الحمل واأرضاع وتكاد تكون في

رم ان ىما حامال واما مرضعا وهك ا كان كثير مذن النسذاء فذي األامنذة الماضذية
فمذ ذذن الرحمذ ذذة بمثذ ذذل هذ ذ ه المذ ذرأة أال تكلذ ذ

الق ذ ذذاء وتكتفذ ذذي بالفد ذ ذذة وفذ ذذي هذ ذ ا خيذ ذذر

للمساكين وأهل الحاجة .أما المرأة التي تثاعد فتران حمللا كما هذو الشذ ن فذي معظذم
نس ذذاء امنن ذذا ف ذذي معظ ذذم الملتمع ذذان اأس ذذالمية وخصوص ذذا ف ذذي الم ذذدن والت ذذي ي ذذد ال
تعذذاني الحمذذل واأرضذذاع فذذي حياتلذذا ىال مذرتين أو ثالثذذا فذذاألرجت أن تق ذذي كمذذا هذذو
رأي اللملور .)1

)1

فقه الصيام للقرضاوي ,

 , 74انظر العدفد من األمثلة في نفس الكتاب .

المطلب الرابع :فهم النيوص في ضوء أسباب ورودها وعللها
وفل ذذم النصذ ذذو

ف ذذي ضذ ذذوء ورودهذ ذذا وعللل ذذا وأهذ ذذدافلا مم ذذا ال تالفذ ذذا أهميتذ ذذه

بالنسثة للفقيه ال ي رف شعار الوسطية حتا عبد

كما أراد.

 -وه ذ ا حت ذذاج ىل ذذا فق ذذه عمي ذذن ونظ ذذر ديي ذذن ود ارس ذذة مس ذذتو،ثة للنص ذذو

واد ار

بصذذير لمقاصذذد الش ذريعة وحقيقذذة الذذدفن م ذ شذذلاعة أدنيذذة ويذذوة نفسذذية للصذذدع

بالحن وان خال مذا ألفذه النذا وتوارثذوه ولذيس هذ ا بالشذيء الل ّذين فالنذد لفلذم
الذذنص فلمذذا دقيقذذا سذذليما مذذن معرفذذة المالبسذذان والعلذذل وسذذبت الذذورود التذذي سذذين

فيلا النص وجاء نيانذا للذا وعالجذا لظروفلذا حتذا فتحذدد المذراد مذن الذنص نديذة
وال فتعذ ذذر

لشذ ذذتان الظنذ ذذون أو اللذ ذذري وراء هذ ذذاهر غيذ ذذر مقصذ ذذود فذ ذذح ا كانذ ذذت

أسثاب نزول القرحن مطلوبة لمن فلمه أو فسره كانت أسثاب ورود الحدفع أشذد

فلثا .)1

وكذذان لفلذذم الشذذيخ -حفظذذه

-

– للنصذذو

والويذذوف عنذذد أسذذثاب ورودهذذا وعلللذذا

أثر بال في الوصول ىلا رو التشري اأسالمي في كتابه "فقه الصيام" ويظلذر
له واضحا من خالل فرحذه لمسذ لة ثبذون هذالل رم ذان فثعذد أن كذر الطريقذة

األولا وهي الر يذة والثانيذة وهذي ىتمذام ع ّذدة شذدثان ثالثذين فومذا يذال أو الطريقذة
الثالثة هي التقدفر لللالل أو كما يال الحذدفع" :ى ا غ ّذم علذيكم أو غمذي علذيكم أو
غبذذي علذذيكم" ثذذم نذذدأ بسذذرد األي ذوال وجم ذ األدلذذة حتذذا كذذر يذذول اأمذذام النذذووي
ال ذ ي ي ذذال في ذذه :وم ذذن يذذال بحس ذذاب المن ذذاال فقول ذذه مذذردود بقول ذذه -ص ذذلا

علي ذذه

لذو كلفذوا

أمية ال نكتت وال نحسذت" وألن النذا
أمة ّ
وسلم -في الصحيحين" :ىنا ّ
نذ ذ له ضذ ذذا علذ ذذيلم ألنذ ذذه ال عذ ذذرف الحسذ ذذاب ىال أفذ ذراد مذ ذذن النذ ذذا فذ ذذي البلذ ذذدان

الكثار .)2

نتعامل م السنة للقرضاوي ,

)1

كي

)2

الملموع للنووي . )27 /6

. 73

ثم ندأ الشيخ -حفظذه

– ظلذر لنذا فلمذا عميقذا مذن الحذدفع فقذال :والحذدفع

ال ي احتي به اأمام النذووي -رحمذه

– ال حلذة فيذه ألنذه فتحذدع عذن حذال األمذة

ووصذذفلا عن ذذد بعثت ذذه لل ذذا -عليذذه الص ذذالة والس ذذالم -لك ذذن أميتلذذا ليس ذذت أم ذ ار الام ذذا وال
مطلوب ذذا ...ف ذذال م ذذان أن ذ تي ف ذذور عل ذذا األم ذذة تك ذذون في ذذه كاتث ذذة حاس ذذثة والحس ذذاب
الفلكذذي العلمذذي الذ ي عرفذذه المسذذلمون فذذي عصذذور اادهذذار ح ذذارتلم وبلذ فذذي عصذرنا
درجذة الريذذي تمكذن نلذذا الثشذذر مذن الصذذعود ىلذذا القمذر هذذو شذذيء غيذر التنلذذيم أو علذذم
النلوم الم موم في الشرع .)1
وكيذ

أن األمذذة كللذذا نذذل العذذالم كلذذه أصذذثت اليذذوم ك نذذه نلذذد واحذذد ونقذذل الالبذذر

مذذن المشذذر ىلذذا المغذذرب والعكذذس السذذتغر ث ذواني معذذدودة ونذذاد -حفظذذه

– بذ ن

فؤخ بالحساب الفلكي القطبي -علا األيل– في النفي ال في اأثثان .)2
وهنذ ذذا تظلذ ذذر وسذ ذذطية الشذ ذذيخ الفقيذ ذذه مذ ذذن خذ ذذالل ىد اركذ ذذه التذ ذذام وفلمذ ذذه العميذ ذذن
للنصو

الشر،ية في ضوء أسثانلا ومسبثاتلا وعلللا وأسثاب ورودها.

المطلب الخامس :الثواكت والمتغيرات في النيوص
ىن التمييز نين الوسيلة المتغيذرة واللذدف الثانذت حفذه الفقيذه مذن أن اللذط نذين
المقاصذذد واألهذذداف الثانتذذة وبذذين الوسذذائل اآلنيذذة والبي يذذة التذذي تعنيلذذا أحيانذذا للوصذذول
ىلا اللدف المنشود ألن ال ي فتعمن في فلذم النصذو

وأسذرارها فتبذين لذه أن الملذم

هو اللدف وهو الثانت والدائم والوسائل يد تتغير نتغير البي ة أو العصر والعرف .)3
)1
)2

)3

فقه الصيام للقرضاوي ,

المرج السانن.
كي

. 30

نتعامل م السنة للقرضاوي ,

. 139

ف ذذح ا وج ذذدن وس ذذيلة أخ ذذر أي ذذل مش ذذقة تحق ذذن المقص ذذود ص ذذارن ه ذذي المطلوب ذذة
شرعا .)1
 وممذذا فذذدخل فذذي ه ذ ا :مذذا جذذاء فذذي الحذذدفع الصذذحيت :صذذوموا لر يتذذه وأفطذذرواغم عليكم فايدروا له) .)2
لر يته فحن ّ

وم ذذن المالح ذذه أن الح ذذدفع أش ذذار ىل ذذا ه ذذدف وه ذذو ص ذذيام رم ذذان كّلذ ذه دون

نقص ذذان وح ذذدد لل ذذم الوس ذذيلة الس ذذللة المق ذذدورة لعام ذذة الن ذذا

ف ذذي ل ذذه العص ذذر وه ذذي

الر يذذة ولذذم كلفلذذم نوسذذيلة أخذذر كالحسذذاب الفلكذذي مذذثال ولذذو فعذذل ألرهقلذذم
فريد نلم اليسر فح ا وجدن وسيلة أخر أيدر علا تحقين اللدف وأبعد عن احتمال
نلم ذذد عل ذذا الوس ذذيلة وه ذذي ليس ذذت مقص ذذودة
الالطذ ذ –وه ذذي الحس ذذاب الفلك ذذي– فلم ذذا ا ّ
ل اتلا ونغفل عن اللدف ال ي نشده الحدفع .)3

المطلب السادس :الحقيقة أو المجاز في الفهم
الحقيقذذة :اسذذتعمال اللفذذه فذذي المعنذذا الذ ي وضذ لذذه والملذذاا :اسذذتعمال اللفذذه
في غير المعنا ال ي وض له .)4
وهذ ذ ا معن ذذاه حم ذذل الك ذذالم عل ذذا الحقيق ذذة ال المل ذذاا ىال ى ا تعذ ذ ر ىرادة المعن ذذا
الحقيقذذي فيصذذار ىلذذا الملذذاا بشذذرط أن كذذون نذذين المعنذذا الحقيقذذي والملذذااي عاليذذة

)1
)2
)3
)4

االجتلاد عبد الرحمن اافدي ,

. 41

أخرجه الثالاري  , 1906:ومسلم . 1080:
فقه الصيام للقرضاوي ,
القامو

 , 32كي

المبين محمود عثمان ,

نتعامل م السنة للقرضاوي ,

. 196 103

. 145

م ذ وجذذود يرينذذة صذذارفة عذذن ىرادة المعنذذا الحقيقذذي

)1

لكذذن ال أحذذد سذذتطي أن فنكذذر

الملاا لوجوده في اللغة والعرف والقرحن والسنة.
 والمراد بالملذاا هنذا :مذا شذمل الملذاا اللغذوي والعقلذي واالسذتعارة والكتابذةواالسذتعارة التمثيليذذة وكذذل مذا الذذرج بذذاللفه أو اللملذة عذذن داللتلذذا المطابقيذذة
األصلية .)2
والمتصفت لكتاب الشيخ "فقه الصيام" لده ملتزما الت ازمذا تامذا نلذ ه القاعذدة ال
فتلاواه ذذا ن ذذل ح ذ ر الش ذذيخ -حفظ ذذه

– م ذذن التوس ذ ف ذذي الت ذ ويالن الملااي ذذة ن ذذل

أوضت صراحة يوله ت ويالن مرفوضة) و كر العدفد من األمثلة منلا يوله" :ومن
التذ ذ ويالن المرفوضذ ذذة تذ ذ ويالن الثافنيذ ذذة التذ ذذي ال دليذ ذذل عليلذ ذذا مذ ذذن الدثذ ذذادة وال مذ ذذن
السيا

كقول من يال منلم في حدفع :تسحروا فحن في السحور نركة) .)3
المذراد بالسذذحور هنذذا :االسذذتغفار وال ريذذت أن االسذذتغفار باألسذذحار مذذن أعظذذم

ذع عليذه القذرحن الكذريم والسذنة ولكذن كونذه المذراد بالحذدفع هنذا اعتسذاف مذردود
ما ح ّ
علا يائله .)4
ومثالن ذ ذذا هن ذ ذذا يول ذ ذذه :وأم ذ ذذا ح ذ ذذدفع أن النب ذ ذذي -ص ذ ذذلا
فذ فطر"

)5

علي ذ ذذه وس ذ ذذلم" -ي ذ ذذاء

فذذال فذذدل علذذا أن القذذيء مفطذذر ن اتذذه نذذل كمذذا قذذال مذذر

فذ فطر أو

أصذذابه جل ذذد ومشذذقة ف ذ فطر أي ب ذ ن أك ذذل أو شذذرب واال ف ذذحن لفذذه ي ذذاء) ال ف ذذدل
)1

المدخل عبد الكريم ايدان ,

. 79

نتعامل م السنة للقرضاوي ,

)2

كي

)3

متفن عليه اللؤلؤ والمرجان . 665:

)4

كي

)5

الترم ي  , 87:أنو داود . 2381:

نتعامل م السنة للقرضاوي ,

 155كش
. 168

األسرار للبز دوي

. )59/2

علا التعمد ال ي هو المفطر عندهم وانما الذ ي فذدل علذا التعمذد هذو اسذتقاء)
والحقيقة أن التفطير بالقيء ال فتفن م مقاصد الشريعة .)1

المطلب السابع :فق الواقع والواقع اآلني
إن أحكام الشريعة اإلسالمية انقسمت –بالنسبة للواقع -إلى نوعين:
األول :مذ ذذا

ذ ذذع

فيذ ذذه جانذ ذذت ال ذ ذرأي واالجتلذ ذذاد أو فنعذ ذذدم كمعرفذ ذذة األحكذ ذذام

المعروفة من الذدفن بال ذرورة والتذي ال للللذا أحذد كوجذوب الصذالة وحرمذة الزنذا أو
التي تستفاد من النص أرسذا نذال أي كلفذة أو بحذع أو اجتلذاد لظلذور هذ ه األحكذام مذن
النصو

الشذر،ية مثذل حرمذة نكذا األملذان التذي ورد نلذا الذنص الشذرعيُ :ح كرَمـ ْت

ُم َه ُات ُك ْم)
َعَل ْي ُك ْم أ َّ

)2

تعد جزءا من الشريعة اأسذالمية أي تشذريعا
وه ه األحكام الفقلية ّ

ىلليا ومن ثم ال تلوا مالالفته.
والثــاني :مذذن األحكذذام الفقليذذة هذذو مذذا غلذذت عليذذه جانذذت الذرأي واالجتلذذاد وهذ ا
النذذوع مذذن األحكذذام ال عذ ّذد جذذزءا مذذن الش ذريعة اأسذذالمية بمعناهذذا االصذذطالحي أي ال
ع ذ ّذد م ذذن التش ذري األل ذذي ال ذ ي ال تل ذذوا مالالفت ذذه ن ذذل تس ذذوا ه ذ ه المالالف ذذة م ذذا دام ذذت
مسذتندة ىلذذا دليذذل أيذذو مذن دليذذل الذرأي الفقلذذي المتذرو
ىلا رو النصو

أو مسذذتندة ىلذذا اجتلذذاد أيذذرب

تعد من يبيل اتثاع اللو
ألن المالالفة الملردة ّ

أن كون مستندا لألحكام.

)1

فقه الصيام للقرضاوي ,

)2

سورة النساء. 23 :

. 92

واللو ال لذوا

وهذ ا النذوع مذن األحكذام أكثذر مذن النذوع األول لكثذرة الويذائ وتلذددها ومذ هذ ا
فحن الفقه اأسالمي فثقا مصبوغا بالصثغة الدفنية ألنه يائم علا الشذريعة اأسذالمية
ومثادئلذذا ويواعذذدها وداخذذل فذذي نطايلذذا العذذام ودائذذر فذذي فلكلذذا وللذ ا فذذحن حراء الفقلذذاء
تعد سائغة ومحل تقدفر واحترام المسلمين .)1
االجتلاد ة ّ
فذذح ا علمذذت لذذه فذذحن الفقيذذه ال ذ ي علذذم الواي ذ علذذا حقيقتذذه هذذو ال ذ ي الذذو
غمذذاره نروحذذه وجسذذده وفقلذذه فيكذذون عالمذذا بذذالواي علذذا الحقيقذذة ال التذذوهم وال حتذذاج
ىلا الشر والبيان .)2
وهذ ا كذذان حذذال الشذذيخ فذذي كتابذذه "فقذذه الصذذيام" حتذذا غذذدا ك نذذه دذذي
ننفس ذذه ومثال ذذه مسذ ذ لة الحام ذذل والمرضذ ذ م ذذثال وكيذ ذ

الحادثذذة

ف ذ ّذر الش ذذيخ ن ذذين النس ذذاء ف ذذي

األامنة الماضية وبين نساء اماننا من حيع القوة والتحمل.
وكي ذ

أن بع ذذلن تكذذون فذذي رم ذذان ىمذذا حذذامال وامذذا مرضذذعا أمذذا نسذذاء ه ذ ا

الزمن فالغالت أنلا تكون حامال في كل عذامين أو ثالثذة مذرة فكذان الحكذم التلذ

)3

وك له في مس لة ىثثان هالل رم ان بالحساب الفلكي .)4
ويت ذذت لنذذا أن الشذذيخ -حفظذذه

– كذذان مرا،يذذا للوايذ فذذي كتابذذه م ارعذذاة علميذذة

تامة ال فيلا تشدد وال تفريط .)1

 , 57فقه الممكذن نذاجي السذويد ,

)1

المدخل عبد الكريم ايدان ,

)2

االجتلاد عبد الرحمن اافدي ,

القيم . )365/1
)3
)4

فقه الصيام للقرضاوي ,
المرج السانن ,

. 26

. 74

.7

 , 267ىغاثذة الللفذان انذن

الخاتمة وفيها:
أ)) أهم النتائج

لقد خليت في نهااة دراستي هذه إلى النتائج اآلتية:
 -7ىن الوسذذطية هذذي االمتذذداد الطبيعذذي لمذذا كذذان عليذذه النبذذي -صذذلا
وسلم -وأصحابه الكرام.

عليذذه

 -8وهذذي الطريق ذذة الت ذذي سذذلكلا الفقي ذذه للوص ذذول ىل ذذا أف ذذل النت ذذائي نن ذذاء عل ذذا
أسس ويواعد معلومة لد ه.

 -9ىن الشيخ القرضاوي -حفظذه
الفقه.

-10

ضذت معذالم مذنلي الوسذطية فذي
– أسذس وو ّ

ىن الوس ذ ذذطية ف ذ ذذي الفق ذ ذذه ليس ذ ذذت منلل ذ ذذا متس ذ ذذاهال أو متش ذ ذذددا وانم ذ ذذا

متكامل.

-11

ىن للوسطية الفقلية أسسا أهملا:

 .فلم النصو

في ضوء بع لا الثعض.

ط .جم جمي النصو

الواردة في الموضوع الواحد.

ي .اللم أو الترجيت نين النصو
 .فلم النصو

المالتلفة.

في ضوء أسثاب ورودها وعلللا.

ل .مراعاة الثوانت والمتغيران في النص.
م .الحقيقة أو الملاا في الفلم.

-12

ن .فقه الواي والواي اآلني.

ىن للوسطية الفقلية مدخال:

ب .االستيثا من ثبون النص.

ج .سالمة النص من معار

ب .فلم النص فلما صحيحا.

أيو منه.

ب)) التوصيات
)1

انظر فقه الصيام للقرضاوي -مس لة المسافر والصيام, -

 51فما بعدها .

ايادة الثحع في ملال الوسطية في الفقه.

•

توسي دائرة النظر في المسائل الفقلية.

•

ت سيس جيل فلم فقه الوسطية.

•

الويوف عند مسؤولياتنا تلاه علماء األمة.

•
المراجع والميادر:

.27

القرطن الكريم

 .28اكن القيم  :ىغاثة الللفان  ,تحقين محمد القي فث سذنة 1992م) نشذر
دار الكتت العلمية).

 .29اكــن ماج ـ  :محمــد نذذن فزيذذد القزوينذذي سذذنن انذذن ماجذذه علذذن عليذذه وحكذذم
علذ ذذا أحادفثذ ذذه :محم ذ ذذد ناصذ ذذر ال ذ ذذدفن األلثذ ذذاني الطثع ذ ذذة األولذ ذذا مكتث ذ ذذة دار

المعارف -الريا

.

 .30أكـــو داود :س ذذليمان ن ذذن األش ذذعع أن ذذو داود السلس ذذتاني األادي س ذذنن أن ذذي
داود علذذن عليذذه وحكذذم علذذا أحادفثذذه :محمذذد ناصذذر الذذدفن األلثذذاني الطثعذذة

الثانية 1421هذ2000-م مكتثة دار المعارف  -الريا

.

 .31أنـــيس وطخـــرون :المعل ذذم الوس ذذيط ىخ ذراج :ىن ذراهيم مص ذذطفا أحم ذذد خ ذذن

الزي ذذان حام ذذد عب ذذد الق ذذادر محم ذذد النل ذذار المكتث ذذة اأس ذذالمية – اس ذذتانبول –

تركيا.
 .32البخاري :محمد نن ىسماعيل نن ىنراهيم نذن نذرد ربذه ن256هذذ) صذحيت
البخاري الطثعة األولا 1441هذ دار الفكر.

 .33البزدوي :علي نن محمد نن الحسين نن عبذد الكذريم البذزدوي ن482هذذ)
كشذ ذ

األسذ ذرار ع ذذن أص ذذل فال ذذر اأس ذذالم الب ذذزدوي تذ ذ لي  :عب ذذد العزي ذذز ن ذذن

الثالاري ن730هذ) الطثعذة األولذا 1418ه ذ1997-م دار الكتذت العلميذة

 نيرون. .34الـ ـرازي :محم ذذد ن ذذن أن ذذي بك ذذر ن ذذن عب ذذد الق ذذادر مالت ذذار الص ذذحا

الطثع ذذة

األولا 1421هـ2000-م دار الحدفع  -القاهرة.

.35

زايدي  :عبد الرحمن اافدي  ,االجتلاد نتحقين المناط 1426 ,ه ذ2005-م

 ,دار الحدفع  ,القاهرة .

 .36الزيد  :الوسطية في اأسالم ايد عبد الكريم الزيد .
.37

زيدان  :عبد الكـريم 1423 ,ه ذ2002-م الطثعذة السادسذة عشذر  ,مؤسسذة

.38

السـ ـويد  :ن ذذاجي ىنذ ذراهيم  ,فق ذذه الممك ذذن 1426 ,ه ذ ذ2005-م  ,الطثع ذذة

الرسالة نيرون – لبنان.

األولا  ,دار الكتت العلمية  -نيرون.

 .39الســـيوطي :ج ذذالل ال ذذدفن عب ذذد ال ذذرحمن ن ذذن أن ذذي بك ذذر ن911ه ذذ) األش ذذثاه
والنظائر في يواعذد وفذروع فقذه الشذافدية الطثعذة األولذا 1419ه ذ1998-م

دار الكتت العلمية – نيرون – لبنان.
 .40اليــالكي :علذذي محمــد  ,الوسذذطية فذذي الق ذرحن 1428 ,هذ ذ2007-م الطثعذذة
األولا  ,دار انن اللواي – القاهرة .

 .41عبد الباقي  :محمد فؤاد  ,اللؤلؤ والمرجان ,دار الفكر ذ نيرون .
 .42عثمان :محمود حامد عثمان القامو

المبين في اصطالحان األصوليين

الطثعة األولا 1421هذ2000-م دار الحدفع – القاهرة.

 .43العســقالني :أحمــد نذذن علذذي نذذن حلذذر العسذذقالني ن852هذذ) فذذتت الثذذاري

بشر صذحيت الثالذاري الطثعذة األولذا 1419ه ذ1998-م دار الحذدفع -

القاهرة.

 .44فكير  :أحمد نن محمد فكير  ,من ضوابط فلم السنة النبوية .
 .45الفيروزطبــادي :محمــد نذذن عقذذوب ن817ه ذذ) القذذامو

المحذذيط تحقيذذن:

مكت ذذت تحقي ذذن التـ ـراص ف ذذي مؤسس ذذة الرس ذذالة الطثع ذذة السادس ذذة 1419ه ذ ذ-

1998م مؤسسة الرسالة – نيرون  -لبنان.
 .46القرضــــاوي :فوس ذ ذ

 ,الخيــــائص العامذ ذذة لإلسذ ذذالم 1422 ,هذ ذ ذ2001-م

الطثعة السادسة  ,مكتثة وهثة القاهرة .

 .47القرضاوي :يوسف  ,تيسير فقه الصيام 1422 ,هذ2001-م الطثعة الثانيذة
 ,مؤسسة الرسالة نيرون – لبنان.

 .48القرضــاوي :يوســف  ,فقذذه األولويذذان 1422 ,ه ذ2001-م الطثعذذة األولذذا ,
مؤسسة الرسالة نيرون – لبنان.

 .49القرضاوي :يوسف  ,كي

نتعامل م السنة  ,دار الوفاء .

 .50مســلم :مسذذلم نذذن حلذذاج القشذذيري النيسذذانوري ن261ه ذذ) صذذحيت مسذذلم
تحقين :محمد فؤاد عبد الثايي دار ىحياء الكتت العلمية.

 .51النسائي :أحمذد كـن شذعيت نذن علمذي سذنن النسذائي تحليذل :محمذد ناصذر
الدفن األلثاني الطثعة األولا مكتثة دار المعارف -الريا

.

 .52النووي :حيي الدفن النووي كتاب الملموع شر المل ب للشيرااي تعلين:
محمد نليت المطيعي مكتثة اأرشاد – جدة  -السعود ة.

معامل الوسطية عند القرضاوي

بحث مقدم إلى مؤتمر

"جه د دي س ق ااوم

خدمم اإل رة لقم ااو سم
ااف

سلسم"

الذي تعقده وزارة األوقاف والشؤون الدينية
غزة  -فلسطين
في الفترة 5-4 :ذو القعدة  1431هـ  13-12/أكتوبر 2010م

إعداد:

أي أممة م ب
باحث من قطر
عضو اَّلتحاد العالمي لعلماء المسلمين
األمين العام لرابطة تالميذ القرضاوي

أكتوبر 2010م

مقدمة
وصلا

الحمد

وسلم علا سيدنا رسول

الغر
وعلا حله وصحثه ّ

الميامين وعلا أاواجه أملان المؤمنين ومن تثعلم بححسان ىلا فوم الدفن...
أما بعد
فحن الدعوة ىلا

تعالا وهيفة ال تعادللا وهيفة ىو ىمن أىح ىسن ىيوال ّم َّمن ىد ىعا

ين) فصلت )33 :ومنصت الداعي ىلا
ىىلا َّ
ال ى َّنني م ىن المسلم ى
صالحا ىوىي ى
ّللا ىو ىعم ىل ى
كل جسمه وأضناه نلاره في فلت العلم.
تعالا ال فتبوأه ىال من كاند الليل حتا ّ
وكم كان محقا انن القيم حين جعل أصحاب ه ه المنزلة هم المويعون عن
رب العالمين) وحال

التوفين الشافبي حين جعل صاحت ه ه المنزلة يائما في

األمة مقام النبي صلا

عليه وسلم) والمعني نل ه المنزلة :هم الف ة الربانية ال فن

جعللم النبي صلا

عليه وسلم ورثة األنبياء) ال فيما خّلفوا من دراهم أو دننانير

وانما فيما تركوا من علم النبوة .ودور هؤالء فتمثل في كونلم فنفون عنه – أي
الدفن -تحري

الغالين وانتحال المثطلين وت ويل اللاهلين).

)1

وأحست أن القرضاوي – أحسثه ك له وال أاكيه علا

تعالا -واحد من

هؤالء وهو في عصرنا من أنرا العلماء الربانيين ال فن ويفوا في وجه الغلو

)1

جزء من حدفع جاء فيه ":حمل ه ا العلم من كل خل

عدوله فنفون عنه تحري

الغالين

وانتحال المثطلين وت ويل اللاهلين" رواه الطبراني في مسند الشاميين  )344 /1عن أني هريرة
ويال اللي ثمي :رواه البزار وفيه عمرو نن خالد القرشي ك به حيا نن معين وأحمد نن حنبل ونسثه
ىلا الوض

 ) 359 /1يال صاحت كنز العمال :يال الالطيت :س ل أحمد نن حنبل عن ه ا

الحدفع وييل له :ك نه كالم موضوع ! يال :ال .هو صحيت سمعته من غير واحد .)316 /10

والتطرف وفي ه ا الثحع س نين دور القرضاوي في نشر الوسطية وبيان معالملا من
خالل ه ه المثاحع:
المبحث األول :مفلوم الوسطية تعريفا ونش ة.
المبحث الثاني :الوسطية وبدا ة هلور الدعوة ىليلا.
المبحث الثالث :لما ا اختار القرضاوي الوسطية
المبحث الرابع :أهم العوامل التي يادن الشيخ ىلا الوسطية.
المبحث الخامس :معالم الوسطية ونش تلا عند القرضاوي.
المبحث السادس :روافد الوسطية عند القرضاوي.
والخاتمة.
وال فوتني أن أتوجه بالشكر اللزيل لإلخوة الكرام في و اارة األوياف والش ون
الدفنية بفلسطين الحبيثة  -أر

الرباط والللاد وبلد القسام والياسين  -ال فن حثروا

أن كون الرد علا المتطاولين علا العلماء ردا عمليا وهم ن له تبنوا الرد اأ لاني
ال ي من خالله تالر
األنبياء.)18 :

ألسنة الحمقا ويرما بافللم بالحن ىف ىيد ىمغه ىفح ى ا ه ىو ىااه ٌن)

أس ل أن لعل ه ا العمل خالصا لوجله الكريم وأن لعله في ميزان
حسنان كاتثه ويارئه وناشره أج ار عظيما فوم القيامة.
والحمد

أوال وحخرا...

الدوحة في 23 :ربيع اآلخر  1431هـ

الفقير إلى عفو رب

الموافك 2010 /4 /8م

أكرم عبد الستار كساب
akram_kassab@hotmail.com

المبحث األول :مفهوم الوسطية تعريفا ونشأة
الوســطية فــي اللغــة :كلمذذة الوسذذطية) مشذذتقة مذذن مذذادة وسذذط) أعنذذي :الذواو
والس ذذين والط ذذاء) .ويالتلذ ذ

معن ذذا الكلم ذذة بذ ذذاختالف ض ذذثطلا ولل ذذا ضذ ذذثطان :األول:

وس ذط) بس ذذكون الس ذذين وتك ذذون هرف ذذا ال اس ذذما ويك ذذون معناه ذذا :ن ذذين) تق ذذول :جلس ذذت
وسط القوم :أي :نينلم .)1
وسط) وتكون اسذما ال هرفذا وهنذا فتعذدد المعنذا للكلمذة
وأما ال ثط الثاني :ى
لكن تكون كللا معان متقاربة ومن له:
وو ىسط الشيء وأىو ىسطه أىع ىدله .)2
 .5بمعنا عدل يال صاحت لسان العرب :ى
 .6بمعنا :ما نين الليد والرديء .)3

 .7أن تك ذذون اس ذذما لم ذذا ن ذذين فرف ذذي الش ذذيء وه ذذو من ذذه كقول ذذه :ىق ىث ذت و ىس ذط الحب ذل
وسط الرمت .)4
وكسرن ى
ط .أىي :خيار .)5
وس ٌ
 .8أن تكون صفة بمعنا :خيار) ومنه يوله :ىمرعا ى

الوســطية فــي اَّلصــطال  :تحذذدع الكثيذذر مذذن العلمذذاء عذذن مفلذذوم الوسذذطية
وعرفه كل بمذا ايتنذ بذه وأيذرب التعريفذان ىلذا الصذواب :هذو تعريذ
ّ

القرضذاوي حيذع

ق ذذول :ه ذذي التوس ذذط أو التع ذذادل ن ذذين فذ ذرفين متق ذذانلين أو مت ذذادفن بحي ذذع ال فنف ذذرد

)1

انظر :لسان العرب  /انن منظور/ج /426 /7ط دار صادر – نيرون /الطثعة األولا
المحيط  /الفيروا حبادي /

 (2انظر :لسان العرب  /انن منظور/ج 426 /7وانظر :القامو
893
 )3انظر :مالتار الصحا  /محمد نن أني بكر نن عبد القادر الرااي/
لبنان.نيرون /ط .1995
)4
(5

انظر :لسان العرب  /انن منظور /ج/7
انظر :المرج السانن /انن منظور /ج/7

.426
.426

 / 740ط مكتثة

أحدهما بالت ثير ويطرد الطرف المقانل وبحيع ال خ أحذد الطذرفين أكثذر مذن حقذه
ويطغا علا مقانله ويحي

عليه .)1

ولي على تعريف شيخنا القرضاوي مالحظتان:
األولى :أنه اشترط التوسط أو التعادل نين فرفين متقانلين أو مت ادفن .وه ا
لذذيس م ذذطردا .فالوسذذطية ال ىتلذزم دائمذذا أن تكذذون نذذين فذرفين متقذذانلين أو مت ذذادفن
فذذح ا كانذذت الشذذلاعة وسذذطا نذذين اللذذبن والتلذذور وا ا كذذان اللذذود أو الكذذرم وسذذطا نذذين
التقتيذذر والتبذ فر فذذالظلم – مذذثال  -لذذيس وسذذطا نذذين فذرفين متقذذانلين وانمذذا هذذو مقانذذل
الع ذذدل .والص ذذد ل ذذيس وس ذذطا ن ذذين ف ذرفين متق ذذانلين وانم ذذا ه ذذو مقان ذذل الك ذ ب .وك ذ له
األمذ ذذور الفكري ذ ذذة والنفس ذ ذذية واألم ذ ذذور الس ذ ذذلوكية يذ ذذد ص ذ ذذعت فيل ذ ذذا تحدف ذ ذذد ه ذ ذ ه البيني ذ ذذة.
ويمكن أن ن رب مثاال هنا بما جاء عن أني هريرة أن النبي صلا
وسلم يال ... ":فح ا س لتم

فسذلوه الفذردو

عليذه

فحنذه أوسذط اللنذة وأعلذا اللنذة وفويذه

عرش الرحمن ومنه تفلر أنلار اللنة" .)2
الثانية :ال ند من ىضافة معنذا الاليريذة فممذا ال شذه فيذه أن الوسذطية ليسذت
محم ذذودة مطلق ذذا فكم ذذا م ذذدحت ف ذذي المواي ذ

الت ذذي كرناه ذذا ج ذذاء مل ذذا كم ذذا ف ذذي يول ذذه

َّلء وَّل كإَلـى َهـ ُؤ ك
ك
ك
َّلء َو َمـ ْن ُا ْضـلك كل َّ ُ َفَلـ ْن َت كجـ َد َلـ ُ
(م َذ ْك َذك َ
ين َك ْي َن َذل ََ َّل كإَلـى َهـ ُؤ َ
تعذالاُ :
َس كبيالً) (النساء.)143:
نعم ه ه وسطية) لكنلا وسطية) المصلحة والمنفعة وسطية مسه الحبل
من الوسط) أو اللعت علا الوجلين) أو الحدفع نلسانين) فلم كما يال الشاعر:

)1
(2

انظر :الالصائص العامة لإلسالم /د :القرضاوي /
رواه الثالاري في الللاد .)2790

.115

فومذ ذذا مذ ذذان ى ا مذ ذذا كنذ ذذت ا مذ ذذن

وان لقيذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذت معذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد ا فعذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدناني

ولقذذد عذذاب الق ذرحن علذذا المنذذافقين ه ذ ه الحالذذة وشذ ّذن نلذذم وبمذذويفلم الثغذذيض
ألنلا وسذطية) أو نينيذة) فذي غيذر موضذعلا .يذال أنذو السذعود فذي تفسذير يولذه تعذالا:
{َّل كإَلـ ـى َهـ ـ ُؤ ك
َّلء َوَّل كإَلـ ـى َهـ ـ ُؤَّلء (النســـاء :)143:أي ال منس ذذوبين ىل ذذا الم ذذؤمنين وال
منسوبين ىلا الكافرين أو ال صائرين ىلا األولين وال ىلا اآلخرين .)1

الوسطية في القرطن :لم ترد كلمة "الوسطية" في القرحن الكريم وانما جاءن

بعض تصريفان الكلمة في خمسة مواض

وهي كالتالي:

ُم ًة َو َسطاً (البقرة.)143:
اك ْم أ َّ
{وَك َذلك ََ َج َعْلَن ُ
 .6يوله تعالاَ :
الي ك
اليَلو ك
ك
طى (البقرة.)238:
ات َو َّ
الة اْل ُو ْس َ
 .7يوله تعالاَ :
{حافظُوا َعَلى َّ َ
ك
َّ
ك
ين كمـــ ْن أ َْو َســـ كط َمـــا ُت ْط كع ُمـــو َن
ام َع َشـــَركة َم َســـاك َ
 .8يول ذذه تعذ ذذالاَ { :ف َكف َارُتـــ ُ إ ْط َعـــ ُ
يك ْم( ..المائدة.)89:
َهلك ُ
أْ
ال أ َْو َسطُ ُه ْم أََل ْم أَ ُق ْل َل ُك ْم َل ْوَّل ُت َس كب ُحو َن (القلم.)28:
 .9يوله تعالاَ { :ق َ
يوله تعالاَ { :ف َو َس ْط َن كب ك َج ْمعاً (العاداات.)5:
.10
كمذذا أن هن ذذا ح ذذان عدف ذذدة ج ذذاءن فذذي الق ذرحن الك ذريم ت ذذدل عل ذذا "التوس ذذط أو

الوسطية أو االعتدال" معنا وان لم ترد لفظا ومنلا:

ان َك ـ ْي َن َذلك ـ ََ
 .5يولذذه تعذذالاَ :
ول كإَّن َه ـا َبَق ـَرةٌ َّل َف ـ كار ٌ
ف َوَّل كب ْك ـٌر َع ـ َو ٌ
ال كإَّن ـ ُ َاُق ـ ُ
{ق ـ َ
(البقرة.)68:
ك
ان َكـ ـ ْي َن َذكلـ ـ ََ
ين كإ َذا أَْن َفُقـ ـوا َلـ ـ ْم ُا ْسـ ـ كرُفوا َوَلـ ـ ْم َا ْق ُتـ ـُروا َوَكـ ـ َ
{و َّالـ ـذ َ
 .6يول ذذه تع ذذالاَ :
َق َواماً (الفرقان.)67:
ولــ ًة كإَلــى ُعُن كقــ ََ َوَّل َت ْب ُســ ْط َها ُكــ َّل اْلَب ْســ كط
{وَّل َت ْج َعــ ْل َيــ َد َك َم ْغُل َ
 .7يول ذذه تع ذذالاَ :
(اإلسراء.)29:
 .8يول ذذه تع ذذالا{ :وَّل َتجهــر كبيــ ك
الت ََ وَّل ُت َخ ك
افــ ْت ك َهــا َو ْاك َتــ كَ َكــ ْي َن َذكلــ ََ َســ كبيالً
َ
َ َْ ْ َ
(اإلسراء.)110:

)1

ىرشاد العقل السليم ىلا م از ا القرحن الكريم محمد نن محمد العمادي أنو السعود ج246 /2

ويذد فطذذن للذ ه المذوافن األربعذذة الحسذين نذذن الف ذل حذذين ييذذل لذه :ىنذذه تالذذرج
خيذذر األمذذور أوسذذافلا

أمثذذال العذذرب والعلذذم مذذن الق ذرحن فلذذل تلذذد فذذي كتذذاب

يال :نعم .في أربعة مواض  :و كر اآل ان السابقة .)1

الوسطية فـي السـنة :والسذنة المطلذرة ملي ذة بالحذدفع عذن الوسذطية واالعتذدال

ومن له:

 .6دخل النبي صلا

امرأة س ل ":من ه ه

تطيقون ,فو

ال مل

عليه وسلم علا عائشة رضي

يالت :فالنة ت كر من صالتلا ,يال :مه عليكم بما

ما داوم عليه صاحثه" .)2

 .7عن أني هريرة رضي

عنلا ووجد عندها

حتا تملوا ,يالت عائشة :وكان أحت الدفن ىليه
صلا

عنه يال :يال رسول

عليه وسلم":

سددوا وياربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدللة والقصد القصد تبلغوا" .)3

 .8ع ذذن أن ذذي عب ذذد
النب ذ ذذي ص ذ ذذلا

ج ذذانر ن ذذن س ذذمرة رض ذذي

عن ذذه ي ذذال :كن ذذت أصذ ذذلي م ذ

علي ذ ذذه وس ذ ذذلم الص ذ ذذلوان فكان ذ ذذت ص ذ ذذالته يص ذ ذذدا وخطبت ذ ذذه

يصدا  .)4يوله :يصدا :أي نين الطول والقصر.

 .9ع ذذن نري ذذدة األس ذذلمي رض ذذي

عن ذذه ي ذذال :ي ذذال رس ذذول

ص ذذلا

علي ذذه

وسذذلم ":علذذيكم هذذد ا ياصذذدا علذذيكم هذذد ا ياصذذدا علذذيكم هذذد ا ياصذذدا! فحنذذه

من شاد ه ا الدفن غلثه ".

.10

5

عن أنس نن ماله يال :يال :رسول

ه ا الدفن متين ف وغلوا فيه نرفن" .)1

(1
)2

انظر :اأتقان في علوم القرحن /السيوفي /ج/4

.106

رواه الثالاري في اأ مان ريم  )43ومسلم في صالة المسافرين ريم  )785عن عائشة.

(3

رواه الثالاري في الريا ريم  )6463عن أني هريرة.

)4

رواه مسلم في اللمعة .)866

)5

صلا

عليه وسلم ":ىن

رواه أحمد  )19786عن أني نراة .ويال محققو المسند :ىسناده صحيت.

المبحث الثاني
الوسطية وبدااة ظهور الدعوة إليها
عتبذذر الشذذيخ القرضذذاوي أنذذرا دعذذاة الوسذذطية و ارفذ لوائلذذا فذذي العقذذود األخيذرة
وه ذ ا ال عنذذي أنذذه أول مذذن تحذذدع عذذن ه ذ ه الالصيصذذة كمذذا أنذذه ال عنذذي ك ذ له أن
عددا كبي ار من علماء األمة ودعاتلا لم سلكوا ه ا المسله أو لم فرفعوا هذ ا الشذعار

وانما كان لكل واحد مذنلم نصذيت وللشذيخ حسذثما أر النصذيت األوفذر .والذ فن كتبذوا
عذذن الوسذذطية ومذذنلي الوسذذطية فذذي العصذذر الحذذدفع مكذذن تقسذذيملم ىلذذا ثالثذذة أيسذذام
رئيسية:
 .4من اتال الوسطية منللا وان لم فتحدع عنلا صراحة لكنلا هلذرن واضذحة فذي
منلل ذذه .كاأم ذذام محم ذذد رش ذذيد رض ذذا والش ذذليد حس ذذن البن ذذا والش ذذيخ عب ذذد ال ذذرحمن

السعدي والشيخ محمد الغزالي ...وغيرهم.

 .5مذذن كتذذت عذذن الوسذذطية وتحذذدع عنلذذا صذراحة لكنذذه ربمذذا جذذنت عنلذذا فذذي بعذذض
األحيان ىلا الشدة كالشليد سيد يطت فقد ميذل الشذليد ىلذا التشذدد أحيانذا ويذد
سيء الثعض فلم المراد من كلماته أحيانا أخر لما للا من الطاب األدنذي الذ ي

حتاج ىلا يارأ ّواية.

 .6مذن اتالذ الوسذذطية منللذا وتحذذدع عنلذذا صذراحة والتذذزم نلذذا فذي منللذذه كالشذذيخ
القرضاوي ...وغيره من الدعاة.

وا ا أردنا أن نتحدع عن ندا ة هلور مصطلت الوسذطية فذي الفتذرة األخيذرة فذيمكن
القذذول ب ذ ن مذذن أشذذلر مذذن كتذذت عذذن الوسذذطية تفصذذيال مذذن المشذذا خ الك ذرام :محمذذد
محمذ ذذد المذ ذذدني ومحمذ ذذود شذ ذذلتون محمذ ذذد عبذ ذذد
محمذد يطذت وسذذيد يطذت

(1

دراا وعبذ ذذد الذ ذذرحمن السذ ذذعدي

محمذذد عمذارة والقرضذذاوي .ثذم تتذذاب الكتذاب والعلمذذاء

رواه أحمد في المسند  )13052عن أنس ويال محققو المسند :حسن بشواهده وه ا ىسناد

ضدي
عن عبد

وحسنه األلثاني في صحيت وضدي
نن عمرو )402/3

اللام الصغير  )4009ورواه البيلقي في الشعت

والمفكذذرون والالطثذذاء فذذدورون فذذي نفذذس الفلذذه كذذل حذذاول أن تلتفذذت األنظذذار ىلذذا
كلماته و،ثاراته وهم نين متشدد في الوسطية وميسر فيلا ووسط فيلا.
المــدني أول مــن أفــرد الوســطية بالتــأليف :عذذد الشذذيخ محمذذد محمذذد المذذدني رحمذذه
أول من أفرد الوسطية بالكتابة ويعذد كتابذه "الوسذطية فذي اأسذالم"

)1

أول الكتذت ت ليفذا

عن ه ا المصطلت اللدفد ال ي ندأ فنتشر في كتابان المعاصرين فيما بعد وبكثرة.
ويد حدد الشيخ هدفه من الثحع فقال :هدفنا ال ي نرمي ىليه من ه ا الثحع
أن قتن القارأ المسلم ب نه عتنن أكمل األد ان وأعدللا وأن مثادأ ه ا الدفن
وأحكامه ومثله ومقافيسه هي المثادأ السليمة الكفيلة بحسعاد الفرد والملتم

وأن قتن

القارأ غير المسلم نل ا المعنا نفسه حتا ال فتصور اأسالم دعوة تعصبية أو ياصرة
وأن عرف أن ما جاء به اأسالم ىنما هو نرنامي

عما كفل الحياة السعيدة للنا

عمل ىصالحي للثشرية كافة وأنه فنظر ىلا مالالعيه نظرة يواملا التسامت والبر
وليس كما صوره أعدا ه دفنا هلوميا اغتياليا أو هادما مدم ار .)2
وأما فكرة الكتاب فقد دارن كللا حول ح ة  )143من سورة الثقرة´ قول الشيخ:
ح ة كريمة من كتاب

تعالا نل جملة موجزة من ح ة كريمة هي التي سيدور عليلا

ُم ًة َو َسطاً لك َت ُكوُنوا
اك ْم أ َّ
{وَك َذلك ََ َج َعْلَن ُ
بحثنا في ه ا الكتاب تله هي يوله تعالاَ :
الن ك
اء َعَلى َّ
ول َعَل ْي ُك ْم َش كهيداً (البقرة .)143:وليس ه ا الثحع
اس َوَي ُكو َن َّ
الر ُس ُ
ُش َه َد َ
(1

الكتاب ،ثارة رسالة صغيرة ضمت عددا من الثحوع ىضافة ىلا ما كتثه الشيخ عن الوسطية

حيع أضاف ىليه بحوثا ثالثة في أصول األحكام وهي بحوع ان صلة يريثة نوسطية اأسالم

وهي:

أ -القطديان والظنيان في الشريعة.
ج  -مليء التكالي
(2

ب -أسلوب المشرع في العقائد والدثادان والمعامالن.

في حدود االستطاعة.

انظر :وسطية اأسالم /

.7

تفسي ار بالمعنا ال ي فتثادر من كلمة التفسير وانما هو دراسة هدفلا نيان "وسطية
اأسالم" أي عدالته فيما جاء به من أحكام ومثادأ ومثل وكونه يواما نين األفراف
وميزانا للتعدفل فرج ىلا النا

في معرفة الالير والشر والحن والثافل والصال

والفساد واالستقامة واالعوجاج والقصد والغلو ىلا غير له من ه ه المعاني
المتقانلة التي فتعر

للا النا

في مالتل

ش ونلم ووجوه حياتلم .)1

ويوضت الشيخ أن ه ه الوسطية :التي جعل

المسلمين عليلا حين تنزلت

عليلم رحمته نل ا الدفن هي التي جعلت ذ أو من ش نلا أن تلعل ذ المسلمين "شلداء
علا النا " كما تقول اآل ة الكريمة .أي أن ه ه الشريعة بما فيلا من أحكام معتدلة
متوسطة وبما فيلا من مثادأ يويمة ومثل غالية مالئمة نين فبيعة اأنسان وما
خيرة متوسطة مستقيمة علا
لت أن فتكمل به ويسمو ىليه من ش نلا أن تكون أمة ّ

اللادة ال انحراف للا في شيء من األشياء ىلا فرف وال التواء للا في أمر من
األمور عن الصراط السوي .)2

(1

انظر :المرج السانن /

.7

(2

انظر :المرج السانن /

.8

المبحث الثالث:
لماذا اختار القرضاوي الوسطية؟
لذذم كذذن تبنذذي الشذذيخ القرضذذاوي لمذذنلي الوسذذطية) اعتثافذذا وال تقليذذدا ملذذردا
ألحد أو اتثاعا للو

وانما تبناه لما يام عنده من الدالئل الناصعة والبراهين القافعة

الت ذذي ت ذذدل عل ذذا أن هذ ذ ا الم ذذنلي ه ذذو الذ ذ ي عب ذذر ع ذذن حقيق ذذة اأس ذذالم .نع ذذم لق ذذد تبن ذذا
القرضاوي منلي الوسطية واختاره لعدة أسثاب س جمللا هنا لكنلا فذي األصذل تحتذاج
ىلا تفصيل فويل.
 .11أن هذ ه األمذذة هذذي األمذذة الوسذذط نذذنص كتذذاب

ُم ـ ًة َو َس ـطاً
اك ْم أ َّ
َ وَك ـ َذلك ََ َج َعْلَن ـ ُ

الثقرة .)1 143
 .12أن الوسطية السمة األصلية للح ارة اأسالمية علا مر القرون.
 .13أن الكون كله يائم علا الوسطية واالعتدال.
 .14طبيعة اأنسان يائمة علا الوسطية نين الماد ة والروحية واللماعة والفرد ة
 .15أن الوســطية تمثذذل منطقذذة األمذذان والثعذذد عذذن الالطذذر فذذاألفراف عذذادة تتعذذر
للالطر والفساد بالالف الوسط فلو محمي ومحرو

بما حوله .)2

 .16الوسطية هي ىحد السمان الظاهرة والالصائص الواضحة في اأسالم .)3
 .17أن الوسطية أفول عم ار وأكثر بقاء ,وأشد نفعا من التفريط أو اأفراط.
 .18أن الوسطية هي فو النلاة للدعوة اأسالمية نل لألمة اأسالمية كللا .)1
(1

من اللطائ

(2

انظر :الالصائص العامة اأسالم /

(3

أن ه ه اآل ة تتوسط سورة الثقرة حيع أن ريملا  143وسورة الثقرة ح اتلا .286

انظر :المرج السانن/

.122

.121

 .19أن اأع ار

عن الوسطية هو اللال بعينه وال ياع في الدفن والذدنيا معذا سذواء
جنوحذذا ىلذذا جانذت التسذذيت واالنفذذالن أم كذان اأعذ ار

كذان هذ ا اأعذ ار

عذذن

الوسطية جنوحا ىلا جانت الغلو والتنط والتشدد .)2
 .20أن الوسطية ضرورة تحتاج ىليلا الصحوة اأسالمية .)3

(1
(2
(3

انظر :الصحوة اأسالمية من المراهقة ىلا الرشد /
انظر :المرج السانن/

.241

.242

انظر :بحع الوسطية ودور اأعالم في ىنرااها) المقدم من الشيخ لندوة ايرأ) الفقلية اأعالمية

الرم انية 1427هذ)

 24وهو منشور علا موي الشيخ." "www.qaradawi.net.

المبحث الرابع
أهم العوامل التي قادت الشيخ إلى الوسطية
ويمكذن القذذول بذ ن كثيذ ار مذن العوامذذل سذاعدن القرضذذاوي فذي تبنيذذه هذ ا الذذنلي
منلا ما هو شالصي اتذي ومنلذا مذا هذو خذارج عنذه منلذا مذا مذوروع ومنلذا مذا هذو
مكتست ومنلا ما فتعلن نثقافته وكيعية التلقي ...ىلخ .وس حاول أن ألقي ال ذوء علذا
ه ه العوامل في ىلمامة سريعة.
العامل األول :عامل أساسي " طبيعة اإلسالم":
عد ه ا العامل هو العامل األساسي في تبني الشيخ القرضاوي للوسذطية ويذد
أشار الشيخ ىلذا هذ ا فقذال :هذ ا الطريذن الذ ي اسذمه :الوسذطية اأسذالمية وهذو فريذن
لم نبتدعه فلو عبر عن رو اأسالم وهو التيار ال ي أعبر عنه وجندن نفسي فذي
السذذنوان األخي ذرة ومن ذ فت ذرة للعمذذل مذذن أجلذذه وهذذو تيذذار الوسذذطية اأسذذالمية ..وه ذ ه
الوسذذطية ليسذذت انتذذداعا مذذن عنذذدي ىنم ذذا هذذي رو اأسذذالم الحقيقذذي ال ذ ي عبذذر عن ذذه
القرحن وه ا هو المنلي اأسالمي الصحيت .)1
العامل الثاني :عامل الثقافة:
حي ذذع عذ ذرف لش ذذيخ نت ذذدنره آل ذذان القذ ذرحن الكذ ذريم وت مل ذذه لكلم ذذان الح ذذدفع النب ذذوي

وجعللما منثعا أساسيا لثقافته منلما فنلل ومن في لما غترف .ىضافة ىلا هذ ا

فالشيخ يد عذرف باسذتقرائه ألحكذام الشذريعة ومذا تحويذه مذن مثذل عليذا وقذيم رفيعذة
وغا ان حميدة ومصالت أصيلة تشتمل علا خيري الذدنيا واآلخذرة للفذرد ولألسذرة

(1
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ولللماع ذذة ولألم ذذة ولإلنس ذذانية كلل ذذا .وه ذ ا م ذذن أي ذذو األش ذذياء الت ذذي ت ذذدف ص ذذاحبلا
لتبني منلي الوسطية في كل ما حيط به.
العامل الثالث :عامل البيئة:
وأعن ذذي بالبي ذذة هن ذذا الثقع ذذة اللغرافي ذذة الت ذذي نشذ ذ فيل ذذا الش ذذيخ القرض ذذاوي وه ذذي
مصذذر) هذ ه الثقعذذة التذذي ميذذل أهللذذا ىلذذا التوسذذط واالعتذذدال التوسذذط واالعتذذدال فذذي
الحت التوسط واالعتدال في الدثادة التوسط واالعتدال ربما في كل شيء.
ىن كذذل ني ذذة مذذن البي ذذان تذذؤثر ال محالذذة علذذا مذذن دذذي
المصذرية ولنذذا أن نتسذاءل مذ األسذتا هذذاني فذا

فيلذذا وهك ذ ا البي ذذة

فذذي وريتذه التذذي يذدملا عذذن الشذذيخ

بمناسذذثة نلوغذذه السذذثعين حيذذع أشذذار ىلذذا عامذذل البي ذذة ثذذم يذذال :مذذا ا يذذدمت شالصذذية
مصذذر لشالصذذية القرضذذاوي ثذذم أجذذاب بمذذا نقلذذه عذذن د جمذذال حمذذدان صذذاحت كتذذاب
شالصذ ذذية مصذ ذذر) :ىن التوسذ ذذط واالعتذ ذذدال مذ ذذن أنذ ذذرا السذ ذذمان العامذ ذذة األساسذ ذذية فذ ذذي
شالصذذية مصذذر والشالصذذية المصذرية ..فذذح ا كذذان التوسذذط ألصذذن بذذاألر

المصذرية

ف ذذحن االعت ذذدال فتص ذذل مثاشذ ذرة باأنس ذذان المص ذذري نفس ذذه :نفس ذذيته عقليت ذذه أخالقيات ذذه
شالصيته خامته ومعدنه جوهره وروحه .)1
العامل الرابع :عامل التجربة "حسن البنا ومدرست ":
أمذذا العامذذل ال ارب ذ فلذذو نش ذ ة الشذذيخ فذذي دعذذوة اأخ ذوان وهذذي مدرسذذة تعذذد مذذن
أيذذرب المذذدار ىلذذا الوسذذطية كذذان ارئذذدها األول أيذذرب ىلذذا الوسذذطية منللذذا وسذذلوكا
فنش ن مدرسته وجل أفرادها علا ه ا النلي من أمثال :البلي الالولي والسذيد سذانن
محمد الغزالي.

(1

انظر :فوس

القرضاوي كلمان في تكريمه/

.899

وحذذين فتحذذدع الشذذيخ القرضذذاوي عذذن شذذياله البنذذا في ذ كر أنذذه :جم ذ نذذين العلذذم
والتربيذ ذذة ومذ ذذزج ن ذ ذ ين الفكذ ذذر والحركذ ذذة وربذ ذذط نذ ذذين الذ ذذدفن والسياسذ ذذة ووصذ ذذل مذ ذذا نذ ذذين
الروحاني ذذة واللل ذذاد وك ذذان النم ذذو ج الح ذذي للرج ذذل القرحن ذذي والمعل ذذم الرب ذذاني والملاه ذذد
اأس ذ ذذالمي والدا،ي ذ ذذة العص ذ ذذري والم ذ ذذنظم الحرك ذ ذذي والمناض ذ ذذل السياس ذ ذذي والمص ذ ذذلت
االجتماعي .)1وه ه الشمولية تمثل وسطية اأسالم.
ويذذر القرضذذاوي أن "حسذذن البنذذا" رحمذذه

اسذذتطاع أن لم ذ فذذي الصذذفوف

نذذين السذذلعية والصذذوفية وأن طعذذم كذذل واحذذد مذذن اآلخذذر فلذذو قذذول معقثذذا علذذا كذذالم
األسذذتا محمذذد المثذذار رحمذذه

نسذذل

الصذذوفية ونصذذوف السذذلعية :وأحسذذت أن هذ ا

م ذذا ح ذذاول اأم ذذام "حس ذذن البن ذذا" الذ ذ ي ك ذذان لمذ ذ ذ ف ذذي أرف ذذي ذ عقلي ذذة الس ذذلفي الملت ذذزم
وروحانية المتصوف المحلن

.)2

ويد اعترف الشيخ ب ثر البنا ومدرسته عليه في تبني الذنلي الوسذط فقذال :فلذو
أنذذي نشذ ن فذذي مدرسذذة تعمذذل فذذي خدمذذة اأسذذالم هذ ه المدرسذذة يذذام عليلذذا رجذذل فتميذذز
باالعتذذدال فذذي فكذره وتحركذذه وعالياتذذه و لذذه هذذو اأمذذام الشذذليد حسذذن البنذذا ..فقذذد كذذان
ه ا الرجل أمة واحذدة فذي هذ ه الناحيذة حيذع كذان فتعامذل مذ جميذ النذا

حتذا كذان

بعذض مستشذاريه مذن األقثذاط وأدخللذم الللنذة السياسذية ,وكذان صذطحت بع ذلم فذي
الم ذذؤتمران ,و أر التق ذذارب م ذ الش ذذيعة ول ذ له اس ذذتقبل اعم ذذاءهم ف ذذي المرك ذذز الع ذذام ف ذذي
القاهرة " المركز العام لإلخوان المسلمين " ..فل ا االعتدال عندي من ت ثري أ
اتلاه حسن البنا ومدرسته .)3

(1

انظر :التربية اأسالمية ومدرسة حسن البنا/
.22

(2

انظر :الحياة الربانية /

(3
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ذا مذن

العامل الخامس :عامل شخيي " شخيية القرضاوي":
أما العامل الالامس فلو فبيعذة القرضذاوي نفسذه شالصذيته التذي جبذل عليلذا
هذ ه الشالصذذية التذذي ال تميذذل – فذذي الغالذذت  -ىلذذا اليمذذين وال ىلذذا اليسذذار وانمذذا تميذذل
بفطرتلذذا ىل ذذا الت ذواان واالعت ذذدال وكثي ذ ار م ذذا أنك ذذر الشذذيخ تبن ذذي ال ذرأي األش ذذد أو الال ذذط
المتزمت ل ا تراه قول :ىننذي أنكذر التبنذي بصذفة دائمذة ومطلقذة لالذط التشذدد والتزمذت
والتزام أشد اآلراء ت ييقا وأيربلا ىلا التعسير وأبعدها عن السعة والتيسير .)1
ويعلن الشيخ عن فبيعته التي تميل ىلذا الوسذطية فيقذول :ىننذي شالصذيا ممذن
وهذذبلم

فط ذرة االعتذذدال والت ذواان فذذي النظذذر ىلذذا األمذذور :ف حذذت دائمذذا أال أكذذون مذذن

المغ ذذالين ىل ذذا اليم ذذين ,وال المتط ذرفين ىل ذذا اليس ذذار وه ذ ه موهث ذذة ىللي ذذة ..وبع ذذض الن ذذا
ميلذذون ىلذذا التش ذذدد وبع ذذلم ميذذل ىل ذذا التحلذذل والتس ذذيت ,وأنذذا أجذذد نفس ذذي دائمذذا ف ذذي
الموي ذ

الوسذذط ..فل ذ ا عامذذل شالصذذي بل ذوار العامذذل األساسذذي ال ذ ي فتصذذل بلذذوهر

اأسذ ذذالم نفسذ ذذه وعامذ ذذل التلربذ ذذة تلربتذ ذذي فذ ذذي حركذ ذذة اأخذ ذوان المسذ ذذلمين ,وهذ ذ ه هذ ذذي
العوامل الثالثة التي أعتبرها مؤثرة في اتلاهي .)2
العامل السادس :معااشة علماء ودعاة يؤمنون بفكرة الوسطية:
حي ذذع أن الش ذذيخ ع ذذا

ع ذذددا م ذذن العلم ذذاء وال ذذدعاة  -غي ذذر البن ذذا ومدرس ذذته-

فؤمنذذون بفكذرة الوسذذطية ويرف ذذون الويذذوف فذذي أحذذد الطذرفين :مينذذا أو شذذماال مثذذل:
محمود شلتون

محمذد عبذد

دراا

محمذد فوسذ

محمد أنو اهرة وعبد الوهاب خالف وعلي الالعي

(1
(2

انظر :ي ا ا ىسالمية معاصرة علا بساط الثحع/
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موسذا

محمذد محمذد المذدني

ومحمذد مصطفا شلبي وعلي

.111

ومصذذطفا ايذذد ومصذذطفا الزريذذا ومصذذطفا السذذثاعي والبلذذي الالذذولي

حسذذت

محمد الغزالي وسيد سانن وغيرهم رحملم

.

العامل السابع :تأثر الشيخ بمدرسة التجديد في العير الحديث :)1
أم ذذا العام ذذل الس ذذاب فل ذذو :تذ ذ ثر الش ذذيخ بمدرس ذذة التلدف ذذد ف ذذي العص ذذر الح ذذدفع
وأعني بمدرسة التلدفد هنا :مدرسة المنار) والقارأ لكتت القرضاوي والمطال ألرائه
وكتاباتذذه فذذر مذذد تذ ثره واعلابذذه ن ذ "محمذذد رشذذيد رضذذا" صذذاحت مدرسذذة المنذذار ,ويذذد
تعذذرف الشذذيخ فوس ذ

علذذا الشذذيخ محمذذد رشذذيد رضذذا مذذن خذذالل مللتذذه " المنذذار" قذذول

الشيخ القرضاوي :وأنا ال أنكر أنذي مذن أشذد المعلبذين بالشذيخ رشذيد رضذا وأعتبذره أحذد
ملذ ذذددي اأسذ ذذالم وواحذ ذذدا مذ ذذن أعالمذ ذذه ال ارسذ ذذالين فذ ذذي العلذ ذذم المسذ ذذتقلين فذ ذذي الفكذ ذذر
الملتلدفن في الدفن .)2
نل عد الشيخ القرضاوي اأمذام " رشذيد رضذا " شذيالا لذه فيقذول :الشذيخ رشذيد
رض ذذا هذ ذذو شذ ذذيالي وأسذ ذذتا ي الذ ذ ي أحببتذ ذذه ويدرتذ ذذه مذ ذذن الق ذذدم والتلميذ ذ ال فبلذ ذ مبلذ ذ
شياله .)3
ويظلذذر القرضذذاوي أثذذر ملل ذذة المنذذار التذذي كذذان ص ذذدرها الشذذيخ "رشذذيد رض ذذا"
وكتثه في العالم اأسالمي فيقول :ويد كان لمللة "المنذار" وتفسذيره وكتثذه وفتاويذه أثذر
ال لح ذذد ف ذذي تنبي ذذه األم ذذة اأس ذذالمية م ذذن غفلتل ذذا وتحريره ذذا م ذذن أغ ذذالل القي ذذود الت ذذي

(1

للمزيد من معرفة عالية الشيخ القرضاوي بالشيخ رشيد رضا راج ما كرته في كتاني :المنلي

الدعوي عند القرضاوي) تحت عنوان :شالصيان أعلت نلا
(2

انظر :فتاو معاصرة  /ج / 2

(3

انظر :تفسير سورة الرعد /

.83
.13
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وضعتلا في أعنايلذا ,والعمذل علذا ىعادتلذا ىلذا الينذاني الصذافية مذن كتذاب ربلذا وسذنة
نبيلا وهدي سلفلا الصالت في خير القرون .)1
ويصذذفه الشذذيخ بقولذذه :فلذذو فذذي فليعذذة دعذذاة السذذلعية ,وأنصذذار السذذنة المحمد ذذة
ال فن أحيوا علوم السل

ونوهوا نلا وناصروا المدرسة السلعية بالعقل والنقل .)2

وبل ا الت ثر الواضذت نلذل القرضذاوي مذن شذياله رشذيد رضذا الذ ي كذان وسذطيا
في منلله رحمه

تعالا.

ويذ ذ ذذر محمذ ذ ذذد أحمذ ذ ذذد ال ارشذ ذ ذذد :أن ممذ ذ ذذا مكذ ذ ذذن القرضذ ذ ذذاوي مذ ذ ذذن شذ ذ ذذر مذ ذ ذ هت
الوسطية  :)3تمليدان شار فيلا عدد من أئمذة التلدفذد الفقلذي الحذدفع ومذن أهلذرهم
فقي ذذه ت ذذونس محم ذذد الط ذذاهر عاش ذذور والعالم ذذة محم ذذد حس ذذنين مالل ذذوف مفت ذذي ال ذذد ار
المصرية األسبن...

(1

)4

انظر :فتاو معاصرة  /ج / 2

.83

(2

انظر :المرج السانن /ج/ 2

(3

هنا تحفه علا ىفال مصطلت :م هت علا الوسطية.

(4

انظر :أصول اأفتاء واالجتلاد التطبيقي /محمد أحمد الراشد /ج/2

ط دار المحراب.

.83
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العامل الثامن :الجمع كين مدرستي الغزالي و اكن تيمية:
تملذذه ىعل ذذاب القرضذذاوي ب ذذالغزالي جمي ذ جوانثذذه وأحث ذذه حث ذذا كبي ذ ار كثي ذ ار م ذذا

أعلن عنه ويذد حذدا هذ ا الحذت واأعلذاب بالقرضذاوي أن عذد الغ ازلذي عالمذا موسذو،يا
فيقول :وهو نال ريت أحد أعالم الفكر اأسالمي نوجه عام كما أنه أحد الدثايرة ال فن
تع ذذددن جوان ذذت نب ذذوغلم وعط ذذائلم الل ذذامعين للمعرف ذذة الموس ذذو،ية الت ذذي ش ذذملت العل ذذوم

الشر،ية في عصره ى ا استثنيت علذم الحذدفع الذ ي اعتذرف "الغ ازلذي" أن ب ذاعته فيذه

مزجذ ذذاة فقذ ذذد شذ ذذملت معارفذ ذذه الفق ذ ذذه واألصذ ذذول والكذ ذذالم والمنطذ ذذن والفلسذ ذذفة والتص ذ ذذوف
واألخذال وغيرهذا وصذن

وفول الثاع .)1

فذذي كذل منلذا تصذاني

تشذذلد لذه بذالعمن واألصذالة والتفذذو

وي ذذد تذ ذ ثر القرض ذذاوي بكتاب ذذان "الغ ازل ذذي" لدرج ذذة الري ذذة والثك ذذاء كم ذذا ق ذذول ه ذذو:

وكنذذت أت ذ ثر بمذذا فيلذذا مذذن ريذذائن وت ذرتع

ىخال

"الغزالي" رحمه

.)2

ج ذوانحي ويتريذذر دمعذذي وه ذ ا مذذن دالئذذل

وكمذذا أحذذت القرضذذاوي الغ ازلذذي فقذذد أحذذت ك ذ له انذذن تيميذذة فقذذال :واأمذذام "انذذن

تيمية" من أحت علماء األمة ذ نل لعله أحبلم ذ ىلا يلبي وأيربلم ىلا عقلي .)3

واس ذذتطاع القرض ذذاوي أن لمذ ذ ىل ذذا روحاني ذذة " الغ ازل ذذي" س ذذلعية ك ذذل م ذذن "ان ذذن

تيمية" وتلمي ه "انن القيم" ,حيع فر الشذيخ القرضذاوي أن :أنذرا مذن دعذا ىلذا السذلعية
ودافذ عنلذذا فذذي العصذذور الماضذذية هذذو :شذذيخ اأسذذالم " انذذن تيميذذة" وتلميذ ه "انذذن القذذيم

" .)4

تكميل لمدرسذة
أير القرضاوي ب ن انتماءه لمدرسة "انن تيمية" و"انن القيم"
ٌ
ويد ّ
"الغ ازلذذي" ال هذذدما للذذا فيقذذول :وبعذذد أن أتذذيت لذذي االفذذالع علذذا مدرسذذة شذذيخ اأسذذالم "
(1
(2

انظر :اأمام الغزالي نين مادحيه ونايد ه /
انظر :الحياة الربانية والعلم /
نتعامل م السنة /

(3

انظر :كي

(4

انظر :أوليان الحركة اأسالمية /

.8
.17
.97

.19

ان ذذن تيمي ذذة " وتلمي ذ ه " ان ذذن الق ذذيم" وغي ذره وج ذذدن فيل ذذا ألوان ذذا م ذذن التلدف ذذد ل ذذم تك ذذن ف ذذي
مدرسذذة اأمذذام " الغ ازلذذي" واعتبذذرن أن ه ذ ه المدرسذذة تكمذذل السذذابقة وبينلمذذا تكامذذل ال

ت ذارب وتناسذذن ال تنذذافر وه ذ ا لعلذذه نلذذي لذذي فذذي مسذذاري الفكذذري ف نذذا ال أتعصذذت
لمدرسذذة بعينلذذا وال لشذذيخ بعينذذه نذذل أنظذذر ىلذذا اللمي ذ نظ ذرة مذذن خ ذ مذذن كذذل واحذذد
خير ما عنده علا نلي ما يال بعض السل

الصالت :خ ما صفا ودع ما كدر .)1

وكانت النظرة الشمولية التلدفد ة المتواانة من أهم ما لفت نظر القرضاوي في

مدرس ذذة " ان ذذن تيمي ذذة" وتلميذ ذ ه " ان ذذن الق ذذيم" ويؤك ذذد ل ذذه ي ذذائال :اتص ذذلت اتص ذذاال أعم ذذن

بالمدرسذذة السذذلعية واماميلذذا الملذذددفن " :انذذن تيميذذة" وتلميذ ه " انذذن القذذيم" ويذذد أعلبذذت

بالنظرة الشمولية التلدد ة المتواانة في ه ه المدرسة ومقاومتلا لما دخل علا اأسالم

من تحريفان وانحرافان في الفكر أو في السلو .)2

العامل التاسع :حاجة األمة إلى الوسطية اآلن:
فالشيخ فر أن منلي الوسطية) هو حبل النلاة وسفينة اأنقذا اليذوم ألمتنذا

العربي ذذة واأس ذذالمية م ذذن التي ذذه وال ذذياع  -ن ذذل الل ذذال وال ذذدمار -ال ذ ي فل ذذدد حاض ذذرها

ومستقبللا .وأن معظم ي ا اها الفكرية والعملية الكبر ت ي فيلا الحقيقة نين فرفين
متثاعذذدفن :فذذرف الغلذذو أو التطذذرف أو التشذذدد أو اأفذراط سذذمه مذذا تسذذميه الملذذم أنذذه

هذو الطذذرف الذ ي فرهذذن األمذذة مذن أمرهذذا عسذ ار ويويعلذا فذذي الحذذرج ويع ّسذر عليلذذا مذذا
وسعه الشرع.
َّسر
ويعّقد ما َّ
سلله الدفن وي ّين ما َّ

(1
(2

انظر :لقاءان ومحاوران حول ي ا ا اأسالم والعصر  /ج/ 1
انظر :الحياة الرانية والعلم /

.10

.115

والطرف اآلخر :فرف التسيت والتفريط والتقصير واأضاعة .فال كاد فتشبَّع

فتمسه بفري ة أو ح ّذرم ح ارمذا الذدفن علينذة لينذة فذي فد ذه شذ ّكله كيذ
بعقيدة أو َّ
شاء ومتا شاء ليس فيه ثوانت .)1

ويؤكذد الشذذيخ هذ ا المعنذا فذذي كتذذاب حخذر فيقذذول :وانمذذا عنيذت نلذ ا األمذذر كذذل

ه ه العنا ة ألني أر هذ ا الفكذر أو هذ ا االتلذاه :هذو فذو النلذاة للذدعوة اأسذالمية

نذذل لألمذذة اأسذذالمية كللذذا .وهذذو اللذذدفر أن م ذذي نلذذا فذذي الطريذذن الصذذحيت ال ذ ي
فوصذذل ىلذذا الغا ذذة المنشذذودة وهذذي الريذذي باألمذذة ماد ذذا وروحيذذا والعذذودة نلذذا ىلذذا دفذذة

القيادة للثشرية بما لدفلا من رسالة ربانية ىنسانية أخالقية عالمية متكاملة متواانة .)2
العامل العاشر :البعد عن الوسطية يؤدي إلى الهالك في الدين والدنيا:
وأما العامل العاشر ال ي دعا القرضاوي ىلا تبني الوسذطية فلذو الالذوف علذا

مسذتقبل األمذة ودفذذن األمذة ومقذدران األمذذة مذن ال ذياع واللذذال
أنذذي أر اأع ذ ار

قذول الشذيخ :كمذذا

عذذن ه ذ ه الوسذذطية هذذو اللذذال بعينذذه وال ذذياع فذذي الذذدفن والذذدنيا

مع ذذا .سذ ذواء ك ذذان هذ ذ ا اأعذ ذ ار

جنوح ذذا ىل ذذا جانذ ذت التس ذذيت واالنف ذذالن وه ذذو جان ذذت

التف ذريط والتقصذذير بحضذذاعة الصذذلوان واتثذذاع الشذذلوان والسذذير فذذي ركذذاب شذذيافين
اأنذذس واللذذن وباعذذة الفلذذور ومروجذذي األحذذاد واالنحذذالل ودعذذاة الماد ذذة الملحفذذة
تعذذالا أم كذذان اأع ذ ار

واأباحيذذة المس ذرفة .فلذذال ه ذؤالء محذذتم وفذذن سذذنن

عذذن

الوسذذطية جنوحذذا ىلذذا جانذذت الغلذذو والتنطذ والتشذذدد وهذذو جانذذت اأفذراط أو التطذذرف
كما سمونه اليوم .)3

(1

انظر :بحع الوسطية ودور اأعالم في ىنرااها)/
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.242

.241

موي

الشيخ

"

يرضاوي

تلذ ذذه هذ ذذي أهذ ذذم العوامذ ذذل التذ ذذي يذ ذذادن القرضذ ذذاوي وأخ ذ ذ ن نزمذ ذذام منللذ ذذه ىلذ ذذا

الوسطية كتابة ويوال ت ليفا وت صيال دعوة وتربية...

المبحث الخامس
معالم الوسطية ونشأتها عند القرضاوي
ي ذذرن-

كان ذذت الوس ذذطية  -الت ذذي ع ذرف نل ذذا القرض ذذاوي من ذ أكث ذذر م ذذن نص ذ

أخ ن في الظلور واالنتشار – كما كرنا – علا ألسنة الدعاة وغيرهم ف أر الشيخ -
حتا ال َّفدعي ه ا المنلي الوسطية) ىمن ال فقله وال ديه وحتا ال الو
ىمن هذت ودب نذال علذم وال هذد وال كتذاب منيذر -أر  :أن مذن الذالام عليذه أن

فيذه كذل
ذ

للقارأ المسلم معالم أو مالمت أو ضوابط :تحدد األصول الفكرية والشر،ية للذ ا التيذار

أو ه ا المنلي لتكون مناران تلدي من أراد االهتداء نلذ ا المذنلي والسذير فذي ضذوئه
ك
َه َدن أَ َّمـ ْن َا ْم كشـي َسـ كوياً َعَلـى كصـَار ٍ
علا نور وبينذة {أَ َف َم ْن َا ْم كشي ُم ككباً َعَلى َو ْج كه أ ْ
يم [المله.)1 ]22:
ُم ْس َت كق ٍ
ماذا اقيد الشيخ بالمعالم؟
والذ ذ ي ألحظ ذذه م ذذن خ ذذالل هذ ذ ه المع ذذالم  -والت ذذي ش ذذغلت الش ذذيخ جل ذذدا وفكذ ذ ار
وأتعبت ذذه بحث ذذا وت ص ذذيال -ىنم ذذا فري ذذد الش ذذيخ م ذذن خاللل ذذا أن ظل ذذر اأس ذذالم ننص ذذاعته
والدفن بصثغته.
فل ذذو فري ذذد م ذذن خاللل ذذا أن ظل ذذر ش ذذمول اأس ذذالم ومرجدي ذذة القذ ذرحن والس ذذنة
وترس ذذيخ المع ذذاني والق ذذيم الرباني ذذة وفل ذذم التك ذذالي

(1

انظر :بحع الوسطية ودور اأعالم في ىنرااها)
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واألعم ذذال فلم ذذا متواان ذذا

ذذعلا ف ذذي
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مراتبلذذا الشذذر،ية ...ىلذذا حخذذر هذ ه المعذذالم التذذي هذذي فذذي األصذذل حقذذائن اأسذذالم التذذي
جاء نلا محمد نن عبد

صلا

عليه وسلم.

متى كدأت فكرة المعالم؟
كان ذذت فك ذرة المع ذذالم ت ذراود الش ذذيخ من ذ فت ذرة فويل ذذة ولك ذذن ض ذذين الوي ذذت وكث ذرة
انشذذغاالته ومزاحمذذة األعمذذال ل ذذه مذذن كذذل جل ذذة وعلذذا كذذل ص ذذعيد وفذذي كذذل مك ذذان
جعلته فؤجل ويؤخر  -وهو ال ي كره الت جيل والت خير – لكنه م وضو ه ه المعذالم
لد ذذه ويناعتذذه نلذذا وجذذد أن مذذن الذذالام عليذذه أن

ذ تلذذه المعذذالم حتذذا ال صذذثت

مفلذذوم الوسذذطية) مائعذذا رج ارجذذا هالميذا فسذره كذذل ىمذن شذذاء بمذذا شذذاء ويد،يذذه كذذل
فرين لنفسه ااعما أن ما فدعو ىليذه هذو الوسذطية التذي فذدعو ىليلذا الذداعون وين ّذوه نلذا

المنوهون.
ّ

وكانذ ذذت البدا ذ ذذة فذ ذذي لنذ ذذدن فذ ذذي شذ ذذلر فوليذ ذذو سذ ذنة 2004م وفذ ذذي أثنذ ذذاء انعقذ ذذاد
اللمديذذة العامذذة الت سيسذذية لالتحذذاد العذذالمي لعلمذذاء المسذذلمين وفيلذذا واع الشذذيخ وريذذة
كتت فيلا عشرين معلما) لمنلي الوسطية.
وبعد عودة الشيخ ىلا الدوحة كثرن أشغاله وتعذددن أعمالذه وانشذغل الشذيخ
عنلا ب عمال أخر
صي

ربما كانت يبل المعالم في سلم األولويان ثم ندأ الشيخ في ندا ذة

2006م عاود الكتابة مرة ثانيذة وجذاءن نذدوة ايذرأ) الفقليذة والتذي فذدعا للذا

الشيخ في كل عام فنظر فذي هذ ه المعذالم العشذرين وأعذاد صذياغتلا وترتيبلذا وأبقاهذا
علا عددها العشرين.
وبعد انتلاء الندوة ويبل عذودة الشذيخ ىلذا الدوحذة يادمذا مذن مكذة يلذت الشذيخ
أورايه ونظر في معالمه كرة نل كرتين ثم ااد عليلا عش ار فغذدن ثالثذين وتميـزت

الثالثذذين بذذالطول نوعذذا مذذا فعمذذد الشذذيخ ىلذذا اختصذذارها فغذذدن ثالثذذين معلمذذا تميذذزن
باأفالة ثم اختصرها الشيخ ثانية وهي كالتالي:
مختير معالم الوسطية:
.31

الفلم الشمولي التكاملي لإلسالم نوصفه :عقيدة وشريعة علما وعمال ،ثذادة

.32

اأ م ذذان بمرجدي ذذة الق ذرحن الك ذريم والس ذذنة النبوي ذذة الص ذذحيحة للتش ذري والتوجي ذذه

.33

تعذالا نوصذفلا الغا ذة

ومعاملة ثقافة وأخاليا حقا ويوة دعوة ودولة دفنا ودنيا ح ارة وأمة.

اللزئية في ضوء المقاصد الكلية.

للحياة اأسالمية م ضرورة فلم النصو

ترسيخ المعاني والقذيم الربانيذة والتركيذز علذا ،ثذادة

التذذي خلذذن للذذا اأنسذذان وهذذي تتللذذا فذذي الشذذعائر األرب ذ الكبذذر
كذذر

والذذدعاء واالسذذتغفار ه ذ ا باأضذذافة ىلذذا الدثذذادان الثافنيذذة :مذذن صذذد

النية واأخال
.34

والالشية له  ..وغيرها وهذي أسذا

الاللن).
قوم علا الصد م الحن والاللن م ى
فلم التكالي

تكلي

ومذذا فليلذذا مذذن

واألعمال فلمذا متواانذا

منزلته وفن ما جاءن به النصذو

التصذوف الحقيقذي الذ ي

ذعلا فذي مراتبلذا الشذر،ية وينذزل كذل

 .فذال فتقذدم مذا حقذه التذ خر وال فتذ خر

ما حقه التقدم وهو ما أفلقنا عليه اسم فقه األولويان).
.35

ت كيد الدعوة ىلا تلدفد الفقه القرحني والنبوي) وهذو

ذم عذدة ألذوان مذن الفقذه

المنشذذود :فقذذه سذذنن الكذذون وفقذذه مقاصذذد الشذذرع وفقذذه المذذتالن وفقذذه المواانذذان

وفقذذه االخذذتالف والفقذذه الح ذذاري وفقذذه التغييذذر وفقذذه الواي ذ  .ىلذذا جانذذت فقذذه

األولويان).

.36

التركيز علا القيم األخالقية التي عنا نلا اأسالم سواء كانذت أخاليذا فرد ذة

أم اجتما،يذذة ورفذذض موي ذ
وموي

.37

ال ذ فن عتبذذرون الدثذذادان الشذذعائرية هذذي كذذل شذذيء

ال فن عتبرون األخال كل شيء.

تلدفذذد الذذدفن مذذن داخلذذه واحيذذاء مبذذدأ االجتلذذاد ال ذ ي ال تحيذذا الشذريعة ىال بذذه

علا أن كون االجتلاد من أهله وفي محله.

.38

المواانذذة نذذين ثوانذذت الشذذرع ومتغي ذران العصذذر .م ذ ضذذرورة م ارعذذاة الثثذذان فذذي

األهداف والغا ان وفي األصول والكليان والمرونة والتطور في الوسائل واآلليان

وفي الفروع واللزئيان.
.39

تبني منلي التيسير والتالعي

وان كذان وال نذد مذن التشذدفد

فذي الفقذه والفتذو

فليكن في األصول ال فذي الفذروع .والتيسذير المطلذوب هنذا :ال عنذي تبريذر الوايذ

أو ملاراة الغرب أو ىرضاء الحكام.

 .40تط ذ ذذوير من ذ ذذاهي ال ذ ذذدعوة ىل ذ ذذا اأس ذ ذذالم :للمس ذ ذذلمين :تفقيل ذ ذذا للتع ذ ذذاليم وتص ذ ذذحيحا
للمف ذذاهيم وتثبيت ذذا وتذ ذ كي ار للم ذذؤمنين وبيان ذذا لحق ذذائن اأس ذذالم وردا عل ذذا أبافي ذذل
خصومه ..ولغير المسلمين باعتثار دعوة اأسالم دعوة عالمية .م تبني مذنلي

التثشير في الدعوة ليتكامل م التيسير في الفتو .

 .41التدرج الحكيم :في الذدعوة والتعلذيم واأفتذاء والتغييذر وعذدم اسذتعلال الشذيء يبذل
أوانه والثمرة يبل ن للا .والتدرج سنة كونية كما هو سنة شر،ية.

 .42ت كي ذذد ال ذذدعوة ىل ذذا الم ذذزج ن ذذين الروحاني ذذة والماد ذذة ن ذذين الرباني ذذة واأنس ذذانية ن ذذين

العقذذل والوجذذدان بحيذذع خ ذ كذذل جانذذت منلذذا حقذذه دون فغيذذان علذذا اللانذذت
اآلخ ذذر .وم ذذن هن ذذا تتكام ذذل العنا ذذة بالدث ذذادة والثقاف ذذة والرياض ذذة والفن ذذون فالدث ذذادة
تغ ي الرو والثقافة تغ ي العقل والرياضة تغ ي اللسم والفن غ ي الوجدان.

 .43الدعوة ىلا السالم م كل من بسط فذده للسذالم مذ التمسذه بفرضذية الللذاد فذي
سذذبيل

للذذدفاع عذذن حرمذذة الذذدفن والمقدسذذان وعذذن المست ذذعفين فذذي األر

والوي ذذوف ف ذذي وج ذذه الفراعن ذذة والمس ذذتكبرين ف ذذي األر  .مذ ذ ض ذذرورة ني ذذان أنذ ذواع

الللاد :النفسي والدعوي والمدني وغيرها.
 .44تو،ي ذذة األم ذذة ب ذ ن اللل ذذاد مف ذذرو

عليل ذذا ف ذذر

سلطان أجنبي مسلط عليلا .وأول أر

ع ذذين لتحري ذذر أرض ذذلا م ذذن ك ذذل

لت تحريرها هي أر

فلسطين.

 .45االعتذراف بحقذذو األيليذذان الدفنيذذة ومعذذاملتلم بمذذا أوجثذذه للذذم اأسذذالم مذذن تذذركلم

وما فدفنون والت كيد علا أنلم من أهذل دار اأسذالم) ومقت ذا هذ ا :أنلذم نلغذة
عصرنا موافنون) للم ما لنا وعليلم ما عليلم ىال ما ايت اه التميز الدفني.

 .46احت ذ ذرام العق ذ ذذل والتفكي ذ ذذر وال ذ ذذدعوة ىل ذ ذذا النظ ذ ذذر والت ذ ذذدنر :ف ذ ذذي ح ذ ذذان

الكوني ذ ذذة

والتنزيلي ذذة وتك ذذوين العقلي ذذة العلمي ذذة ومقاوم ذذة اللم ذذود والتقلي ذذد األعم ذذا ل ب ذذاء أو
للس ذذادة والكبذذراء أو لعام ذذة الن ذذا  .ونف ذذي التع ذذار

ن ذذين النق ذذل الص ذذحيت والعق ذذل

الصريت.

 .47الدعوة ىلذا المثذادأ والقذيم اأنسذانية واالجتما،يذة مثذل :العذدل والشذور والحريذة
والكرامة وحقو اأنسان.

 .48توكيد ما جاء به اأسذالم مذن ىعطذاء المذرأة حقويلذا ومكانتلذا وكرامتلذا وتحريرهذا
مذذن رواسذذت عصذذور التالل ذ

والت ارج ذ اأسذذالمي ومذذن غوائذذل الغذذزو الح ذذاري

الغربي ال ي أخرج المرأة من فطرتلا ولم فراع أنوثتلا.

 .49العنا ذذة ب ذ مر األس ذرة باعتثارهذذا الدعامذذة األولذذا لقيذذام الملتم ذ الصذذالت ورعا ذذة
حقذذو كذذل مذذن الذذزوجين علذذا صذذاحثه وعذذدم الللذذوء ىلذذا الطذذال ىال ى ا تع ذ ر
الوفا

وشر،ية تعدد الزوجان بقيوده وشروفه دون توس وال تحريم.

 .50احتذ ذرام حذ ذذن الشذ ذذعوب فذ ذذي اختيذ ذذار حكاملذ ذذا مذ ذذن األيويذ ذذاء األمنذ ذذاء دون تزيي ذ ذ
أرادتلذذا أو ف ذذر

ح ذذاكم عليل ذذا قوده ذذا رغ ذذم أنوفل ذذا ولل ذذا أن تس ذذائله وتحاس ذذثه

وتعزله ى ا تماد في غيه بالطر السلمية.

 .51تقويذة ايتصذاد األمذذة والعمذل علذا تكامللذذا فيمذا نينلذا حتذذا تكتفذي اكتفذاء اتيذذا

وبن ذذاء ه ذ ا االيتص ذذاد عل ذذا فق ذذه الش ذريعة ومقاص ذذدها والتالط ذذيط العلم ذذي والس ذذعي

العمل ذذي لت سذ ذذيس ايتص ذذاد ىسذ ذذالمي متمي ذذز عذ ذذن االيتص ذذاد ال أرسذ ذذمالي وااليتصذ ذذاد
الشيوعي.

 .52اأ مذذان نوج ذذود األم ذذة اأس ذذالمية وخلوده ذذا واأ م ذذان بفرض ذذية وح ذذدتلا وب ذذاألخوة
الدفنية نين أننائلا علا اختالف مدارسلا وم اهبلا واعتثار الفر المالتلفة كللا
مذذن األمذذة الواحذذدة مذذا دامذذت تصذذلي ىلذذا القبلذذة وتذذؤمن بذذالقرحن الكذريم وبالسذذنة

المشرفة.

 .53تحسذذين الظذذن بكذذل مذذن شذذلد الشذذلادتين وصذذلا ىلذذا القبلذذة ولذذم صذذدر منذذه مذذا
الالفلا نيقين واألصل حمذل حذال المسذلم علذا الصذال مذا أمكذن لذه وتلنذت

التفسين والتكفير ما وجد ىلا التلنت سبيل وال سيما ما كان سبثه الت ويل.

 .54العنا ة باأليليان اأسالمية في العالم باعتثارها جذزءا مذن األمذة المسذلمة وعلذا
األمة أن تعينلم علا أن ديشوا بحسالملم فذي ملتمعذاتلم عناصذر حيذة فاعلذة
وان كن للم فقللم الالا

وأن كون شعارها :استقامة علا الدفن نال انغذال

واندماج في الملتم نال وبان.

 .55اأ مان بالتعدد ة الدفنية والعرقية واللغويذة والثقافيذة والسياسذية وضذرورة التعذا
ن ذذين الح ذذاران وال ذذتاليت ن ذذين الثقاف ذذان وتفاع ذذل بع ذذلا م ذ بع ذذض وايتث ذذا
بع لا من بعض دون انكماش وال استعالء.

 .56العنا ذذة بعمذذارة األر

وتحقيذذن التنميذذة المتكاملذذة ماد ذذة وبشذرية ورعا ذذة البي ذذة

بكل مكوناتلا والتعاون علا كل ما فيسر المديشة للنا

في الحياة واعتثار له ،ثادة وجلادا في سبيل
 .57حع دعاة اأصال والتغيير علا مقاومة التالل

.

وكل ما شي اللمذال

والفساد فذالتالل

عطذل عقذل

األم ذذة والفس ذذاد عط ذذل ض ذذميرها .وال ك ذذون اأص ذذال حقيقي ذذا ىال ى ا ت ذذم بحرادتن ذذا
وب فدفنا ال أن فر

المستبدة وأسا

علينا ومدخل كل ىصال هذو ىصذال األنظمذة السياسذية

كل تغيير هو تغيير اأنسان من داخله.

 .58العمل علا تلمي كل القو العاملذة لنصذرة اأسذالم فذي صذ

واحذد ولذيس مذن

ال ذذروري نذذل لعلذذه لذذيس مذذن المفيذذد :أن لتمع ذوا فذذي جماعذذة أو حركذذة واحذذدة
عل ذ ذذا أن االخ ذ ذذتالف والتع ذ ذذدد ن ذ ذذين الع ذ ذذاملين ال

ذ ذذر ى ا ك ذ ذذان اخ ذ ذذتالف تن ذ ذذوع

وتالصص ال اختالف صراع وتنايض.

 .59اأشادة بما يدمته أمتنا من منلزان تاريالية نلرن العالم ومن فتوحان في امن
قياس ذذي كان ذذت تحريذذ ار للش ذذعوب م ذذن مس ذذتعبدفلا والتنوي ذذه بم ذذا أسس ذذته أمتن ذذا م ذذن

ح ارة جمعت نين العلم واأ مان .وعدم االكتفاء بالتغني ب ملذاده والثكذاء علذا

متسيه .نل واجبنا هو استللام الماضي واالرتقاء بالحاضر واستشراف المستقبل.

 .60االنتف ذذاع ب ف ذ ذذل م ذذا فذ ذذي تراثنذ ذذا الرح ذذت المتنذ ذذوع :مذ ذذن ض ذذثط الفقلذ ذذاء وت صذ ذذيل
األصوليين وحفه المحدثين وعقالنية المتكلمين وروحانيذة المتصذوفين وروا ذة

المذذؤرخين وريذذة األدبذذاء والشذذعراء وت مذذل الحكمذذاء وتلذذارب العلمذذاء م ذ العلذذم
ب ن ه ا التراع كله غيذر معصذوم فلذو يانذل للنقذد والمراجعذة والمنايشذة والتذرجيت

أو الت دي  .ولكن األمة في ملموعلا ال تلتم علا ضاللة .)1
مالحظتان على معالم الشيخ:
ولي علا معالم الشيخ الثالثين مالحظتان:
المالحظة األولى( :هل هذه معالم للوسطية أم حقائك اإلسالم)؟

والمالحظة األولا فيما خطته فد الشيخ في تله المعالم الناصعة أن جل تلذه
المعالم هي في حقيقة األمر حقائن اأسالم وشريعة اأسالم التي جذاء نلذا محمذد نذن
عبد

صلا

عليه وسلم.

ولعل أكثر المعالم لصويا بالوسطية ه ان المعلمان:
 .3المواانة نين ثوانت الشرع ومتغيران العصر .م ضرورة مراعاة الثثان
في األهداف والغا ان وفي األصول والكليان والمرونة والتطور في

الوسائل واآلليان وفي الفروع واللزئيان.
 .4تبني منلي التيسير والتالعي

في الفقه والفتو

وان كان وال ند من

التشدفد فليكن في األصول ال في الفروع .والتيسير المطلوب هنا :ال
عني تبرير الواي

(1

أو ملاراة الغرب أو ىرضاء الحكام.

انظر :كلمان في الوسطية اأسالمية ومعالملا /د :فوس

و اارة األوياف الكويتية /ط األولا 2007م

القرضاوي/

56وما بعدها /ط

أمذذا مذذا سذذو

لذذه مذذن المعذذالم فلذذن الذذرج عذذن كونذذه حقذذائن اأسذذالم الواضذذحة

الراسالة التي دعا ىليلا الصحت الكرام والفقلاء العظام واألئمة األعذالم ومذن يذبللم
جميعا سيد األنام محمد عليه الصالة والسالم.
ومن هنا ندر أن الشيخ في معذالم الوسذطية التذي فذدعو ىليلذا فريذد أن ظلذر
اأس ذذالم وحقائق ذذه بعي ذذدا ع ذذن تنطذ ذ المتنطع ذذين وتفل ذذت المتفلت ذذين وهن ذذا أ

ذذا تلتق ذذي

الوسطية مرة أخر م حقائن اأسالم التي ال تالرج عن الوسذطية واالعتذدال وصذد
ك
النـ ك
اء َعَلـى َّ
ول
اس َوَي ُكـو َن َّ
اك ْم أ َّ
{وَك َذلك ََ َج َعْلَن ُ
ى قولَ :
الر ُسـ ُ
ُم ًة َو َسطاً ل َت ُكوُنوا ُشـ َه َد َ
َعَل ْي ُك ْم َش كهيداً( ....البقرة.)143:
المالحظة الثانية :معالم القرضاوي وأصول البنا:
وأم ذذا المالحظ ذذة الثاني ذذة فالذ ذ ي ط ذذال مع ذذالم القرض ذذاوي الثالث ذذين بع ذذد أن قذ ذ أر
أص ذذول البن ذذا العشذ ذرين ف ذذر اش ذذتراكا نوع ذذا م ذذا ن ذذين البن ذذا ف ذذي أص ذذوله والقرض ذذاوي ف ذذي
معالمه.
الجامع كين األصول والمعالم:
ولع ذذل التق ذذارب والتش ذذار ل ذذيس مس ذذتثعدا ألنن ذذا نعل ذذم أن المدرس ذذة الفكري ذذة للبن ذذا
والقرضاوي مدرسة واحدة وأن كال منلما أدلا ندلوه في تشييد هذ ه المدرسذة وان كذان
رواد الحرك ذذة  -وان ك ذذان
الس ذذبن للبن ذذا باأنش ذذاء والبن ذذاء ف ذذحن للقرض ذذاوي م ذ غي ذره م ذذن ّ
تلمي ه -التتميم والت صيل.
وهذه بعض األصول والمعالم المتقاربة ،معنى ولفظا أحيانا.
األصل أو المعلم

أصول البنا

معالم القرضاوي

اأسالم نظام شذامل  ...فتنذاول الفل ذ ذ ذ ذذم الش ذ ذ ذ ذذمولي التك ذ ذ ذ ذذاملي
مظ ذذاهر الحيذ ذذاة جميعذ ذذا  ..فلذ ذذو لإلسذ ذ ذ ذذالم نوصذ ذ ذ ذذفه :عقيذ ذ ذ ذذدة
دولذذة ووفذذن أو حكومذذة وأمذذة

وشذريعة علمذا وعمذال ،ثذذادة

وهو خلن ويوة أو رحمة وعدالذة ومعاملذذة ثقافذذة وأخاليذذا حقذذا
 -1الشمول

وه ذ ذ ذذو ثقاف ذ ذ ذذة وي ذ ذ ذذانون أو عل ذ ذ ذذم ويذ ذ ذ ذذوة دعذ ذ ذ ذذوة ودولذ ذ ذ ذذة دفنذ ذ ذ ذذا
وي ذذاء وهذذو مذذادة و ثذذروة أو ودنيا ح ارة وأمة.
كس ذ ذ ذذت وغن ذ ذ ذذا وه ذ ذ ذذو جلذ ذ ذ ذذاد
ودعذ ذذوة أو جذ ذذي

وفك ذ ذرة كمذ ذذا

هذ ذذو عقيذ ذذدة صذ ذذادية و،ثذ ذذادة
صحيحة سواء بسواء
والقذ ذرحن الكذ ذريم والس ذذنة المطلذ ذرة اأ م ذ ذ ذ ذذان بمرجدي ذ ذ ذ ذذة القذ ذ ذ ذ ذرحن
مرجذ ذ ك ذذل مس ذذلم ف ذذا تع ذذرف الكذ ذ ذ ذ ذ ذ ذريم والسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذنة النبويذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة
 -2المرجعية
العليا

أحك ذذام اأس ذذالم ويفل ذذم القذ ذرحن الصذذحيحة للتش ذري والتوجيذذه
فثق ذذا لقواع ذذد اللغ ذذة العربي ذذة م ذذن للحياة اأسالمية م ضذرورة
غير تكلذ

وال تعسذ

ويرجذ

فلذ ذذم النصذ ذذو

اللزئيذ ذذة فذ ذذي

ف ذ ذذا فل ذ ذذم الس ذ ذذنة المطل ذ ذرة ىل ذ ذذا ضوء المقاصد الكلية.
رجال الحدفع الثقان.

ال نكفر مسلما أير بالشذلادتين

تحسذذين الظ ذذن بكذذل م ذذن ش ذذلد

وعمل بمقت ذاهما – ىال ىن أيذر الشذ ذ ذ ذ ذذلادتين وص ذ ذ ذ ذ ذّلا ىلذ ذ ذ ذ ذذا
بكلمذذة الكفذذر أو أنكذذر معلومذذا القبلذ ذذة ولذ ذذم صذ ذذدر منذ ذذه مذ ذذا
 -3ضوابط
التكفير

مذن الذذدفن بال ذذرورة أو كذ ب

الالفلا نيقين واألصذل حمذل

صذ ذريت القذ ذرحن أو فسذ ذره عل ذذا حال المسلم علا الصال مذا
وجذ ذذه ال تحتملذ ذذه أسذ ذذاليت اللغذ ذذة أمك ذذن ل ذذه وتلن ذذت التفس ذذين
العربيذذة بحذذال أو عمذذل عمذذال والتكفيذر مذذا وجذد ىلذذا التلنذذت
ال حتمل ت ويال غير الكفر.

سبيل وال سيما ما كذان سذبثه
الت ويل.

واأس ذذالم ح ذذرر العق ذذل ويح ذذع احتذ ذ ذ ذ ذ ذرام العق ذ ذ ذ ذ ذذل والتفكي ذ ذ ذ ذ ذذر
علذذا النظذذر فذذي الكذذون ويرف ذ

وال ذذدعوة ىل ذذا النظ ذذر والت ذذدنر:

ي ذ ذذدر العل ذ ذذم والعلم ذ ذذاء ويرح ذ ذذت فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ح ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان
 -4احترام العقل
والدعوة إلى
التفكير

بالصذذالت النذذاف مذذن كذذل شذذيء

الكونيذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة

والتنزيلي ذ ذ ذذة وتك ذ ذ ذذوين العقلي ذ ذ ذذة

و الحكمذ ذذة ضذ ذذتلة المذ ذذؤمن أنذ ذذا العلميذ ذ ذ ذذة ومقاومذ ذ ذ ذذة اللمذ ذ ذ ذذود
وجدها فلو أحن النا

نلا).

والتقلي ذ ذ ذذد األعم ذ ذ ذذا ل ب ذ ذ ذذاء أو
للس ذ ذ ذذادة والكبذ ذ ذ ذراء أو لعام ذ ذ ذذة
الن ذذا  .ونف ذذي التع ذذار

ن ذذين

النقذ ذ ذ ذ ذ ذذل الصذ ذ ذ ذ ذ ذذحيت والعقذ ذ ذ ذ ذ ذذل
الصريت.
الفارق كين األصول والمعالم:

أما الفار نين أصول البنا ومعالم القرضاوي فيظلر أكثر ما ظلر في
فت نل ه األصول أو تله المعالم فالبنا في أصول ىنما الافت ف ة معينة
المالا ى
وهي كما يال البنا :ىلا اأخوان الملاهدفن من اأخوان المسلمين ال فن حمنوا بسمو
دعوتلم ويدسية فكرتلم وعزموا صاديين علا أن ديشوا نلا أو موتوا في سبيللا
ىلا هؤالء اأخوان فقط أوجه ه ه الكلمان  .)1والتي حاول نلا البنا أن لم العاملين
لإلسالم علا ه ه األصول سواء المنتمين للماعة اأخوان أو المنتمين ىلا غيرها
من اللماعان العاملة لإلسالم أو المؤسسان الدفنية الرسمية كاألاهر واألوياف
والتي من الممكن أن تكون حدا أدنا لتم عليه هؤالء تاركين ما فدعو ىلا الالالف
وراء هلورهم.
أما معالم القرضاوي الثالثين فلي تشر ر ية التيار الوسطي لفلم حقائن
اأسالم ولكنلا ليست للعاملين في حقل الدعوة وميدان العمل اأسالمي فحست
وانما هي للمسلمين كل المسلمين وليست لف ة دون ف ة.2

(1

انظر :ملموعة الرسائل /اأمام حسن البنا/

 /342ط دار الدعوة اأسكندرية.

 2لعله من المفيد هنا أن ن ّكر ب ن المفاهيم التي كان البنا حاول أن فلقي نلا في ميدان المثقفين كذ
الشمول ومرجدية اأسالم العليا ...وغيرها) استطاع القرضاوي أن صل نلا ىلا المسلم العادي
أو ما طلن عليلم الثعض :العوام.

المبحث السادس
روافد الوسطية عند القرضاوي
ويد كان للشيخ روافد كانت كفيلة لمد منلله الوسطي بما فريد وأهم ه ه
الروافد:
الرافد األول :فق الموازنات :والشيخ القرضاوي عني بفقه المواانان أمو ار
هي:
أوَّلً :المواانة نين المصالت بع لا وبعض من حيع :عمقلا وت ثيرها بقا ها

ودواملا التقد م واالعتثار اأسقاط واألغاء.

ثانياً :المواانة نين المفاسد بع لا وبعض من حيع :عمقلا وت ثيرها بقا ها
ودواملا التقد م واالعتثار اأسقاط واألغاء .وه ا عني:
ثالثاً :المواانة نين المصالت والمفاسد ى ا تعارضتا بحيع تعرف :متا نقدم
درء المفسدة علا جلت المصلحة ومتا تغتفر المفسدة من أجل المصلحة

)1

الرافد الثاني :فق األولويات :ويعني الشيخ بفقه األولويان :أنه وض كل
شيء في مرتبته بالعدل من األحكام والقيم واألعمال ثم قدم األولا فاألولا نناء
علا معافير شر،ية صحيحة فلدي ىليلا نور الوحي ونور العقل .)2
ىنه ىعطاء كل عمل قيمته أو "سعره" في ميزان الشرع ال نثالسه ,وال نشتط في
تقويمه .)1
(1

انظر :أولويان الحركة اأسالمية /

السياسة الشر،ية /
(2

 26وانظر :في فقه األولويان/

.301

انظر :في فقه األولويان /

 9نتصرف.

 .25وانظر:

الرافد الثالث :فق اَّلختالف :والمقصود بالالالف هو الالالف في الفروع ال
في األصول في اللزئيان ال الكليان ,في الظنيان ال القطديان في المتشابه ال
عليه ال المنصو

المحكم في غير المنصو

عليه .قول الشيخ القرضاوي حفظه

 :لت أن نتعلم أن الالالف في الفروع أمر واي  ,ماله من داف

وأن

حكمة

بالغة حين جعل من أحكام الشريعة القطعي في ثبوته وداللته فال ملال للالالف فيه
وه ا هو القليل نل األيل من القليل وجعل منلا الظني في ثبوته أو داللته أو فيلما
معا فل ا ىنما فيه ملال رحت لالختالف وهو جل أحكام الشريعة .)2
الرافد الرابع :فق النيوص الجزئية في ضوء النيوص الكلية :ويعني
الشيخ نل ا الفقه :أال ق

النا

عند جزئيان الشريعة ومفرداتلا وحدها ,نل فنف منلا

ىلا كلياتلا وأهدافلا في كل جوانت الحياة .)3
ويؤكد الشيخ علا ضرورة ه ا الفلم ال ي فربط النصو

اللزئية بالنصو

الكلية فيقول :ىن معرفة الشريعة ال تتم بملرد معرفة نصوصلا اللزئية متفرية متناثرة
مفصوال بع لا عن بعض نل ال ند من رد فروعلا ىلا أصوللا وجزئياتلا ىلا
منلا جميعا

كلياتلا ومتشانللا ىلا محكماتلا وهنياتلا ىلا يطدياتلا حتا فت ل
نسيي واحد مترابط بع ه نثعض متصل لحمته بسداه ومبد ه بمنتلاه .)4

(1

انظر :السياسة الشر،ية /

.306

القرضاوي /

)(2

انظر :الصحوة اأسالمية نين اللحود والتطرف  /د :فوس

)(3

انظر :الصحوة اأسالمية نين االختالف المشروع والتفر الم موم /

)(4

.152 151

انظر :الصحوة اأسالمية نين اللحود والتطرف/

.161
.7

الرافد الخامس :فق الواقع :والشيخ القرضاوي عني بفقه الواي أنه الفقه
المبني علا الواي المدي

دراسة دقيقة مستو،ثة لكل جوانت الموضوع معتمدة علا

أصت المعلومان وأد البيانان واأحصاءان .)1
ىن دراسة ه ا الواي وفقله جعلت الشيخ وسطا نين التلوين والتلويل نين
النظران المثالية الحالمة و النظران االنلزامية المتشائمة.
الرافد السادس :فق السنن :لقد ناد

الشيخ نل ا النوع من الفقه وهو "فقه

السنن" في كثير من كتثه ويعني بفقه السنن :مراعاة سنن
واالجتما،ية التي أيام
معرفة ح ان
فقه عن

الكونية والشر،ية

عليلا عالمنا ه ا وي ا ب نلا ال تتبدل وال

في اآلفا وفي النفس وسننه في الكون والملتم

)

3

)

تتحول 2

ىنه

وباختصار ىنه

فيما خلن  .)4ه ه المراعاة لفقه السنن ه ه دفعت بالشيخ ىلا تبني

الوسطية والدوران في فلكلا.
الرافد السابع :التفريك كين الثواكت والمتغيرات واألصول والفروع :اللط كثير
من المنشغلين بالعلم والدعوة نين الثوانت والمتغيران وبين األصول والفروع وه ا
لعل الثعض منلم فتشدد في موض اللين ويلين في موض الشدة ولكن الشيخ أر
ضرورة التفرين نين ه ه األمور بع لا وبعض ويد نلي الشيخ نللا في ه ه
األمور فلو فر التشدفد في األصول والثوانت والتالعي

)(1
(2

انظر :أولويان الحركة اأسالمية /

في الفروع والمتغيران.

.26

انظر :الصحوة اأسالمية نين االختالف المشروع والتفر الم موم /

(3

انظر :السنة مصدر للمعرفة والح ارة /

(4

انظر :أولويان الحركة اأسالمية /
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.7

ولل ا فحن ثوانت العقيدة والدثادان واألخال فر القرضاوي عدم المسا

نلا

مطلقا وه ا مما حفه للشيخ وسطيته فلو ىن تشدد تشدد في األصول والثوانت
والكليان وان تساهل فحنما فتساهل في الفروع والمتغيران واللزئيان.
الرافد الثامن :الوصل كين الفق وبين الحديث :أثر عن كثير من الفقلاء
المحدثين أمثال  :سعيان الثوري  ,وانن عيينة  ,وعبد

نن سنان  ,يوللم  :لو كان

أحدنا ياضيا ل ربنا باللريد فقيلا ال فتعلم الحدفع ,ومحدثا ال فتعلم الفقه .)1
ولما أر

القرضاوي :وجود كثرة كاثرة ممن فنشغلون بالفقه ,ال فتعمقون في

معرفة الحدفع  ,فتروج لدفلم األحادفع الواهية وما ال أصل له .كما و أر ك له وجود
كثرة كاثرة ممن فنشغلون بالحدفع ال فتعمقون في معرفة الفقه وأصوله ,فال فت ويون
أس ارره ,وال فقلون مقاصده ,فيقفون عند الظواهر وال فنف ون ىلا المقاصد .)2

(1

انظر :نظم المتناثر من الحدفع المتواتر /الكتاني/

عن نحو فقه ميسر معاصر /
(2

 / 3ط دار الكتت العلمية نيرون نقال

.53

انظر :نحو فقه ميسر معاصر/

 53 , 52نتصرف .

الخاتمة
وفي الالتام فحن الحدفع عن وسطية القرضاوي حتاج ىلا صفحان فوال
وبحوع ضالمة تستودع خالصة فكره وعصارة معالمه وضوابطه للوسطية
لكنني أخلص في نلا ة بحثي ه ا ىلا ما فلي:
الوسطية) في اللغة :مشتقة من مادة وسط) وللا ضثطان :وسط) بسكون

10ي

وسط) وتكون اسما ال هرفا.
السين وتكون هرفا و ى

.11

الوسطية في االصطال  :هي التوسط أو التعادل نين فرفين متقانلين أو

مت ادفن بحيع ال فنفرد أحدهما بالت ثير ويطرد الطرف المقانل وبحيع ال
خ أحد الطرفين أكثر من حقه ويطغا علا مقانله ويحي

تحتوي الاليرية.

عليه .علا أن

 .12الوسطية كمعنا ومفلوم لم الل منلا القرحن وال السنة.
.13

ال فن كتبوا عن الوسطية ومنلي الوسطية في العصر الحدفع منلم من

اتال الوسطية منللا وان لم فتحدع عنلا صراحة ومنلم من كتت عن

الوسطية وتحدع عنلا صراحة لكنه ربما جنت عنلا في بعض األحيان ىلا
الشدة ومنلم من اتال الوسطية منللا وتحدع عنلا صراحة والتزم نلا في
منلله.
.14

عد الشيخ محمد محمد المدني رحمه

أول من أفرد الوسطية بالكتابة

ويعد كتابه الوسطية في اأسالم) أول الكتت ت ليفا عن ه ا المصطلت اللدفد.
 .15لم كن تبني الشيخ القرضاوي لمنلي
ألحد أو اتثاعا للو

الوسطية) اعتثافا وال تقليدا ملردا

وانما تبناه لما يام عنده من الدالئل الناصعة والبراهين

القافعة التي تدل علا أن ه ا المنلي هو ال ي عبر عن حقيقة اأسالم.
 .16هنا كثير من العوامل ساعدن القرضاوي في تبنيه ه ا النلي منلا ما هو
شالصي اتي ومنلا ما هو خارج عنه منلا ما موروع ومنلا ما هو

مكتست ومنلا ما فتعلن نثقافته وكيعية التلقي منلا معا شته لعدد من دعاة
الوسطية...
 .17أر القرضاوي أنه من الالام عليه أن

للقارأ المسلم معالم أو مالمت

أو ضوابط تحدد األصول الفكرية والشر،ية لل ا التيار أو ه ا المنلي لتكون
مناران تلدي من أراد االهتداء نل ا المنلي والسير في ضوئه علا نور وبينة

18ي ما كره القرضاوي في معالمه الثالثين هو أيرب ما كون ىلا حقائن اأسالم
وشريعة اأسالم التي جاء نلا محمد نن عبد

صلا

عليه وسلم وأن

تقاربا ملحوها نين معالم القرضاوي الثالثين وأصول البنا العشرين وه ا ليس
بمستثعد ألننا نعلم أن المدرسة الفكرية للبنا والقرضاوي مدرسة واحدة وأن كال
منلما أدلا ندلوه في تشييد ه ه المدرسة.
وأختم بقول القرضاوي حين أوصى شباب األمة بالوسطية فقال:
ذذا انذذن الحنيفذذة دفذذن الحذذن ,هذذا هذذو ا

ف ذذدعو  ,ف ذذانلض وش ذذمر ع ذذامال نش ذذطا

خيذر األمذور سذبيل القصذد ,فذامض بذذه

وال تم ذ ذ ذذل عن ذ ذ ذذه ال وكس ذ ذ ذذا وال ش ذ ذ ذذططا

فاثب ذذت عل ذذا م ذذنلي اأس ذذالم ف ذذي ثقذ ذذة

مس ذ ذذتعليا فتح ذ ذذد ض ذ ذذغط م ذ ذذن ضغط ذ ذذا

نذ ذ ذ ذ ذذين المغذ ذ ذ ذ ذذاالة والتقص ذ ذ ذ ذ ذذير من ذ ذ ذ ذ ذ ذزلة

والذ ذ ذذزم فريذ ذ ذذن رسذ ذ ذذول

(1

انظر :المسلمون يادمون/

فذ ذ ذذي بصذ ذ ذذر

.37 36

هذ ذ ذ ذ ذذي الت ذ ذ ذ ذ ذذي جعلتن ذ ذ ذ ذ ذذا أم ذ ذ ذ ذ ذذة وسط ذ ذ ذ ذ ذذا

وفي اعتذدال ,وجانذت خلذط مذن خلطذا

)1

المراجع
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• التفسير وعلوم :

 .3ىرشاد العقل السليم ىلا م از ا القرحن الكريم  /محمد نن محمد العمادي أنو السعود
 /ط دار ىحياء التراع العربي – نيرون.
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وهو منشور

علا موي

الشيخ.

القرضاوي فقيه الوسطية ومكافحة الغلو

بحث مقدم إلى مؤتمر

"جه د دي س ق ااوم

خدمم اإل رة لقم ااو سم
ااف

سلسم"

الذي تعقده وزارة األوقاف والشؤون الدينية
غزة  -فلسطين
في الفترة 5-4 :ذو القعدة  1431هـ  13-12/أكتوبر 2010م

إعداد:

أي عبد ااو دم خ سا ااش
ماجستير فق مقارن

أكتوبر 2010م

مقدمة
الحمذذد

رب العذذالمين والصذذالة والسذذالم علذذا ىمذذام المتقذذين ويذذدوة الصذذالحين

وعلا حله وصحثه والتابعين وتابعيلم بححسان ىلا فوم الدفن وبعد:
عنذذدما أعلنذذت و اارة األويذذاف عذذن عزملذذا عقذذد المذذؤتمر العلمذذي المحكذذم وال ذ ي
كان بعنوان :مؤتمر جلود الدكتور فوس

القرضاوي في خدمة اأسالم ونصرة الق ية

الفلسطينية أحببت أن أساهم بللد متواض في ه ا المؤتمر ول له وي اختياري علا
المح ذذور األول م ذذن مح ذذاور الم ذذؤتمر والذ ذ ي ك ذذان بعنذ ذوان :القرض ذذاوي فقي ذذه الوس ذذطية
ومكافحة الغلو.
ويد جاء ه ا الثحع – المتواض في مثحثين و له علا النحو التالي:
المبحــث األول –:فكذذان بعن ذوان " القرضذذاوي فقيذذه الوسذذطية " ويذذد اشذذتمل ه ذ ا
المثحع علا عدة مطالت.
المطلب األول :كان بعنوان :الوسطية في اللغة واالصطال .
أما المطلب الثاني :فكان بعنوان :مفلوم الوسطية عند القرضاوي.
أما المطلب الثالث :فكان بعنوان :مظاهر الوسطية عند القرضاوي.
أمـــا المطلـــب الرابـــع :فك ذذان بعنذ ذوان :األس ذذس الت ذذي ق ذذوم عليل ذذا تي ذذار الوس ذذطية
اأسالمية المعاصر.
أمـــا المطلـــب الخـــامس :فك ذذان بعن ذوان :ش ذذلادان العلم ذذاء للقرض ذذاوي ب ن ذذه فقي ذذه
الوسطية.

أمــا المبحــث الثــاني :فكذذان بعن ذوان :دور القرضذذاوي فذذي مكافحذذة الغلذذو " ويذذد
اشتمل ه ا المثحع علا عدة مطالت.
المطلب األول :وكان بعنوان :الغلو في اللغة واالصطال .
أما المطلب الثاني :وكان بعنوان :مفلوم الغلو عند القرضاوي.
أمــا المطلــب الثالــث :وكذذان بعنذوان :الت صذذيل الشذذرعي لذ م الغلذذو والتطذذرف مذذن
خالل الكتاب والسنة.

أما المطلب الرابع :فكان بعنوان :دور القرضاوي في مكافحة الغلو.
وفي الالتام أس ل

العلي العظيم أن أكون يد وفقذت فذي كتابذة هذ ا الثحذع –

المتواض – وأعت ر عن كل تقصير ندر مني في كتانته وأسذ له سذثحانه أن فنفذ بذه
وأن فنفعنا به وأن فلدفنا سواء السبيل ىنه علا كل شيء يدفر وباأجابة جدفر.
العبد الفقير إلى رب
عبد القادر خليل الشطلي

المبحث األول القرضاوي فقي الوسطية
المطلب األول :الوسطية في اللغة واَّلصطال
وسط الشيء :مذا نذين فرفيذه فذح ا سذكنت السذين مذن
الوسطية لغةً :من وسط ى
وس ذط ص ذذار هرف ذذا ويق ذذال جلس ذذت وس ذط القذذوم بالتس ذذكين ألن ذذه ه ذذرف وجلس ذذت و ىس ذط

الدار بالتحريه ألنه اسم.

الوسط بالتحريه اسم لما نين فرفي الشيء.
اعلم أن ى
خير من فرفيه.
كوسط المرعا ٌ
وأوسط الشيء أف له وخياره ى
ومنذذه الحذذدفع " :خيذذار األمذذور أو ىس ذافلا ومنذذه يولذذه تعذذالا :ىوم ذ ىن الَّن ذا
ّللا عىلذا حذر ن
ف) الحي :مذذن اآل ذذة )11أي علذذا شذذه فلذذو علذذا فذذرف مذذن دفنذذه
ىعبذد َّ ى ى
ى

ىم ذن

و لذه

وسط الشيء أف ذله وأعدلذه جذاا أن قذ
غير متوسط فيه وال متمكن فلما كان ى
مث ذذل يول ذذه تع ذذالا وتق ذذد  :ىوىك ذ ى ل ىه ىج ىعل ىن ذاكم أ َّم ذة ىو ىس ذطا) الثقرة :م ذذن اآل ذذة )143أي
عدال فل ا تفسير الوسط وحقيقة معناه وأنه اسم لما نين فرفي الشيء.

الوسذ ذط بس ذذكون الس ذذين فل ذذو ه ذذرف ال اس ذذم ج ذذاء عل ذذا واان نظيذ ذره ف ذذي
وأم ذذا ى
المعنا وهو ىنين تقول :جلست ىوسط القذوم أي نيذنلم وفذي الحذدفع أتذا رسذول 
ىوسط القوم أي نينلم.

ط ووسيط :حسن من له" .)1
ىوىو ىسط الشيء وأو ىسطه :أعدله ورجل ىو ىس ٌ
)1

لسان العرب – انن منظور – العالمة أنو الف ل جمال الدفن نن محمد نن مكرم نن منظور

األفريقي – مادة وسط – دار صادر –  430 -426/7وحيع فرد كره شار ىليه " انن منظور –
لسان العرب " .

الوسطية اصطالحاً:
كر العلماء للوسطية تعريفان عدة ن كر منلا:
 -1ف ذ ذذر ال ذ ذذدكتور فل ذ ذذد ن ذ ذذن س ذ ذذعد الللن ذ ذذي أن أي ذ ذذرب المع ذ ذذاني للوس ذ ذذطية ف ذ ذذي
االصطال الشرعي هذي :العدالذة والاليريذة حيذع قذول فذي كتابذه " :الفتذو وأثرهذا فذي
حما ذذة المعتقذذد وتحقيذذن الوسذذطية " " :وتفسذذير الوسذذطية بالعدالذذة والاليريذذة هذذو المنسذذلم
كذ له مذ مرتثذذة الشذذلادة التذذي نالتلذذا األمذذة فالشذذاهد مذذن شذذروفه العدالذذة يذذال الحذذافه
ف ذ ذ ذ ذذي الف ذ ذ ذ ذذتت " :وش ذ ذ ذ ذذرط يب ذ ذ ذ ذذول الش ذ ذ ذ ذذلادة العدالة وي ذ ذ ذ ذذد ثبت ذ ذ ذ ذذت لل ذ ذ ذ ذذم هذ ذ ذ ذ ذ ه الص ذ ذ ذ ذذفة
بقوله:وسطا والوسط":العدل"

)2

 -2وعرفل ذ ذذا األس ذ ذذتا فري ذ ذذد عب ذ ذذد الق ذ ذذادر بقول ذ ذذه :الوس ذ ذذطية ه ذ ذذي :مؤه ذ ذذل األم ذ ذذة
اأسالمية مذن العدالذة والاليريذة للقيذام بالشذلادة علذا العذالمين وايامذة الحلذة علذيلم "
.)3
 -3ويقول الدكتور علي محمد الصالني بعد أن كر خذالف العلمذاء فذي معنذا
الوسطية :ومن هنا ناللص ىلا أن أي أمذر اتصذ
صت أن نطلن عليه وص

)2

بالاليريذة والبينيذة جميعذا فلذو الذ ي

" الوسطية " وما عدا له

الفتو وأثرها في حما ة المعتقد وتحقين الوسطية – الدكتور فلد نن سعد الللني – أستا أصول

الفقه المشار بقسم الشريعة بلامعة الطائ

– دار انن اللواي – ط – 1سنة 1428هذ -
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الوسطية في القرحن الكريم – د .علي محمد الصالني – دار انن اللواي – القاهرة – ط– 1
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ف ذذال وال ذذا هذ ذ ا الذ ذرأي ه ذذت ال ذذدكتور ناص ذذر ن ذذن س ذذليمان العم ذذر ف ذذي كتاب ذذه" :
الوسطية في ضوء القرحن "

)1

 -4ويقذذول الذذدكتور محمذذد رشذذيد رضذذا رحمذذه

 " :يذذالوا :ىن الوسذذط هذذو العذذدل

والاليذ ذذار و لذ ذذه أن الزيذ ذذادة علذ ذذا المطلذ ذذوب فذ ذذي األمذ ذذر ىف ذ ذراط والذ ذذنقص عنذ ذذه تف ذ ذريط
وتقصير فالاليار هو الوسط نين فرفين أي " :المتوسط نينلما "

)2

 -5ويق ذذول ال ذذدكتور اي ذذد عب ذذد الك ذريم الزي ذذد ف ذذي كتاب ذذه الوس ذذطية ف ذذي اأس ذذالم" :
الوسذذط مذذن كذذل شذذيء أعدلذذه فالوسذذط – ى ن لذذيس ملذذرد كونذذه نقطذذة نذذين ف ذرفين أو
وسطية جزئية كما قال :فالن وسذط فذي كرمذه أو وسذط فذي د ارسذته ويذراد أنذه وسذط
ن ذذين اللي ذذد وال ذذرديء فلذ ذ ا المفل ذذوم وان درج عن ذذد كثي ذذر م ذذن الن ذذا

فل ذذو فل ذذم ن ذذايص

ملتذ ذ أز أد ىل ذذا ىس ذذاءة فل ذذم معن ذذا الوس ذذطية المقص ذذودة وعل ذذا هذ ذ ا فالوس ذذط المذ ذراد
والمقص ذذود هنذ ذذا ه ذذو العذ ذذدل الالي ذذار واألف ذ ذذل ىل ذذا أن يذ ذذال :وبالت ذذالي لذ ذذم فب ذذن معنذ ذذا
الوسطية ملرد التلاوا نين الشي ين فقذط نذل أصذثت ا مذدلول أعظذم أال وهذو الثحذع
عن الحقيقة وتحصيللا واالستفادة منلا ثم قول :وهو معنا فتس ليشمل كل خصلة
محمودة للا فرفان م مومان فحن السذالاء وسذط نذين الثالذل والتبذ فر والشذلاعة وسذط
نين اللبن والتلور واأنسان م مور أن فتلنت كذل وصذ
وص

مذ موم وكذال الطذرفين هنذا

م موم ويثقا الالير والف ل للوسط " .)3
التعريف المختار:

)1

الوسطية في القرحن الكريم – د .علي محمد الصالني –

)2

المرج السانن –

. 39

)3

المرج السانن –

. 40-39

. 37

أر أن أرجذذت التعريفذذان للوسذذطية هذذو مذذا اختذذاره ورجحذذه الذذدكتور علذذي محمذذد
الص َّالني وال ي ق ي بالتالام نين الاليرية والبينية – حسية أو معنويذة – فذي ىفذال
َّ
مصطلت " الوسطية " .)4
مسوغات الترجي :
لقد يمت نترجيت التعري

السانن الشذتماله علذا صذفتين ال نذد مذن توفرهمذا فذي

مصطلت الوسطية وهما الاليرية والبينية فح ا جاء أحد الوصفين دون اآلخذر فذال كذون
داخال في مصطلت الوسذطية ويذالوا بذ ن الوسذطية مالامذة للاليريذة – أي :أن كذل أمذر
فوص

بالاليرية فلذو وسذط – فيذه نظذر والعكذس هذو الصذحيت فكذل وسذطية تالاملذا

الاليرية فال وسطية ندون خيرية وال عكس فال ند م الاليرية من البينية حتا تكذون
وسطا.

)5

المطلب الثاني :مفهوم الوسطية عند القرضاوي
قول الدكتور فوس

القرضاوي – عند حدفثه عذن الالصذائص العامذة لإلسذالم:

" ه ذ ه خصيصذذة أخذذر مذذن أنذذرا خصذذائص اأسذذالم وهذذي " الوسذذطية " ويعبذذر عنلذذا
أ

ذذا نذ ذ "الت ذواان " ونعنذذي نلذذا التوسذذط أو التعذذادل نذذين ف ذرفين متقذذانلين أو مت ذذادفن

بحيع ال فنفرد أحدهما بالت ثير ويطرد الطذرف المقانذل وبحيذع ال خذ أحذد الطذرفين
أكثر من حقه ويطغا علا مقانله ويحي

)4

المرج السانن –

. 40

)5

المرج السانن –

. 36

)1

الالصائص العامة لإلسالم – د .فوس

مكتثة وهثة – ط1397 1هذ 1977 /م –

عليه" .)1

القرضاوي – دار غريت للطثاعة – القاهرة – الناشر :
. 119

ثم

رب القرضاوي أمثلة لألفراف المتقانلة فيقذول " :مثذال األفذراف المتقانلذة

أو المت ذ ذذادة :الروحيذ ذذة والماد ذ ذذة والفرد ذ ذذة واللما،يذ ذذة والوايديذ ذذة والمثاليذ ذذة والثثذ ذذان
والتغير وما شانللا.
ومعنا التواان نينلا :أن فست لكل فرف منلا ملاله ويعطا حقه " بالقسط "
أو " بالقسذذطا

المسذذتقيم " نذذال وكذذس وال شذذطط وال غلذذو وال تقصذذير وال فغيذذان وال

ان " "7أ َّىال
ىخسار كما أشار ىلا له كتاب بقوله:
ىو َّ
ضذ ى المي ىذز ى
اء ىرىف ىع ىلذا ىوىو ى
الس ىم ى
ان " )"9ال ذ ذذرحمن:
تىط ىغ ذ ذوا ف ذ ذي المي ذ ذ ىذزان " "8ىوأىقيم ذ ذوا ال ذ ذ ىواىن بالقس ذ ذط ىوال تالس ذ ذروا المي ذ ذ ىذز ى

7و8و)9

ثذذم فبذذين القرضذذاوي أن هذذاهرة التذواان " الوسذذطية " هذذاهرة كونيذذة تشذذمل كذذل مذذا
في الكون فيقول :ننظر فذي هذ ا العذالم مذن حولنذا فنلذد الليذل والنلذار والظذالم والنذور
والح ذ اررة والب ذذرودة والم ذذاء والي ذذابس والغ ذذااان المالتلف ذذة كلل ذذا بق ذذدر وميذذزان وحس ذذاب ال
طغا شيء منلا علا مقانله وال الرج عن حده المقدر له.
وكذ له الشذذمس والقمذذر والنلذذوم والملموعذذان الكونيذذة السذذابحة فذذي ف ذذاء الكذذون
الفسيت أن كال منلا سثت فذي مذداره ويذدور فذي فلكذه دون أن صذدم غيذره أو الذرج
عن دائرته.
العظذذيم ى قذذول :ىَّنذا كذ َّل ىشذي نء ىخىلق ىنذاه بىقذ ىد نر) القمذذر )49:ويقذذول:
وصذذد
ىمذا تىذ ىر فذي ىخلذن ال َّذرح ىمن مذن تىىفاو نن) الملذه :مذن اآل ذة )3ويقذول :ال ال َّشذمس ىفن ىثغذي
ىلل ذ ذا أىن ت ذ ذدر الىقم ذ ذر وال َّ
اللي ذ ذل ىس ذ ذانن َّ
الن ىل ذ ذار ىوك ذ ذ ّل ف ذ ذي ىفىل ذ ذ نه ىس ذ ذ ىثحو ىن) ّف ذ ذذس)40:
ى
ى ىى ى

َّ
َّ
ن
َّ
اء ىرىف ىع ىلذا ىوىو ى
ضذ ى
ويقول :الشمس ىوالىق ىمر بحس ىثان " "5ىوالنلم ىوالش ىلر ىسل ىدان " "6ىوال َّسذ ىم ى
)2
ان " )"7الرحمن5:و6و)7
الم ىيز ى
مدلوَّلت الوسطية عند القرضاوي-:

()3

فذ ذ كر القرضذ ذذاوي بعذ ذذض المعذ ذذاني التذ ذذي تشذ ذذتمل عليلذ ذذا الوسذ ذذطية وتميذ ذذز مذ ذذنلي
اأسالم وأمة اأسالم عذن غيرهذا مذن األمذم والشذعوب فيقذول " :علذا أن فذي الوسذطية
معاني أخر تميز منلي اأسالم وأمة اأسالم وتلعللا أهال للسيادة والاللود ".
وي كر من ه ه المعاني ما فلي-:
 -1الوسطية تعني العدل:
فمذذن معذذاني الوسذذطية التذذي وصذذفت نلذذا األمذذة فذذي اآل ذذة الكريمذذة ورتبذذت عليلذذا
شلادتلا علا الثشرية كللا :العدل ال ي هو ضرورة لقبول شلادة الشاهد فمذا لذم كذن
عدال فحن شلادته مردودة مرفوضة أما الشاهد
العدل والحاكم العدل فلو المرضي نين كافة النا .
وتفسير الوسط في اآل ة بالعدل مروي عذن النبذي  فقذد رو اأمذام أحمذد عذن
أن ذذي س ذذعيد الال ذذدري أن النب ذذي  فس ذذر الوس ذذط هن ذذا بالع ذذدل والع ذذدل والتوس ذذط والتذ ذواان
،ثذ ذذاران متقاربذ ذذة المعنذ ذذا فالعذ ذذدل فذ ذذي الحقيقذ ذذة توسذ ذذط نذ ذذين الط ذ ذرفين المتنذ ذذااعين أو
األفراف المتنااعة دون ميل أو تحيز ىلا أحدهما أو أحدها.
)2

المرج السانن -

 119وانظر كتاب مدخل لمعرفة اأسالم – د  .فوس

مكتثة وهثة – القاهرة  -ط1429 4هذ 2008 /م –
)3

. 163

انظر معاني الوسطية في كتاب " الالصائص العامة لإلسالم " – د .فوس

 126 -123نتصرف .

القرضاوي –
القرضاوي –

...فالوسط عنذي ى ن العذدل واالعتذدال وبدثذارة أخذر  :عنذي التعذادل والتذواان
نال جنو ىلا الغلو وال ىلا التقصير.

 -2الوسطية تعني اَّلستقامة:
والوسذذطية تعنذذي كذ له :اسذذتقامة المذذنلي والثعذذد عذذن الميذذل واالنح ذراف فذذالمنلي
المسذذتقيم وبتعبيذذر القذرحن :الصذراط المسذذتقيم وكمذذا عبذذر أحذذد المفسذرين الطريذذن السذذوي
الواي ذ وسذذط الطذذر اللذذائرة عذذن القصذذد ىلذذا اللوانذذت فحنذذا ى ا فرضذذنا خطوفذذا كثي ذرة
واصذذلة نذذين نقطتذذين متقذذانلتين فذذالالط المسذذتقيم ىنمذذا هذذو الالذذط الواي ذ فذذي وسذذط تلذذه
الالطوط المنحنية ومن ضرورة كونه وسطا نين الطر اللائرة أن تكون األمة الملد ة
ىليه وسط نين األمم السالكة ىلا تله الطر الزائغة.
ومن هنا علم اأسالم المسلم أن س ل

اللدا ة للصراط المسذتقيم كذل فذوم مذا

ال قذذل عذذن سذذث عشذذر مذرة هذذي عذذدد ركعذذان الصذذلوان الالمذذس المفروضذذة فذذي اليذذوم
ط
صذ ذ ىار ى
والليل ذذة و ل ذذه ح ذذين قذ ذ أر فاتح ذذة الكت ذذاب ف ذذي ص ذذالته فيق ذذول دا،ي ذذا ربه):اهذ ذدىنا ال ّ
المسذ ذتىقيم " "6صذ ذ ار ى َّ
ين ")"7
فن أىن ىعمذ ذ ىت ىعىلذ ذيلم ىغيذ ذر ال ىمغ ذ ذوب ىعىلذ ذيلم ىوال ال َّ ذ ذاّل ى
ط الذ ذ ى
ى
ى
الفاتحة6 :و.)7

ويد مثل النبي  للمغ ذوب علذيلم بذاليلود ولل ذالين بالنصذار
كال من اليلود والنصار مثلون اأفراط والتفريط في كثير من الق ا ا.

وال شذه أن

فاليلود يتلوا األنبياء والنصار أللوهم ...اليلود أسرفوا في التحريم والنصار
أسرفوا في اأباحة حتا يالوا كل شيء فيت للطيبين.
اليلذذود غل ذوا فذذي اللانذذت المذذادي والنصذذار يصذذروا فيذذه ...اليلذذود تطرف ذوا فذذي
اعتثار الرسوم في الشعائر والتعبدان والنصار تطرفوا في ىلغائلا.
اأس ذذالم عل ذذم المس ذذلم أن حظ ذذر م ذذن تط ذذرف ك ذذال الفذ ذريقين وأن فلت ذذزم الم ذذنلي
الوسذط أو الصذراط المسذتقيم الذ ي سذار عليذذه كذل مذن رضذي

عذنلم وأنعذم علذذيلم

من النبيين والصد قين والشلداء والصالحين.
 -3الوسطية دليل الخيرية:
والوس ذ ذذطية كذ ذ ذ له دليذ ذ ذذل الاليريذ ذ ذذة ومظلذ ذ ذذر الف ذ ذ ذذل والتمييذ ذ ذذز فذ ذ ذذي الماد ذ ذ ذذان
والمعنويذذان ففذذي األمذذور الماد ذذة نذذر أف ذذل حثذذان العقذذد واسذذطته ونذذر رئذذيس القذذوم
ف ذذي الوس ذذط واألتث ذذاع م ذذن حول ذذه ..وف ذذي األم ذذور المعنوي ذذة نل ذذد التوس ذذط دائم ذذا خي ذ ار م ذذن
التطرف.
ولل ا يال العرب في حكملم :خير األمور الوسط ويال أرسطو :الف يلة وسط
نذذين ر فلتذذين ومذذن هنذذا يذذال انذذن كثيذذر فذذي يولذذه تعذذالا " :أمذذة وسذذطا " الوسذذط هذذا هنذذا:
الاليار واألجود.
كما قال :يري

أوسط العرب نسثا ودا ار أي خيرها وكان رسول

 وسطا

في يومه أي أشرفلم نسثا .ومنه :الصالة الوسطا التي هي أف ل الصلوان.
 -4الوسطية تمثل األمان:

والوسذذطية تمثذذل منطقذذة األمذذان والثع ذذد عذذن الالطذذر فذذاألفراف عذذادة تتع ذذر
للالط ذذر والفس ذذاد بال ذذالف الوس ذذط فل ذذو محم ذذي ومح ذذرو

بم ذذا حول ذذه وف ذذي هذ ذ ا ي ذذال

الشاعر:
كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت *** نلا الحوادع حتا أصثحت فرفا
وك له ش ن النظام الوسط واألمة الوسط.
 -5الوسطية دليل القوة:
والوسذذطية دليذذل القذذوة فالوسذذط هذذو مركذذز القذذوة ...أال تذذر الشذذثاب ال ذ ي مثذذل
مرحلة القوة وسطا نين ضع

الطفولة وضع

الشيالوخة !

والشمس في وسط النلار أيو منلا في أول النلار وحخره !
 -6الوسطية مركز الوحدة:
والوس ذذطية تمث ذذل مرك ذذز الوح ذذدة ونقط ذذة التالي ذذي ....فعل ذذا ح ذذين تتع ذذدد األف ذراف
تعذذددا يذذد ال فتنذذاها فثقذذا الوسذذط واحذذدا
المنتص ذ

مكذذن لكذذل األف ذراف أن تلتقذذي عنذذده فلذذو

وهذذو المركذذز وه ذ ا واضذذت ف ذي اللانذذت المذذادي واللانذذت الفكذذري والمعنذذوي

علا سواء.
ويدلل القرضاوي علا فكرته بعدة أمثلة فيقول :فمركز الذدائرة فذي وسذطلا مكذن
لكل الالطذوط اآلتيذة مذن المحذيط أن تلتقذي عنذده والفكذرة الوسذطا مكذن أن تلتقذي نلذا
األفكار المتطرفة في نقطة ما هي نقطة التواان واالعتدال.
المطلب الثالث :مظاهر الوسطية عند القرضاوي

قذذول الذذدكتور فوسذ

القرضذذاوي بعذذد كذره لمعذذاني الوسذذطية وم از اهذذا :وا ا كذذان

للوسطية كل ه ه الم از ا فال علت أن تتللا واضحة في كل جوانت اأسذالم نظريذة
وعملية تربوية وتشريدية.
فاأسذذالم وسذذط فذذي االعتقذذاد والتصذذور ..وسذذط فذذي التعبذذد والتنسذذه ..وسذذط فذذي
األخال واآلداب ..وسط للتشري والنظام.

)1

أوَّلً – وسطية اإلسالم في اَّلعتقاد:
ف كر القرضاوي عدة مظاهر لل ه الوسطية:
أ -فاأس ذذالم وس ذذط ف ذذي االعتق ذذاد ن ذذين الالذ ذرافيين الذ ذ فن سذ ذرفون ف ذذي االعتق ذذاد
فيصديون بكل شيء ويؤمنون بغير نرهذان ..وبذين المذادفين الذ فن فنكذرون كذل مذا وراء
الحس وال ستمعون لصون الفطرة وال نداء العقل وال صراا المعلزة.
فاأس ذذالم ف ذذدعو ىل ذذا االعتق ذذاد واأ م ذذان ولك ذذن بم ذذا ي ذذام علي ذذه ال ذذدليل القطع ذذي
والبرهذذان اليقينذذي ومذذا عذذدا لذذه فرف ذذه ويعذذده مذذن األوهذذام وشذذعاره دائمذذا :ي ذل ىه ذاتوا

ين) الثقرة :من اآل ة 111والنمل من اآل ة .)64
صادي ى
نرىه ىانكم ىن كنتم ى

ب -وسذذط نذذين المالحذذدة الذ فن ال فؤمنذذون بحلذذه يذذط وبذذين ال ذ فن عذذددون اآلللذذة
حتا عبدوا األغنام واألبقار وأللوا األوثان واألحلار.
فاأسذذالم فذذدعوا ىلذذا اأ مذذان بحلذذه واحذذد ال ش ذريه لذذه وكذذل مذذن عذذداه ومذذا عذذداه
ماللويان ال تمله ض ار وال نفعا وال موتا وال حياة وال نشورا.
)1

شمول اأسالم – د .فوس

القرضاوي – مكتثة وهثة – القاهرة – ط1415 / 2هذ 1995 /م –
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للدراسان واأعالم والنشر – فلسطين – غزة – 1999م .

القرضاوي – مركز

ج -وهو وسذط نذين اللذ فن عتبذرون الكذون هذو الوجذود الحذن وحذده ومذا عذداه –
ممذذا ال تذراه العذذين وال تلمسذذه اليذذد – خ ارفذذة ووهذذم ..وبذذين الذ فن عتبذذرون الكذذون وهذذم ال
حقيقة له...
فاأسالم عتبذر وجذود الكذون حقيقذة ال ريذت فيلذا ولكنذه عبذر مذن هذ ه الحقيقذة
ىلا حقيقة أكبر منلا وهي :من كونه ونظمه ودنر أمره .وهو

تعالا.

د -وه ذذو وس ذذط نذ ذذين الذ ذ فن فؤلل ذذون اأنسذ ذذان وب ذذين الذ ذ فن جعلذ ذذوه أس ذذير جبريذ ذذة
ايتصاد ة أو اجتما،ية أو دفنية.
فاأنسذذان فذذي نظذذر اأسذذالم ماللذذو مكل ذ

مسذذؤول سذذيد فذذي الكذذون عبذذد

ّللاى ال ىغّي ذر ىم ذا بىق ذو نم ىحتَّ ذا
يذذادر علذذا تغييذذر مذذا حولذذه بقذذدر م ذذا غيذذر مذذا ننفسذذه :ى َّن َّ
ىغّيروا ىما ب ىنفسلم) الرعد :من اآل ة)11
هذ  -وهو وسط نين ال فن قدسون األنبياء حتذا رفعذوهم ىلذا مرتثذة األلوهيذة أو
البنوة لإلله ..وبين ال فن ك نوهم واتلموهم وصبوا عليلم كؤو
فاألنبيذاء بشذذر مثلنذذا ذ كلون الطعذذام ويمشذذون فذذي األسذوا
و ريذ ذذة وكذ ذذل مذ ذذا نيذ ذذنلم وبذ ذذين غيذ ذذرهم مذ ذذن فذ ذذر أن

الع اب.
ولكثيذذر مذذنلم أاواج

مذ ذذن علذ ذذيلم بذ ذذالوحي وأفذ ذذدهم

بالمعلزان.
و -وهذذو وسذذط نذذين ال ذ فن فؤمنذذون بالعقذذل وحذذده مصذذد ار لمعرفذذة حقذذائن الوجذذود
وبين ال فن ال فؤمنون ىال بالوحي واأللام وال عترفون للعقل ندور في نفي أو ىثثان.
فاأس ذذالم ف ذذؤمن بالعق ذذل وي ذذدعوه للنظ ذذر والتفك ذذر وينك ذذر علي ذذه اللم ذذود والتقلي ذذد
ويالافثذه بذاألوامر والنذواهي ويعتمذد عليذه فذي ىثثذان أعظذم حقيقتذين فذي الوجذود وهمذا

تعذذالا وصذذد دعذذو النبذذوة ولكنذذه فذذؤمن بذذالوحي مكمذذال للعقذذل ومعينذذا لذذه

وجذذود

فيمذذا ت ذذل فيذذه العقذذول وتالتلذ

ومذذا تغلذذت عليذذه األهذواء وهاد ذذا لذذه ىلذذا مذذا لذذيس مذذن

اختصاصه وال هو في مقدوره من الغيبيان والسمديان وفرائن التعبد

تعالا .)1

ثانياً – وسطية اإلسالم في العبادات والشعائر:
ق ذذول ال ذذدكتور فوس ذ

القرض ذذاوي " :واأس ذذالم وس ذذط ف ذذي ،ثادات ذذه وش ذذعائره ن ذذين

األد ذذان والنح ذذل الت ذذي ألغ ذذت اللان ذذت الرب ذذاني – جان ذذت الدث ذذادة والتنس ذذه والت ل ذذه – م ذذن
فلسذفتلا وواجثاتلذذا كالبو ذة التذذي ايتصذذرن فروضذلا علذذا اللانذت األخاليذذي اأنسذذاني
وحذذده ...وبذذين األد ذذان والنحذذل التذذي فلبذذت مذذن أتثاعلذذا التفذذرا للدثذذادة واالنقطذذاع عذذن
الحياة واأنتاج كالرهثانية المسيحية.
فاأسذذالم كل ذ

المسذذلم أداء شذذعائر محذذدودة فذذي اليذذوم كالصذذالة أو فذذي السذذنة

كالصوم أو في العمر مرة كالحي ليظل دائما موصوال باهلل غير مقطوع عن رضذاه
ثم طلقه بعد له سا،يا منتلا مشي في مناكت األر

وي كل من را

.)2

ثالثاً – وسطية اإلسالم في األخالق:
واأسالم وسط في األخذال نذين غذالة المثذاليين الذ فن تاليلذوا اأنسذان مالكذا أو
شذذثه مذذال

فوضذذعوا لذذه مذذن القذذيم واآلداب مذذاال مكذذن لذذه وبذذين غذذالة الذوايعين الذ فن

حسبوه حيوانا أو كالحيوان ف رادوا له من السلو مذا ال فليذن بذه ف ول ذه أحسذنوا الظذن
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بذ ذذالفطرة اأنسذ ذذانية فاعتبروهذ ذذا خيذ ذ ار مح ذ ذذا وهذ ذؤالء أسذ ذذاءوا نلذ ذذا الظذ ذذن فعذ ذذدوها شذ ذ ار
خالصا .وكانت نظرة اأسالم وسطا نين أول ه وهؤالء.
فاأنسان في نظر اأسالم ماللذو مركذت :فيذه العقذل وفيذه الشذلوة فيذه غريذزة
الحيوان وروحانية المال

يد هد للنلدفن وتلي بفطرته لسلو السبيلين ىما شاك ار

واما كفو ار .فيذه اسذتعداد للفلذور اسذتعداده للتقذو  .وملمتذه جلذاد نفسذه ورياضذتلا حتذا
تتزكذذا وىنفذ ن
ورىهذا ىوتىق ىوا ىهذا " "8ىيذد أىفىلذ ىت ىمذن ىاَّكا ىهذا " "9ىوىيذد
س ىو ىمذا ىسذَّو ى
اها " "7ىف ىل ىل ىم ىلذا فل ى
ى
اها " )"10الشمس7:و8و9و.)3 )10
اب ىمن ىد َّس ى
ىخ ى
رابع ـاً – الت ـوازن كــين الروحيــة والماداــة :قذذول القرضذذاوي " وال علذذت أن نلذذد
من أنرا مظاهر الوسطية أو التواان في رسالة اأسالم :التذواان نذين الروحيذة والماد ذة
أو – بدثارة أخر – نين الدفن والدنيا.
لق ذذد وج ذذدن ف ذذي الت ذذاريخ جماع ذذان وأفراد ك ذذل همل ذذم ىش ذذثاع اللان ذذت الم ذادي ف ذذي
اأنسذذان وعمارة اللانذذت المذذادي فذذي الحيذذاة دون التفذذان ىلذذا اللوانذذت األخذذر
ىن هي ى َّال ىح ىيات ىنا ُّ
ين) األنعام.)29:
الدن ىيا ىو ىما ىنحن ب ىمثعوث ى
ى

ىوىي ذالوا

وهذ ذ ه النزع ذذة المغالي ذذة ف ذذي الماد ذذة وف ذذي قيم ذذة ال ذذدنيا ج ذذدفرة بذ ذ ن تول ذذد الت ذذرف
والطغيان والتكالت علا متاع الحياة والغرور واالستكثار عند النعمة والي

والقنوط

عند الشدة ".
وفذ ذ ذذي الطذ ذ ذذرف المقانذ ذ ذذل للذ ذ ذ ه النزعذ ذ ذذة وأصذ ذ ذذحانلا وجذ ذ ذذد حخذ ذ ذذرون مذ ذ ذذن األفذ ذ ذراد
واللماعان نظروا ىلا الدنيا نظرة احتقار وعداوة .فحرمذوا علذا أنفسذلم فيثذان الحيذاة

)3

المرج السانن –
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واينتلذا وعطلذوا يذواهم مذذن عمارتلذذا واأسذذلام فذذي تنميتلذذا وترييتلذذا واكتشذذاف مذذا أودع
فيلا ".
عرف له في نرهمية اللند ومانوية فار
الرهثاني ذذة الذ ذ ي انتدعذ ذذه النصذ ذذار

وبدا له نوضو وجذالء فذي نظذام

فعزلذ ذوا جمذ ذذاهير غفيذ ذرة عذ ذذن الحيذ ذذاة والتمتذ ذ نلذ ذذا

واأنتاج فيلا ".
وبين هاتين النذزعتين يذام اأسذالم فذدعو ىلذا التذواان واالعتذدال فصذحت مفلذوم
النا

عن حقيقة اأنسان وعن حقيقة الحياة.
فاأنسذذان ماللذذو مذذزدوج الطبيعذذة قذذوم كيانذذه علذذا قث ذذة مذذن فذذين األر

ونفالذذة مذذن رو
خذذرج مذذن األر

فعيذذه عنصذذر أرضذذي فتمثذذل فذذي جسذذمه ال ذ ي طلذذت حفظذذه ممذذا
مذذن متذذاع واينذذة .وفيذذه عنصذذر سذذماوي فتمثذذل فذذي روحذذه التذذي تتطلذ

ىلا هداها مما نزل من السماء.
ويذد أشذذار القذرحن ىلذذا هذ ه الطبيعذة المزدوجذذة فذذي خلذذن اأنسذذان األول :حدم أنذذي
الثشذذر فقذذال تعذذالا " :وا يذذال ربذذه للمالئكذذة ىنذذي خذذالن بش ذ ار مذذن فذذين فذذح ا سذذويته
ونفالت فيه من روحي فقعوا له ساجدفن " .)1
خامساً – وسطية اإلسالم في التشريع:
" واأسالم وسط ك له في تشريعه ونظامه القانوني واالجتماعي .فلو وسط فذي
التحليذل والتحذريم نذين اليلود ذة التذي أسذرفت فذي التحذريم وكثذرن فيلذا المحرمذان ممذذا
حرمذذه ىسذرائيل علذذا نفسذذه وممذذا حرمذذه

)1

الالصائص العامة لإلسالم – د .فوس

علذذا اليلذذود جذراء بغذذيلم وهلملذذم كمذذا يذذال

القرضاوي -
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تعالا :ىفثظل نم من َّال فن هادوا ح َّرمنا عىليلم ى ن َّ
ّللا
صذ ّدهم ىعذن ىسذبيل َّ
ى
ى ى ى
ى ى
فّي ىثان أحلت ىللم ىوب ى
ين
ال الَّنذا بال ىثافذل ىوأىعتىذدىنا لل ىكذافر ى
ىكثي ار " "160ىوأىخذ هم ّ
الربذا ىوىيذد نلذوا ىعنذه ىوأىكللذم أىمذ ىو ى

منلم ىع ى ابا أىليما) النساء160:و)161

وبين المسيحية التذي أسذرفت فذي اأباحذة حتذا أحلذت األشذياء المنصذو
حرمتلذذا فذذي التذذوراة مذ أن اأنليذذل علذذن أن المسذذيت لذذم لذذر ليذذنقض نذذامو

علذا
التذذوراة

وانما ليكمله وم ه ا أعلن رجال المسيحية أن كل شيء فاهر للطاهرين !
فاأسذذالم يذذد أحذذل وحرم ولكنذذه لذذم لعذل التحليذذل والتحذريم مذذن حذذن أحذذد نذذل مذذن
حن

وحده ولم حرم ىال الالبيع ال ار كما لم حل ىال الطيت الناف وه ا كان مذن

أوصاف الرسول عند أهل الكتاب أنه" مرهم
ب ذذالمعروف وينل ذذاهم ع ذذن المنك ذذر ويح ذذل لل ذذم الطيث ذذان ويح ذذرم عل ذذيلم الالثائ ذذع
وي

للم ىصرهم واألغالل التي كانت عليلم " .)2
سادساً – التوازن كين الفرداة والجماعية:
قول الدكتور فوس

القرضاوي :وفي النظام اأسالمي تلتقي الفرد ة واللما،ية

في صورة متزنة رائعة تتواان فيلا حرية الفرد ومصلحة اللماعة وتتكاف فيلا الحقو
والواجثان وتتواع فيلا المغانم والتثعان بالقسطا

المستقيم".

ىن عالمن ذ ذذا الي ذ ذذوم ق ذ ذذوم في ذ ذذه ص ذ ذراع ض ذ ذذالم ن ذ ذذين الم ذ ذ هت الف ذ ذذردي والم ذ ذ هت
اللمذاعي فال أرسذمالية تقذوم علذا تقذد س الفرد ذة واعتثذار الفذرد هذو المحذور األساسذذي
فلي تدللذذه بحعطذاء الحقذو الكثيذرة التذي تكذاد تكذون مطلقذة فلذه حريذة التملذه وحريذة

)2

المرج السانن –
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الق ذذول وحري ذذة التص ذذرف وحري ذذة التمتذ ذ

ول ذذو أدن هذ ذ ه الحري ذذان ىل ذذا ىضذذرار نفس ذذه

واض ذ ذرار غي ذ ذره مذ ذذا دام سذ ذذتعمل حقذ ذذه فذ ذذي " الحريذ ذذة الشالصذ ذذية " فلذ ذذو فتملذ ذذه المذ ذذال
باالحتك ذذار والحيذ ذذل والربذ ذذا وينفقذ ذذه فذ ذذي الللذ ذذو والالمذ ذذر والفلذ ذذور ويمسذ ذذكه عذ ذذن الفقذ ذراء
والمساكين والمعواين وال سلطان ألحد عليه ألنه " هو حر "
والم اهت االشتراكية – وبالاصة المتطرفة منلذا كالماركسذية – تقذوم علذا الحذط
من قيمة الفرد والتقليل من حقويه واأكثذار مذن واجثاتذه واعتثذار الملتمذ هذو الغا ذة
وهذذو األصذذل .ومذذا األفذراد ىال أجذزاء أو تذذرو
هي الملتم

صذذغيرة فذذي تلذذه " اآللذذة " اللثذذارة التذذي

والملتم هو الدولة والدولة في الحقيقذة هذي الحذزب الحذاكم وان شذ ن

يلت :هي الللنة العليا للحزب وربما كانت هي ا،يم الحزب فحست هي الدكتاتور !
ىن الفرد ليس له حن التملذه ىال فذي بعذض األمتعذة والمنقذوالن ولذيس لذه حذن
المعارض ذذة وال ح ذذن التوجي ذذه لسياس ذذة نل ذذده وأمت ذذه وا ا حدثت ذذه نفس ذذه بالنق ذذد العلن ذذي أو
الالفي فحن السلون والمنافي وحثال المشانن له بالمرصاد !
ل ذذه ه ذذو ش ذ ن فلس ذذفان الثش ذذر وم ذ اهت الثش ذذر وال ذذد انان الت ذذي حرفل ذذا الثش ذذر
ومويفلا من الفرد ة واللما،ية فما ا كان موي

اأسالم

لقد كذان مويفذه فريذدا حقذا لذم مذل مذ هذؤالء وال هذؤالء ولذم فتطذرف ىلذا اليمذين
وال ىلا اليسار.
ثم قول" :والنظام الصالت هو الذ ي ف ارعذي هذ فن اللذانبين :الفرد ذة واللما،يذة
وال طغ ذذا أح ذذدهما عل ذذا اآلخ ذذر .ف ذذال عل ذذت أن ج ذذاء اأس ذذالم – وه ذذو دف ذذن الفطذذرة –
نظاما وسطا عدال ال لور علا الفرد لحساب الملتم

وال حي

علا الملتم من

أجل الفذرد .ال فوكذل الفذرد بكثذرة الحقذو التذي تمذنت لذه وال فرهقذه بكثذرة الواجثذان التذي

تلقا عليه وانما كلفه من الواجثان في حدود وسعه دون حذرج وال ىعنذان ويقذرر لذه
من الحقو ما كافر واجثاته ويلبي حاجته ويحفه كرامته ويصون ىنسانيته " .)1
المطلب الرابع :األسس التي اقوم عليها تيار الوسطية اإلسالمية المعاصر
ىن التي ذذار الوس ذذطي والذ ذ ي عتب ذذر ال ذذدكتور فوسذ ذ

القرض ذذاوي م ذذن أه ذذم أعالم ذذه

ورواده ىن لم كن هو رائده في عصذرنا الحاضذر قذوم علذا عذدة أسذس ومعذالم بذاراة
أشار ىليلا ف يلته فذي حذواره مذ مللذة ال ذياء الصذادرة عذن أويذاف دنذي والذ ي أجذراه
معه ،يسا فيبي بمناسثة حصوله علا جائزة دني الدوليذة للقذرحن الكذريم حيذع يذال" :
يم وتقذدفر
وأعتبر ه ه اللائزة أفلا األخوة ليست تكريما لي ىنما ال ي أعتز بذه أنلذا تكذر ٌ
لتي ذذار أمثل ذذه وه ذذو تي ذذار الوس ذذطية اأس ذذالمية) الذ ذ ي ق ذذوم عل ذذا التيس ذذير ف ذذي الفت ذذو
والتثشير في الدعوة واللم نين األصالة والمعاصرة قوم ه ا التيار علا التلدفد في
الدفن والنلذو

بالذدنيا معذا ليعذا

الحاضذر ويسذتللم الماضذي ويستشذرف المسذتقبل

ه ذ ا التيذذار ال ذ ي أنذذادي بذذه وأعتذذز بذذه وأتبنذذاه ولذذي عقذذود مذذن السذذنين وأنذذا أدعذذو ىليذذه
وتقدفر له " .)1
ا
وأعتبر ه ه اللائزة ت فيدا لمفاهيم الفكر الوسطي
مما سبن تت ت لنا األسس والمعالم التي قوم عليلذا التيذار الوسذطي اأسذالمي
المعاصر والتي مكن أن أجمللا في النقاط التالية:
 -1التيسير في الفتو

والثشير في الدعوة.

 -2اللم نين السلعية والتلدفد " أو نين األصالة والمعاصرة ".

)1

المرج السانن –

)1

الشيخ فوس

 142-139نتصرف .

القرضاوي – شالصية العام اأسالمية – 1421هذ 2000 -م – مكتثة وهثة –

القاهرة  -ط1421 / 1هذ 2001/م –
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 -3المواانة نين ثوانت الشرع ومتغيران العصر.
 -4المزاوجة نين الواجت والواي " أوفقه الواي ".
 -5الحوار والتعا

م اآلخرين والتسامت م المالالفين.

 -6تبني الشور والعدالة وحرية الشعوب وحقو اأنسان.
 -7ىنصذذاف الم ذرأة وتلريذذدها مذذن جذذور التقاليذذد الموروثذذة مذذن عصذذور التالل ذ
ومن جور التقاليد الدخيلة الوافدة من ح ارة التحلل.
 -8تقذ ذذد م اأسذ ذذالم رسذ ذذالة ح ذ ذذارية متكاملذ ذذة متواانذ ذذة لثعذ ذذع األمذ ذذة وتحريرهذ ذذا
وتوحيدها.)2 " ...
المطلب الخامس :شهادات العلماء للقرضاوي بأن فقي الوسطية
لقد شلد للقرضاوي عدد كبير من العلماء والمفكذرين بالوسذطية وفذي لذه قذول
سكرتير الشيخ فوس

القرضاوي " عصام تليمذه " :اشذتلر الشذيخ القرضذاوي ب نذه ممذن

فلتزمذذون خذذط الوسذذطية س ذواء فذذي الفكذذر أو الفقذذه والذذدعوة ولذذم فنذذل أحذذد مذذن العلمذذاء
المعاصرين شلادة تشثه اأجماع مثلما نال الشذيخ القرضذاوي شذلادة " الوسذطية " مذن
معظم المعاصرين سواء اأسالميين وغيرهم.

)2

المرج السانن –

 147-146وانظر كتاب " فوس

القرضاوي " كلمان في تكريمه

وبحوع في فكره وفقله ملداة ىليه بمناسثة نلوغه السثعين – دار السالم – لصاحبلا عبد القادر

محمود الثكار – ط1424 / 1هذ 2004 /م –  1024/2وانظر معالم التيار الوسطي في كل من :
في فقه األولويان – دراسة جدفدة في ضوء القرحن والسنة – د .فوس
اأسالمي – ط1420 / 1هذ 1999 /م –
– د .فوس

القرضاوي – المكتت

 191-190وكتاب – مستقبل األصولية اأسالمية

القرضاوي – مكتثة وهثة – القاهرة – 1424هذ2003/م –

. 44-42

فمن اأسالميين ال فن شذلدوا لذه بالوسذطية – وهذم كثذر – الشذيخ الغ ازلذي رحمذه
فكثي ار ما أثنا علا الشيخ القرضاوي وعلا منلله الوسطي فكان كثي ار ما قذول
رحم ذذه
فوس

 :ج ذذت الي ذذوم ألس ذذتم ألخ ذذي الكبي ذذر فوسذ ذ

القرض ذذاوي ذذا جماع ذذة الش ذذيخ

كان تلمي ي اآلن أنا تلمي ه.
وم ذذن المفك ذرين ال ذ فن ش ذذلدوا للش ذذيخ بالوس ذذطية ال ذذدكتور محم ذذد عم ذذارة وال ال ذذت

أ كر فوم عقدن نذدوة " فقذه األولويذان فذي اأسذالم " منذ أكثذر مذن أربذ سذنوان ويذدم
للنذذدوة الذذدكتور عمذذارة يذذائال :محاضذرنا اليذذوم نظلمكذذم ونظلمذذه ى ا عرفنذذا بذذه وهذذو رجذذل
جم ذ نذذين :ديذذة الفقيذذه واش ذراية األدفذذت وح ذ اررة الدا،يذذة وجم ذ نذذين محكمذذان الشذذرع
ومقت يان العصر وهو من رواد مدرسة " الوسطية " التي ندأها الشيخ رشذيد رضذا –
في العصر الحدفع – والشيخ القرضاوي ق

في أول صفوف ه ه المدرسة.

وكثيذ ذذر مذ ذذن الفقلذ ذذاء والمفكذ ذرين  -المعاصذ ذرين  -مذ ذذن شذ ذذلد للشذ ذذيخ القرضذ ذذاوي
بالوسطية منلم الفقيه الشيخ مصطفا الزريا والشيخ عبد الفتا أنو غدة والشيخ أنو
الحس ذذن الن ذذدوي – رحمل ذذم

 -ومم ذذن ش ذذلد ل ذذه أ

ذذا م ذذن غي ذذر اأس ذذالميين الكات ذذت

الصذذحفي أحمذذد نلذذاء الذذدفن والكاتثذذة الصذذحعية سذذناء البيسذذي نذذل مذذن غيذذر المسذذلمين
مثل الدكتور جورج ىسحا في ندوة انعقدن ننقابة األفثاء تحت عنذوان " نحذو مشذروع
ح اري لألمة " .)1
ومذذن الذ فن شذذلدوا للقرضذذاوي بالوسذذطية  -ىضذذافة – لمذذا كذره سذذكرتير الذذدكتور
فوس

)1

فوس

القرضاوي:

القرضاوي كلمان في تكريمه وبحوع في فكره وفقله –

. 548-547

 -1الشيخ محمد أحمد الراشد حيع قول  -تحذت عنذوان القرضذاوي فرفذ لذواء
الوسطية)  " :-ويد انبنا فقه الشيخ القرضذاوي كلذه علذا " الوسذطية " وحذر

عليلذا

وجعللا شعا ار وعنوانا للفقه ال ي حقن الغا ان الشر،ية من غير ىعنان للمسلمين.
علنذ ذذه القرضذ ذذاوي أنذ ذذه :هذ ذذو اتلذ ذذاه مدرسذ ذذة " الوسذ ذذط " أو االتلذ ذذاه المتذ ذواان أو
المعتدل ال ي لم نين اتثاع النصو

ورعا ة مقاصد الشذريعة فذال عذار

باللزئي وال القطعي بالظني ويراعي مصالت الثشر بشرط أال تعذار

الكلذي

نصذا صذحيت

الثب ذذون صذذريت الدالل ذذة وال ياع ذذدة ش ذذر،ية ملمذ ذ عليل ذذا فل ذذو لمذ ذ ن ذذين محكم ذذان
الشرع ومقت يان العصر " .)2
 -2قول الدكتور سعيد عبد

حذارب – نائذت رئذيس جامعذة اأمذاران العربيذة

المتح ذذدة  :-ويع ذذد ال ذذدكتور القرض ذذاوي ص ذذاحت مدرس ذذة فكري ذذة وتربوي ذذة وفقلي ذذة فعل ذذا
المستو الفكري فحن الدكتور القرضاوي مثل مدرسة االعتذدال التذي جذاء نلذا اأسذالم
أو هي مدرسة الوسطية كما طلن عليلا الدكتور القرضاوي.)1 " ...
 -3قذذول الذذدكتور عذذارف الشذذيخ بعذذد كذذالم فويذذل فذذي مدحذذه للقرضذذاوي " :نعذذم
نع ذذم ...م ذذن خ ذذالل هذ ذ ا الم ذذنلي الواض ذذت للن ذذا

اكتشذ ذ

القرض ذذاوي فري ذذن الوس ذذطية

فسلكلا.
والوسذذطية التذذي فذذؤمن نلذذا القرضذذاوي ويذذدعو ىليلذذا تلمذ نذذين السذذلعية والتلدفذذد
وتواان نين ثوانت الشرع ومتغيران العصذر وتذرفض التلزئذة والتمييذ لإلسذالم تنتفذ
بالماضي وتعا
)2

الحاضر وتستشرف المستقبل.

أصول اأفتاء واالجتلاد التطبيقي في نظريان فقه الدعوة اأسالمية – محمد أحمد الراشد – دار

المحراب – ط1423 / 1هذ 2002 /م – . 156/2
)1

الشيخ فوس

القرضاوي شالصية العام اأسالمية – 1421هذ 2000 /م –

. 54

والوسطية عند القرضاوي هي منلاج أما غافته فلي اأسالم وأدواته هي العلم
والدعوة والتربية " .)2
 -4ويق ذذول عي ذذد خلي ذذوي الس ذذويدي الش ذذمري " :ويع ذذد الش ذذيخ القرض ذذاوي مدرس ذذة
للمنلي الوسطي ال ي عكس رو اأسالم النقية.)3 " ....

 -5ويقذذول ،يسذذا فيبذذي " :مدرسذذة القرضذذاوي يائمذذة علذذا االعتذذدال والوسذذطية
ومحاربة التطرف والغلو ونب العصبية والم هبية المتحلرة والف وية " .)4
 -6ويقذذول عذذادل حسذذين الكاتذذت اأسذذالمي المصذذري المعذذروف " :القرضذذاوي
فقيه الوسطية في عصرنا " .)5
أكتف ذذي نل ذ ا الق ذذدر م ذذن الش ذذلادان للعلم ذذاء والمفك ذرين والت ذذي تش ذذلد بم ذذا ال ف ذذدع
مل ذذاال للش ذذه أن ال ذذدكتور فوس ذ
المعاصر.

)2

المرج السانن –

. 61

)3

المرج السانن –

. 73

)4

المرج السانن –

. 81

)5

المرج السانن –

. 86

القرض ذذاوي ه ذذو فقي ذذه الوس ذذطية و ارئ ذذد التي ذذار الوس ذذطي

المبحث الثاني :دور القرضاوي في مكافحة الغلو
وفي أربعة مطالب:
المطلب األول :الغلو في اللغة واَّلصطال
أوَّلً :الغلو في اللغة:
أصل الغالء :االرتفاع وملاواة القدر في كل شيء "

)1

وغال في األمر جاوا

فيه الحد .)2
ثانياً :الغلو في اَّلصطال :
عرفه شيخ اأسذالم انذن تيميذة ب نذه " :ملذاواة الحذد بذ ن فذزاد فذي حمذد الشذيء
أو مه علا ما ستحن ونحو له " .)3
وعرفذذه الشذذيخ محمذذد حامذذد ب نذذه " :ملذذاواة حذذدود مذذا شذذرعه

بقذذول أو فعذذل أو

اعتقاد " .)4
ممذذا سذذبن فت ذذت لنذذا أنذذه ال فذذر فذذي معنذذا الغلذذو نذذين اللغذذة واالصذذطال فذذي
المعنذ ذذا العذ ذذام للغلذ ذذو وال ذ ذ ي فذ ذراد بذ ذذه تلذ ذذاوا الحذ ذذد فذ ذذي كذ ذذل شذ ذذيء ىال أن الغلذ ذذو فذ ذذي
)1
)2

انن منظور – لسان العرب – . 3291/5

مالتار الصحا – للشيخ اأمام محمد نن أني بكر نن عبد القادر الرااي – المكتثة العصرية –

صيدا – نيرون – ط1418 / 4هذ 1998 /م – مادة غال –
)3

. 229

ايت اء الصراط المستقيم مالالفة أصحاب اللحيم – لشيخ اأسالم  -انن تيمية – راجعه ويدم

له – فه عبد الرءوف سعد – دار ىحياء الكتت العربية – القاهرة –
)4

. 99

الغلو اآلفة المللكة – د .سلمان نن نصر الدا ة – فث علا نفقة و اارة األوياف والشؤون الدفنية

– فلسطين – غزة –

 20نقال عن كتاب  :هاهرة الغلو في الدفن – محمد حامد –

. 75

عذز وجذل بقذول أو فعذل أو اعتقذاد

االصطال ىنما فراد به ملذاواة الحذد فيمذا شذرع

وم الوسذطية واالعتذدال التذي

وفي كل ملاالن الحياة وأن الغلو فتنافا م شرع

هذذي السذذمة الثذذاراة لل ذ ا الذذدفن وأن اأسذذالم يذذد م الغلذذو ويذذد ورد ه ذ ا ال ذ م فذذي الق ذرحن
والسنة النبوية كما س نين لذه عنذد الحذدفع عذن الت صذيل الشذرعي لذ م الغلذو والتطذرف
من خالل الكتاب والسنة.
المطلب الثاني :مفهوم الغلو عند القرضاوي
يلذذت فذذي المثحذذع األول أن الذذدكتور فوس ذ

القرضذذاوي ارئذذد المدرسذذة الوسذذطية

وعلي ذذه ف ذذحن الغل ذذو ه ذذو م ذذا فن ذذافي الوس ذذطية واالعت ذذدال ف ذذالغلو عن ذذد القرض ذذاوي – عن ذذي
التطرف ال ي فتنافا م الوسطية واالعتدال فلما – عنده – بمعنا واحد.
قذذول الذذدكتور فوس ذ

القرضذذاوي " والنصذذو

اأسذذالمية تذذدعو ىلذذا االعتذذدال

وتحذ ر مذذن التطذذرف الذ ي عبذذر عنذذه فذذي لسذذان الشذذرع بعذذدة ألفذذاظ منلذذا " :الغلذذو " و"
التنطذ ذ " و " التش ذذدفد" والوايذ ذ أن الذ ذ ي فنظ ذذر ف ذذي هذ ذ ه النص ذذو

فتب ذذين نوض ذذو أن

اأسالم فنفر أشد النفور من ه ا الغلو ويح ر منه أشد تح فر " .)1
ثم قول القرضاوي " :فما التطرف – الغلو – ى ن ومذا دالئلذه ومظذاهره  ...ثذم
ليت علا ه ا السذؤال بقولذه " :ىن أولذا دالئذل التطذرف :هذي التعصذت للذرأي تعصذثا
ال عترف معه ل خرين نوجود وجمود الشالص علا فلمذه جمذودا ال سذمت لذه نر يذة
واضحة لمصلحة الاللن وال مقاصذد الشذرع وال هذروف العصذر وال فذتت نافذ ة للحذوار

)1

الصحوة اأسالمية نين اللحود والتطرف – د .فوس

القرضاوي – ط– 1

. 25-24

م ذ اآلخ ذرين ومواانذذة مذذا عنذذده بمذذا عنذذدهم واألخ ذ بمذذا ف ذراه بعذذد لذذه أنص ذ نرهانذذا
وأرجت ميزانا.....

)2

ومذذن مظذذاهر التطذذرف الذذدفني :التذزام التشذذدفد دائمذذا مذ قيذذام موجثذذان التيسذذير
والزام اآلخرين به حيع لم فلزملم

به...

)3

وممذذا فنكذذر مذذن التشذذدفد أن كذذون فذذي غيذذر مكانذذه وامانذذه كذ ن كذذون فذذي غيذذر
دار اأسالم وبالده األصلية أو م يوم حدفثي علد بحسالم أو حدفثي علد نتوبة.
فلذؤالء فنثغذذي التسذذاهل معلذذم فذذي المسذذائل الفر،يذذة واألمذذور الالالفيذذة والتركيذذز
معلذذم علذذا الكليذذان يبذذل اللزئيذذان واألصذذول يبذذل الفذذروع ويصذذحت عقائذذدهم أوال فذذحن
افمذ ذ ن ىليل ذذا دع ذذاهم ىل ذذا أرك ذذان اأس ذذالم ث ذذم ىل ذذا ش ذذعت اأ م ذذان ث ذذم ىل ذذا مقام ذذان
اأحسان...

)4

ومذذن مظذذاهر التطذذرف :الغلذذط فذذي التعامذذل والالشذذونة فذذي األسذذلوب والفظاهذذة
في الدعوة خالفا للدا ة

تعالا وهد رسول

صلا عليه وسلم...

)5

ومذذن مظذذاهر التطذذرف ولواامذذه :سذذوء الظذذن بذذاآلخرين والنظذذر ىلذذيلم مذذن خذذالل
منظار أسود الفا حسناتلم علا حين

الم سي اتلم.

األصل عند المتطرف هو االتلام واألصل في االتلام اأدانة خالفا لمذا تقذرره
الشرائ والقوانين :ىن المتلم نريء حتا تثبت ىدانته...
)2

المرج السانن –

. 39

)3

المرج السانن –

. 41

)4

المرج السانن –

. 44

)5

المرج السانن –

. 45

تلذذد الغذذالة دائمذذا سذذارعون ىلذذا سذذوء الظذذن واالتلذذام ألدنذذا سذذبت فذذال فلتمسذذون
المعذا فر ل خذرين نذذل فتشذذون عذذن العيذذوب ويتقممذذون األخطذذاء لي ذربوا نلذذا الطبذذل
ويلعلوا من الالط خطي ة ومن الالطي ة كف ار..

)1

ويبل ذ ه ذ ا التط ذذرف غالبيتذذه ح ذذين سذذقط عصذذمة اآلخ ذريين ويسذذتبيت دم ذذاءهم
وأم ذواللم وال ف ذذر لل ذذم حرم ذذة وال م ذذة و ل ذذه ىنم ذذا ك ذذون ح ذذين ال ذذو
واتلام جملور النا

لل ذذة التكفي ذذر

بالالروج من اأسالم أو عدم الدخول فيه أصال كما هي دعو

بع ذذلم وه ذ ا مثذذل يمذذة التطذذرف ال ذ ي لعذذل صذذاحثه فذذي و ناد وسذذائر األمذذة فذذي واد
حخر" ...

)2

)1

المرج السانن –

)2

المرج السانن –

. 50
. 53

المطلب الثالث :التأصيل الشرعي لذم الغلو والتطرف من خالل الكتاب والسنة
أوَّلً – التأصيل الشرعي لذم الغلو والتطرف من القرطن الكريم:
 -1يولذذه تعذذالا :ي ذل ى ذا أىه ذ ىل الكتى ذاب ال تىغل ذوا ف ذي دفذذنكم ىغي ذ ىر ال ىح ذ ّن ىوال تىتَّثع ذوا
أىهواء ىيو نم ىيد ضُّلوا من ىيبل وأ ُّ
السبيل) المائدة.)77:
ضُّلوا ىعن ىس ىواء َّ
ىضلوا ىكثي ار ىو ى
ى ى
ى
ىى
قذ ذذول القرفب ذ ذذي ف ذ ذذي تفس ذ ذذيره لل ذ ذ ه اآل ذ ذذة ":أي ال تفرف ذ ذوا كم ذ ذذا أفرف ذ ذذت اليل ذ ذذود
والنصذذار فذذي ،يسذذا غلذذو اليلذذود يذذوللم فذذي ،يسذذا لذذيس ولذذد رشذذدة وغلذذو النصذذار
يوللم ىنه ىله .والغلو ملاواة الحد "

)1

ويعلن القرضاوي علا اآل ة بقوله :فنلانا أن نغلو كما غلذوا والسذعيد مذن اتعذه
بغيره .)2
 -2يول ذذه تع ذذالا :ى ذا ىنن ذي ىحد ىم خ ذ وا اي ىن ذتىكم عن ذ ىد ك ذ ّل ىمس ذل ند ىوكل ذوا ىواش ذ ىربوا ىوال
ّللا َّالتذي أىخذرج لدثذاده و َّ
الطّي ىثذان
ين " "31يذل ىمذن ىحذ َّرىم اي ىنذ ىة َّ
تسذرفوا ىَّنذه ال حذ ُّت المسذرف ى
ىى ى ى

الرا ) ألعراف :من اآل ة 31و.)32
م ىن ّ

َّ
ّللا ىلكذ ذم ىوال
فّي ىثذ ذان ىم ذا أى ىح ذ َّل َّ
حمن ذوا ال ت ىح ّرم ذوا ى
 -3يول ذذه تع ذذالا :ى ذا أُّىف ىلذ ذا ال ذ ى
فن ى
ّللاى اَّلذ ي
فّيثذا ىواتَّقذوا َّ
فن " "87ىوكلذوا م َّمذا ىرىاىيكذم َّ
تىعتىدوا ى َّن َّ
ّللا ىحذالال ى
ّللاى ال حذ ُّت المعتىذد ى
أىنتم به مؤمنو ىن) المائدة 87:و.)88
قول القرفبي علذا يولذه تعذالا ىذا

فن
ّللا ىلكم ىوال تىعتىدوا ى َّن َّ
َّ
ّللاى ال ح ُّت المعتىد ى

َّ
فّي ىثذان ىمذا أى ىحذ َّل
حمنذوا ال ت ىح ّرمذوا ى
أُّىف ىلذا الذ ى
فن ى
فّيثا ىواتَّقوا
" "87ىوكلوا م َّما ىرىاىيكم َّ
ّللا ىحالال ى

)1

اللام ألحكام القرحن الكريم – القرفبي – دار الكتت – . 252/6

)2

الصحوة اأسالمية نين اللحود والتطرف – د .فوس

القرضاوي –

. 25

ّللاى اَّلذ ي أىنذتم بذه مؤمنذو ىن) المائذذدة 87:و )88يذذال علما نذذا رحمذذة
َّ

علذذيلم فذذي هذ ه

رد علذذا غذذالة المتزه ذدفن وعلذذا أهذذل
اآل ذذة ومذذا شذذانللا واألحادفذذع ال ذواردة فذذي معناهذذا ٌ
الثطالة من المتصوفين ى كل فرين منلم يد عدل عن فريقه وحاد عن تحقيقه" .....
)3

ويعلن الدكتور فوس

القرضاوي علا اآلفتين السابقتين بقوله " :وهاتان اآلفتان

الكريمتان تبينان لللماعة المؤمنة حقيقة منلي اأسذالم فذي التمتذ بالطيثذان ومقاومذة
الغلو ال ي وجد في بعض األد ذان فقذد روي فذي سذبت النذزول أن رهطذا مذن الصذحابة
يالوا :نقط م اكيرنا ونتر شلوان الدنيا ونسيت في األر

كالرهثان !

ورو أن رج ذذاال أرادوا أن فتبتلذ ذوا أو الصذ ذوا أنفس ذذلم ويلثسذ ذوا المس ذذو " مالب ذذس
الرهثان " فنزلت..

)4

ثانياً التأصيل الشرعي لذم الغلو والتطرف من السنة النبوية:
 -1رو اأمام أحمد في مسذنده والنسذائي وانذن ماجذة فذي سذننلما والحذاكم فذي
مستدركه عن انن ،ثا

رضي

عليذه وسذلم يذال " :ى ذاكم

عنلما أن النبي صلا

والغلو في الدفن فحنما هله من يبلكم بالغلو في الدفن " .)1
ويعلن الدكتور فوس

القرضاوي علذا الحذدفع بقولذه " :والمذراد بمذن يبلنذا :أهذل

األد ان السابقة وخاصة أهل الكتاب وعلا األخص :النصار ...
وسبت ورود الحدفع فنبلنا علا أمرملم وهذو أن الغلذو يذد فبذدأ بشذيء صذغير
ثم تتس دائرته ويتطافر شرره و لذه أن النبذي صذلا

عليذه وسذلم حذين وصذل ىلذا

القرضاوي –

)4

الصحوة اأسالمية نين اللحود والتطرف – د .فوس

)1

السلسلة الصحيحة – األلثاني – مكتثة المعارف – الريا

. 28

– . 278/3

المزدلفذة فذي حلذة الذوداع يذال النذن ،ثذا  " :هلذم القذط لذي – أي حصذيان ليرمذي نلذا
فذي منذا – يذال :فلقطذت لذه حصذيان مذذن حصذا الالذ ف – عنذي حصذا صذغا ار ممذذا
ح ذ ذ ف ب ذ ذذه– فلم ذ ذذا وض ذ ذذعلن ف ذ ذذي ف ذ ذذده ي ذ ذذال :نع ذ ذذم ب مث ذ ذذال هؤالء وا ذ ذذاكم والغل ذ ذذو ف ذ ذذي
الدفن...الحدفع".
عنذذي :ال فنثغذذي أن فتنطع ذوا فيقول ذوا :الرم ذي بكثذذار الحصذذا أنل ذ مذذن الصذذغار
فيدخل عليلم الغلو شي ا فشي ا فلل ا ح رهم.
ويذذال اأمذذام انذذن تيميذذة :يولذذه " :ى ذذاكم والغلذذو فذذي الذذدفن " عذذام فذذي جمي ذ أن ذواع
الغل ذذو ف ذذي االعتق ذذادان واألعم ذذال والغل ذذو :مل ذذاواة الح ذذد ...والنص ذذار أكث ذذر غلذ ذوا ف ذذي
االعتقاد والعمذل مذن سذائر الطوائذ

وا ذاهم نلذا

تىغلوا في دفنكم) النساء :من اآل ة.)171

عذن الغلذو فذي القذرحن بقولذه :ال

)2

 -2ورو مسذذلم فذذي صذذحيحه عذذن انذذن مسذذعود يذذال يذذال رسذذول
عليه وسلم " :هله المتنطعون " ياللا ثالثا " .رواه مسلم .

صذذلا

)3

يال اأمام النووي :أي المتعمقون الملاواون الحدود في أيواللم وأفعاللم.
ويعلذذن الذذدكتور فوس ذ

القرضذذاوي علذذا ه ذ ا الحذذدفع بقولذذه " :ونالحذذه أن ه ذ ا

الحدفع وال ي يبله جعال عاقثة " الغلو والتنط " هي اللال
والدنيا وأي خسارة أشد من اللال

)2
)3

وكفا نل ا اج ار

الصحوة اأسالمية نين اللحود والتطرف – د .فوس

)4

القرضاوي –

. 26-25

صحيت مسلم بشر النووي – راجعه وعلن عليه – محمد محمد تامر – دار الفلر للتراع – ط1

– 1420هذ 1999 -م – . 2670 – 438/8
)4

وهو شمل هذال الذدفن

الصحوة اأسالمية نين اللحود والتطرف – د .فوس

القرضاوي –

. 26

 -3ع ذذن أن ذذس ن ذذن مال ذذه أن رس ذذول

علي ذذه وس ذذلم ك ذذان ق ذذول " :ال

ص ذذلا

تشذددوا علذا أنفسذكم فيشذدد علذيكم فذحن يومذذا شذددوا علذا أنفسذلم فشذدد
)5

بقا اهم في الصوام والد ار ".
ويعلذذن الذذدكتور نوس ذ
النبي صلا

علذيلم فتلذذه

"

القرضذذاوي علذذا الحذذدفع بقولذذه " :ومذذن أجذذل لذذه يذذاوم

عليه وسلم كذل اتلذاه فنذزع ىلذا الغلذو فذي التذدفن وأنكذر علذا مذن بذال

م ذذن أص ذذحابه ف ذذي التعب ذذد والتقشذ ذ

مثالغ ذذة تالرج ذذه ع ذذن ح ذذد االعت ذذدال الذ ذ ي ج ذذاء ب ذذه

اأسذذالم وواان بذذه نذذين الروحيذذة والماد ذذة ووفذذن بف ذذله نذذين الذذدفن والذذدنيا وبذذين حذذه
النفس من الحياة وحن الرب في الدثادة التي خلن اأنسان للا" .)1
واألحادفذذع فذذي م الغلذذو والتطذذرف والذذدعوة ىلذذا التوسذذط واالعتذذدال كثيذرة كثي ذرة
نكتفي نل ا القدر منلا للداللة علا أن الغلو والتطرف – كمذا هذو مذ موم فذي كتذاب
عز وجل – فلو م موم في سنة نبيه محمد صلا
والدكتور فوس

عليه وسلم.

القرضذاوي فذي دعوتذه ىلذا الوسذطية واالعتذدال ومكافحتذه للغلذو

والتطرف ىنما فتث في له ما جاء في القرحن الكريم والسنة النبوية..
المطلب الرابع :دور القرضاوي في مكافحة الغلو
لقذذد كذذان للذذدكتور فوسذ

القرضذذاوي مويفذذا بذذار اا ويويذذا مذذن الغلذذو والتطذذرف ويذذد

صر القرضاوي في أكثر مذن محفذل وفذي أكثذر مذن لقذاء وفذي أكثذر مذن موضذ فذي

)5

)1

حدفع حسن /أخرجه أنو داود في سننه /كتاب األدب – باب الحسد "."4904" "2091/4

الصحوة اأسالمية نين اللحود والتطرف – د .فوس

القرضاوي –

. 27- 26

كتث ذذه الكثيذ ذرة باختي ذذاره وتبني ذذه لتي ذذار الوس ذذطية واتال ذذا ه منلل ذذا ل ذذه ومنظذ ذ ار للذ ذ ا التي ذذار
ودا،ية شثاب الصحوة ىلا اختياره وتبنيه ونب ه للغلو والتطرف.
ويذذد صذذر القرضذذاوي – فذذي رسذذالته ىلذذا األدفذذت الكبيذذر أسذذامة أنذذور عكاشذذة –
والتط ذذرف والغلو ومم ذذا ج ذذاء ف ذذي ه ذ ه الرس ذذالة يول ذذه " :ىن الحكوم ذذة

أن ذذه ف ذرفض العن ذ

المص ذرية تعل ذذم أنـــي أعـــارف العنـــف ،وأقـــاوم التطـــرف وأدع ذذو ىل ذذا التس ذذامت وأرح ذذت
بذذالحوار وأنذذادي بالتلدفذذد للذذدفن والنلذذو

بالذذدنيا وأتبنذذا تيذذار الوسذذطية ال ذ ي قذذوم

عل ذذا التيس ذذير ف ذذي الفت ذذو والتثش ذذير ف ذذي الدعوة والمواان ذذة ن ذذين ثوان ذذت الش ذذرع ومتغي ذران
العصر" ...

)1

ويقول الدكتور فوس

القرضاوي – مؤكدا علا ه ا النلي – في كتابذه " الفتذو

ن ذذين االن ذذثاط والتس ذذيت " " :وم ذذن خص ذذائص الم ذذنلي الذ ذ ي س ذذرن علي ذذه :التذ ذزام رو
التوسط دائما واَّلعتدال كين التفريط واإلف ار " ..

)2

ويقول في كتابه " :الحياة الربانية والعلم " " :فالحياة الروحية في اأسالم – كما
شذ ذذرعلا
األخذر

ورسذ ذذوله – حيذ ذذاة معتدلذ ذذة متواانذ ذذة ومتناسذ ذذقة م ذ ذ جوانذ ذذت الحيذ ذذاة الماد ذ ذذة
فــال اقبـل فيهــا التنطــع ،وَّل الغلـو الذ ي لذور بذذه المسذلم علذذا نفسذه وعلذذا

حقو اآلخرين "

)1
)2

الشيخ فوس

القرضاوي شالصية العام اأسالمية – 1421هذ 2000 /م –

الفتو نين االن ثاط والتسيت – د .فوس

2008م –
)3

)3

القرضاوي – مكتثة وهثة – القاهرة – ط1429 / 1هذ /

.114

الحياة الربانية والعلم – د .فوس

.42

. 156-155

القرضاوي – مكتثة وهثة – القاهرة – ط1428 / 6هذ 2007 /م –

ويقذذول فذذي كتابذذه " :أولويذذان الحركذذة اأسذذالمية فذذي المرحلذذة القادمذذة " " :ومذذن
مع ذذالم الفك ذذر ال ذ ي ننش ذذده " :أن ذذه فك ذذر وس ذذطي الوجل ذذة والنزع ذذة فل ذذو فك ذذر تتلل ذذا في ذذه
النظذرة الوسذذطية المعتدلذذة المتكاملذذة للنذذا

والحيذذاة والنظذرة التذذي تمثذذل المذذنلي الوسذذط

بعيداً عن الغلو والتقيير " .)4
ويقول عند الحدفع عن المنلي العلمي ال ي تمثله السنة النبوية – فذي كتابذه" :
المدخل لدراسة السنة النبوية " " :فلو منلي وسط ألمة وسط ..وللذ ا كذان  -  -ى ا
لمت من بعض أصحابه جنوحا ىلا اأفراط أو التفريط ردهم بقوة ىلا الوسط وحذرهم
من مغبة الغلو والتقيير " .)5
ويق ذذول ف ذذي كتاب ذذه " الفق ذذه اأس ذذالمي ن ذذين األص ذذالة والتلدف ذذد " " :ويتميـــز الفقــ
اإلسالمي كنزعة " الوسطية " التي جنبت التطـرف والجمـو وجعلتذه دائمذا فذي موضذ
االعتدال والتواان دون جنو ىلا ىحد جلتي اأفراط أو التفريط " .)6
القرض ذذاوي أض ذذعلا ن ذذين ف ذذدي

ه ذ ه بع ذذض النق ذوالن م ذذن كت ذذت ال ذذدكتور فوس ذ
القذذارأ للت كيذذد علذذا أن ال ذذدكتور فوس ذ

القرضذذاوي يذذد ك ذذافت الغلذذو والتطذذرف مؤك ذذدا

علذا ضذذرورة اتثذاع المذذنلي الوسذذط ونبذ الغلذذو والتطذذرف وهذ ا مذذا شذذلد ىليذه عذذدد كبيذذر
)4

أولويان الحركة اأسالمية في المرحلة القادمة -د .فوس

مكتثة وهثة – القاهرة – ط1426 /6هذ 2006 /م –
)5

–
)6

المدخل لدراسة السنة النبوية – د .فوس

القرضاوي – دار الصفوة للطثاعة -

.107

القرضاوي – مكتثة وهثة – القاهرة – ط1425 / 5هذ 2004 /م

.92
الفقه اأسالمي نين األصالة والتلدفد – د .فوس

2009م –

. 14

القرضاوي – مكتثة وهثة – القاهرة – ط1430 / 4هذ /

من العلماء والمفكرين الذ فن كذرن بعذض أيذواللم عنذد حذدفثي عذن " شذلادان العلمذاء
للقرضذذاوي ب نذذه فقيذذه الوسذذطية

ذذاف ىلذذا كذذل مذذا سذذبن مذذا يذذام بذذه الذذدكتور فوس ذ

القرضاوي من مساهمان في الذرد علذا الغذالة والمتطذرفين وتفنيذد شذبلاتلم وبيذان سذبت
ويذذوعلم فذذي دوامذذة الغلذذو والتطذذرف ومذذن ه ذ ه المسذذاهمان :كتابذذه " :هذذاهرة الغلذذو فذذي
التفكي ذذر " وال ذ ي تح ذذدع في ذذه ع ذذن ه ذ ه الظ ذذاهرة وأس ذذثانلا وال ذذرد عل ذذا ش ذذبلان الق ذذائلين
بالتكفير .)1
وكتابذذه " :الصذذحوة اأسذذالمية نذذين اللحذذود والتطذذرف " وال ذ ي تحذذدع فيذذه عذذن
الغلو والتطرف مبينا أسثابه ومح اىرً من خطورته نين شثاب الصحوة اأسالمية...
وفي ختام ه ا المثحع :أيول ه ه هي أهم جلود الدكتور فوس

القرضذاوي فذي

مكافحت ذذه للغل ذذو والتط ذذرف والت ذذي تؤك ذذد بم ذذا ال ف ذذدع مل ذذاال للش ذذه أن ال ذذدكتور فوسذ ذ
القرضاوي هو بحن :فقيه الوسطية ومكافحة الغلو.

)1

انظر اله بشيء من التفصيل في كتاب  -هاهرة الغلو في التكفير – د .فوس

اللماعة اأسالمية – جامعة القاهرة – تواي دار الللاد – ودار االعتصام .

القرضاوي –

الخاتمة:
الحمد
فوسذ

وكفا وسالم علا ،ثاده ال فن اصطفا وخاتملم الملتبا وبعد:

من خالل كتابة ه ا الثحع المتواض  -ومن خالل تلوالي فذي كتذت الذدكتور
القرضذذاوي والكتذذت األخذذر التذذي تحذذدثت عذذن الوسذذطية وعذذن الذذدكتور فوسذ

القرضاوي ودوره في الدعوة ىلا الوسطية ومكافحة الغلو خرجت بالنتائي التالية:

 -1عد القرضاوي – بما ال فدع ملاال للشه – رائد التيار الوسطي المعاصر

ومن أنرا الدعاة ىلا ه ا التيار.

 -2تعتبذذر الوسذذطية واالعتذذدال السذذمة الثذذاراة لل ذ ا الذذدفن س ذواء كذذان لذذه ف ذذي

الفكر أو الفقه أو الدعوة أو غير له ويد أكد القرحن والسنة النبوية علا له.
 -3أن ال ذذدكتور فوس ذ

القرض ذذاوي ي ذذد حظ ذذي بمكان ذذة مرموي ذذة ن ذذين ىخوان ذذه م ذذن

العلماء والمفكرين ويد شلد له اللمي ندوره الثذارا فذي الذدعوة ىلذا الوسذطية ومكافحذة

الغلو والتطرف.

 -4أن الدكتور فوسذ

القرضذاوي يذد جنذد كذل مذا ملذه مذن وسذائل للذدعوة ىلذا

ه ذ ا التي ذذار الوس ذذطي والتنظي ذذر ل ذذه فف ذذي ك ذذل لق ذذاء أو ح ذوار س ذ ل في ذذه القرض ذذاوي ع ذذن
مويفه مذن الغلذو والتطذرف نلذده صذر – دون ملاملذة ألحذد – نتبنيذه للتيذار الوسذطي

ونبذ ه للغلذذو والتطذذرف كمذذا ال اللذذو كتذذاب مذذن كتثذذه ىال و شذذير فيذذه ىلذذا هذ ا المويذ
من الوسطية ونب ه للغلو والتطرف.
وفذذي الالتذذام أس ذ ل

العلذذي العظذذيم أن أكذذون يذذد وفقذذت فذذي كتابذذة ه ذ ا الثحذذع

وأعت ر لألا القارأ عن كل تقصير ندر مني في كتابة ه ا الثحع كما أس له سثحانه
أن لع ذذل ل ذذه ف ذذي ميذ ذزان حس ذذناتي وف ذذي ميذ ذزان حس ذذنان األخ ذذوة الق ذذائمين عل ذذا هذ ذ ا

المؤتمر المثار

الللم حمين.

العبد الفقير إلى رب
عبد القادر خليل الشطلي

مراجع البحث
 -1اأسالم كما نذؤمن بذه – ضذوابط ومالمذت – د .فوسذ
القد

القرضذاوي – مركذز

للدراسان واأعالم والنشر – فلسطين – غزة – 1999م.

 -2أص ذذول اأفت ذذاء واالجتل ذذاد التطبيق ذذي ف ذذي نظري ذذان فق ذذه ال ذذدعوة اأس ذذالمية –
محمد أحمد الراشد – دار المحراب – ط1423/1هذ2002/م ج.2
 -3ايت ذذاء الص ذراط المسذذتقيم مالالفذذة أصذذحاب اللحذذيم – لشذذيخ اأسذذالم انذذن
تيمي ذذة – راجع ذذه وي ذذدم ل ذذه – ف ذذه عب ذذد ال ذذرءوف س ذذعد – دار ىحي ذذاء الكت ذذت
العربية – القاهرة.

 -4أولويذذان الحركذذة اأسذذالمية فذذي المرحلذذة القادمذذة -د .فوس ذ

القرضذذاوي –

دار الصفوة للطثاعة  -مكتثة وهثة – القاهرة – ط1426 /6هذ 2006 /م.
 -5اأ مان والحياة – د .فوس

القرضذاوي – مكتثذة وهثذة – ط1428 / 16ه ذ

2007 /م.
-6

اللام ألحكام القرحن الكريم – القرفبي – المللد الساد .

 -7الحيذذاة الربانيذذة والعلذذم – د .فوس ذ

القرضذذاوي – مكتثذذة وهثذذة – الق ذذاهرة –

ط1428 / 6هذ 2007 /م.
 -8الالصائص العامذة لإلسذالم – د .فوسذ

القرضذاوي – دار غريذت للطثاعذة

– القاهرة – الناشر مكتثة وهثة – ط1429 / 4هذ 2008 /م.
 -9السلس ذذلة الص ذذحيحة – األلث ذذاني – مكتث ذذة المع ذذارف – الري ذذا

– الملل ذذد

الثالع
 -10شذذمول اأسذذالم – د .فوس ذ

القرضذذاوي – مكتثذذة وهثذذة – القذذاهرة – ط/ 2

1415هذ 1995 /م.
 -11الشيخ فوس

القرضاوي – شالصذية العذام اأسذالمية 1421هذذ2000 /م –

مكتثة وهثة – القاهرة – ط1421 / 1هذ 2001 /م.
 -12الصحوة اأسالمية نين اللحود والتطرف – د .فوس
 -13هذذاهرة الغلذذو فذذي التكفيذذر – د .فوسذ

القرضاوي – ط.1

القرضذذاوي – اللماعذذة اأسذذالمية –

جامعة القاهرة – تواي دار الللاد – ودار االعتصام.
 -14الغلذذو اآلفذذة المللكذذة – د .سذذلمان نذذن نصذذر الدا ذذة – فث ذ علذذا نفقذذة و اارة
األوياف والشؤون الدفنية – فلسطين – غزة.
 -15ف ذذتت الث ذذاري ش ذذر ص ذذحيت الثال ذذاري – أحم ذذد ن ذذن حل ذذر العس ذذقالني – دار
المعرفة  -نيرون – تحقين  -محمد فؤاد عبد الثايي – المللد الثامن.

 -16الفتذذو نذذين االن ذذثاط والتسذذيت – د .فوس ذ

القرضذذاوي – مكتثذذة وهثذذة –

القاهرة – ط1429 / 1هذ 2008 /م.
 -17الفتذ ذذو وأثرهذ ذذا فذ ذذي حما ذ ذذة المعتقذ ذذد وتحقيذ ذذن الوسذ ذذطية – د .فلذ ذذد نذ ذذن سذ ذذعد
الللني – دار انن اللواي – ط1428 / 1هذ.
 -18الفق ذذه اأس ذذالمي ن ذذين األص ذذالة والتلدف ذذد – د .فوسذ ذ

القرض ذذاوي – مكتث ذذة

وهثة – القاهرة – ط1430 / 4هذ 2009 /م.
 -19فذذي فق ذذه األولويذذان  -د ارس ذذة جدف ذذدة فذذي ض ذذوء الق ذرحن والس ذذنة – د .فوس ذ
القرضاوي – المكتت اأسالمي – ط1420 / 1هذ 1999 /م.
 -20لسذذان العذذرب – انذذن منظذذور – العالمذذة أنذذو الف ذذل جمذذال الذذدفن نذذن محمذذد
نن مكرم نن منظور األفريقي – دار صادر.
 -21مالتار الصحا – الشيخ اأمام محمذد نذن أنذي بكذر نذن عبذد القذادر الذرااي
– المكتثة العصرية – صيدا – نيرون – ط1418 / 4هذ 1998 /م.
 -22الم ذذدخل لد ارس ذذة الس ذذنة النبوي ذذة – د .فوسذ ذ

القرض ذذاوي – مكتث ذذة وهث ذذة –

القاهرة – ط1425 / 5هذ 2004 /م.
 -23مسذ ذذتقبل األصذ ذذولية اأسذ ذذالمية – د .فوسذ ذ

القرضذ ذاوي – مكتثذ ذذة وهثذ ذذة –

القاهرة – 1424هذ 2003 /م.
 -24الوسذذطية فذذي القذرحن الكذريم – د .علذذي محمذذد الصذذالني – دار انذذن اللذذواي
– القاهرة – ط1428 / 1هذ 2007 /م.
 -25فوس

القرضذاوي – كلمذان فذي تكريمذه وبحذوع فذي فكذره وفقلذه ملذداة ىليذه

بمناسذثة نلوغذذه السذثعين – دار السذذالم لصذاحبلا عبذذد القذادر محمذذود الثكذذار
– ط1424 / 1هذ 2004 /م – ج.2
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عنوان البحث

اسم المشارك

مالمت التلدفد الفقلي عند القرضاوي

د .خالد محمد حنفي

التلدفد في فقه المرأة المسلمة عند الدكتور فوس

أ.عبد الحميد جمال الفراني

القرضاوي

أ .عوني محمد العلوي

منلي العالمة القرضاوي في التيسير في الفتو

أ .خالد محمد تربان
أ .محمود ناهض علور

مالمح التجديد الفقهي عند القرضاوي

بحث مقدم إلى مؤتمر

"جه د دي س ق ااوم

خدمم اإل رة لقم ااو سم
ااف

سلسم"

الذي تعقده وزارة األوقاف والشؤون الدينية
غزة  -فلسطين
في الفترة 5-4 :ذو القعدة  1431هـ  13-12/أكتوبر 2010م

إعداد:

دي خ اد محمد حلف
باحث من ألمانيا /فرانكفورت

أكتوبر 2010م

مقدمة
الحم ذذد

ال ذ ي أللمن ذذا مع ذذالم اأس ذذالم وأعلمن ذذا م ارت ذذت األع ذذالم أمرن ذذا باتث ذذاع

الف ل والفقاهة ونلانذا عذن اتثذاع اللذو والسذفاهة وأاكذا صذلوان
معلذذم النذذا

الاليذذر وهذذادي الثش ذرية ىلذذا الرشذذد رحمذذة

وتسذليماته علذا

للعذذالمين وحلتذذه علذذا النذذا

أجمعين وبعد.
ى ا ك ذذان الل ذذدف م ذذن د ارس ذذة أفذ ذوار الفق ذذه وم اهث ذذه ه ذذو الوي ذذوف عل ذذا فتذ ذران
وم ارحذذل القذذوة وال ذذع

فيذذه نلذذدف ىحذذداع نل ذذة فقليذذة معاص ذرة تتنذذاغم م ذ الذذزمن

وتلبذذي احتياجذذان العصذذر فذذي ضذذوء تراثنذذا الفقلذذي العظذذيم ف ذحن اللذذدف مذذن وراء ه ذ ا
الثح ذذع ه ذذو اأف ذذادة م ذذن مرتك ذزان التلدف ذذد الفقل ذذي عن ذذد ش ذذيالنا العالم ذذة اأم ذذام فوس ذ
القرضاوي أفال

في الاليذر بقذاءه) لنالذرج منلذا نذدواء وشذفاء لحالذة الركذود الفقلذي

المعاصر وااليتراب من مذون الملكذة الفقليذة أو احت ذارها كمذا أننذا نقذدم نذ له جذزءا
مذذن ح ذن الشذذيخ علينذذا أن نعذذرف األجيذذال بذذه وأن نذذدر ت ارثذذه الفقلذذي د ارسذذة متثص ذرة
لنصذ ذذل الماضذ ذذي بالحاضذ ذذر ولن ذ ذ أيذ ذذدامنا علذ ذذا الطريذ ذذن الصذ ذذحيت للتلدفذ ذذد الفقلذ ذذي
المنشود.
فالثحع ال فلدف فقط ىلذا التقذريه لشذيالنا العالمذة اأمذام فوسذ
أو نيان ف له في الكتابة والتصني

القرضذاوي

الفقلي ىنما فلذدف كذ له ىلذا االسذتفادة مذن هذ ه

الللود وتله التلربة في تلدفد وتحدفع الدراسان الفقلية المعاصرة.
صعوبات البحث
ى ا كان شيالنا القرضاوي لما أراد أن كتت عذن الدا،يذة الملذدد الشذيخ محمذد
الغزالي يال :ىن اأمام محمدا أبا اهرة لمذا كتذت عذن األئمذة يذال :ال كتذت عذن األئمذة

ىال ىمذذام ويذذال العقذذاد حذذين كتذذت ،ثقرياتذذه :ال كتذذت عذذن الدثذذايرة ىال ،ثقذذري ثذذم يذذال
ش ذذيالنا القرض ذذاوي" :وم ذذن ل ذذي باأمام ذذة والدثقري ذذة حت ذذا أكت ذذت ع ذذن ىم ذذام و،ثق ذذري مث ذذل
الغزالي".
يلت :ى ا كان األمر ك له فما ا عسا أن أيول !!
لكنلذا فرصذة فيثذة للوفذاء بحذن مذن حقذو الشذيخ علينذا وليوجلنذا فيمذا فلمنذا
عنذذه وكذ ا لنسذذتفيد مذذن تعليقذذان أسذذات تنا ومشذذا النا مذذن تالميذ الشذذيخ وأصذذحابه تلذذه
هي الصعوبة األولا أما الثانية ف ين الويت واما الثالثة فقلة المراج حيع أقيم في
المللر فاعتمدن علا الكتت االلكترونية وهي يليلة وال تغني عن الكتاب المطبوع.
ورغذذم هذ ه الصذذعوبان ىال أن

تعذذالا أكرمنذذي بالبركذذة فذذي الويذذت فكذذان هذ ا

الثحع المتواض ال ي أضعه نين فدي شيالنا علا استحياء.
وكنت يد عزمت علا عر

ثمانية مالمت للتلدفد الفقلي عند الشيخ وهي:

 -9اأسلام في نناء وصناعة الملكة الفقلية.
 -10تفعيل القواعد الفقلية.
 -11اللم نين النصو

اللزئية والمقاصد الكلية.

 -12اللم نين االجتلاد االنتقائي واأنشائي.
 -13اللم نين فقه السلو والحكام.
 -14ريادة مدرسة التيسير المن ثط.

 -15نقل الفقه من ساحة الت صيل والتنظير ىلا التفعيل والتطبين.
 -16فقه الزمان والمكان

لكنا وجدن أن الثحع سيت الم ى ا أدخلت فيه كذل هذ ه المطالذت وهذو مذا
ال فتناست م المؤتمر فاختصرتلا ىلا النص

واكتفيت بالمطالت األربعذة األولذا ثذم

أتثعتلا بالاتمة كرن فيلا أهم النتائي والتوصيان.
وأخي ار فحن ه ا الثحع جلد بشري ما كان فيه من صواب فلذو محذض توفيذن
تعذذالا فلذذه الحمذذد والمنذذة ولذذه الحكذذم واليذذه المرج ذ والمذذتب ومذذا كذذان فيذذه مذذن وهذذم
وخلل فلو من رشت نفسي األمارة بالسوء وي نا

أن كون الكمال ىال له.

وا ا كان شيالنا العالمذة األدفذت والمحقذن ال ذلي -أحذد أركذان العلذم بالعربيذة
تع ذذالا -ق ذذول ف ذذي مقدمت ذذه

وحدانل ذذا ف ذذي هذ ذ ا العص ذذر األس ذذتا محم ذذود ش ذذاكر رحم ذذه

لتفسير اأمام انن جرير الطبري ال ي يام نتحقيقه وخدمته خير قيذام":ونحن أهذل امذان

أوتوا من العلز والتلاون أضعاف ما أوتي أسالفلم مذن اللذ ّد والقذوة !" فمذا ا أيذول عذن
نفسي التي أعرف ضعفلا جيدا ولعل أف ل اعت ار عما وي في الثحع من خلل مذا
األول من تارياله ى يال:
ختم به انن خلدون رائعته المقدم ىة أو اللزىء
ى
"ويذذد اسذذتوفينا مذذن مسذذائله -أ فبيعذذة العمذران ومذذا عذذر لذذه -مذذا حسذذبناه
كفذذاء لذذه ولعذذل مذذن ذ تي بعذذدنا ممذذن فؤيذذده

بفكذذر صذذحيت وعلذذم مبذذين غذذو

مذذن

مسذذائله علذذا أكثذذر ممذذا كتبنذذا فلذذيس علذذا مسذذتنثط الفذذن ىحصذذاء مسذذائله و ىنمذذا عليذذه
تعيذذين موضذ العلذذم و تنويذ فصذذوله ومذذا فذذتكلم فيذذه والمتذ خرون فلحقذذون المسذذائل مذذن

بعده شي ا فشي ا ىلا أن كمل

علم وأنتم ال تعلمون" .)1

الفقير إلى عفو رب
خالد محمد حنفي

 )1مقدمة انن خلدون
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مدخل
ىن شالصذ ذ ذذية الشذ ذ ذذيخ القرضذ ذ ذذاوي وفبيعتلذ ذ ذذا فبيعذ ذ ذذة ملذ ذ ذذددة تكذ ذ ذره التقليذ ذ ذذد
والتعصذذت وتنفذذر منذذه ويحذذت دائمذذا أن كذذون نسذذيلا وحذذده وأن كذذون نفسذذه راف ذذا
تقليذد أحذذد حتذذا ولذذو كذان مذذن أكذذانر مشذذا اله ومذذن أحذت أسذذات ته ىليذذه كالشذذيخ حسذذن
البنا أو الشيخ الغزالي رحملما
وت رعه ىلا

تعالا) نل ىنذه ميذل ىلذا التلدفذد حتذا فذي دعائذه

عز وجل فنلحه تمي از فذي األسذلوب ومالمسذة لألحذداع وتذ ث ار نلذا

نل ىن نفوره من التقليد والمحاكاة الرج في دعائه فنراه قذول :الللذم أفلذن عقلذي مذن
أسر التقليد وأفلن يلبي مذن عبود ذة العبيذد وأفلذن لسذاني مذن كذل دعذوة غيذر دعذوة
التوحيد.
حتذذا عنذذدما اسذذتالدم السذذل فذذي دعائذذه لذذم سذ ىلذذا محاكذذاة القذذد م بذذالتكل
فيه كما فعل الثعض في أدعيتلم وخطبلم ىنما جاءه سلعه محمذودا لطيفذا تستسذيغه
اآل ان وتطرب وال علت في ه ا فلو الشاعر المطبوع صاحت القصائد والدواوين لذه
ليس كل ا السل المتكل

الم موم

)1

وبما أن الشيخ اشتغل بالفقه والفتو من صغره ورصد حاجة الفقه اليوم ىلا
التلدفد في الطر والمعاصرة في األسلوب فقد خطا خطوان نظريذة وعمليذة فذي هذ ا
التلدفد من أن ألقا الذدر األول فذي الفقذه فذي مسذلد يريتذه صذفط تذراب مذن أعمذال
المحلة الكبر بمحافظة الغربية بمصر.

 ) 1من له ما كره العالمة المحقن أحمد محمد شاكر في مقدمة تحقيقه لكتاب الثاعع الحثيع
شر اختصار علوم الحدفع ى يال :أنا أكره السل وأنفر منه – قصد التكل
الكتاب خرج نل ا العنوان وعرف به لغيرن اسمه.

فيه -ولوال أن

ى ا الشيخ لم

طر ىلا التلدفد الفقلذي الذ ي نتحذدع عنذه أو كلذ

بذه مذن

جلذة مذذن الللذذان أو يذذام بذه بحكذذم وهيفتذذه وعملذذه وانمذا كذذان سذذلية وفبيعذذة وملكذذة
اكتملت بامتالكذه ألدوان التلدفذد واالجتلذاد الفقلذي سذاعد علذا لذه الحاجذة العمليذة
وال ذذرورة الوايديذذة التذذي تحذذتم تلدفذذد الفقذذه وتقد مذذه فذذي ثذذوب جدفذذد شذذكال وموضذذوعا
األمر ال ي جعل من تلربة الشيخ الفقلية نمو جا لت علينذا د ارسذته واالسذتفادة منذه
في مؤسساتنا وجامعاتنا المعنية بالدراسان الفقلية واألصولية.
واألمر فذي الحقيقذة حتذاج منذا ىلذا د ارسذة تلربذة الشذيخ الفقليذة مذن جوانبلذا
المالتلفذذة ف ذذي مراحلل ذذا الزمني ذذة المتع ذذددة لنصذذل ىل ذذا تص ذذور واض ذذت وخط ذذة منللي ذذة
للالذذروج مذذن أامذذة االجتلذذاد المعاصذذر والفقذذه والفتذذو

وه ذ ا الثحذذع عذذد مذذدخال ملمذذا

لل ا المشروع المتعدد األوجه الكثير المالمت.
ولع ذذل هذ ذ ه المالم ذذت األربع ذذة للتلدف ذذد الفقل ذذي عن ذذد الش ذذيخ تس ذذلم ف ذذي لف ذذت
األنظار ىليلا وتحقين الوعي نلا واضافة المزيد عليلا ىن شاء

تعالا.

المطلب األول :اإلسهام في كناء وصناعة الملكة الفقهية.
كين الفقي المولود والفقي المينوع
فولد الشاعر وال صن

،ثارة تقال في ملال الشعر والشعراء فالشذاعر فولذد

مذذن بطذذن أمذذه شذذاع ار فنسذذاب منذذه الشذذعر انسذذيابا مواونذذا مقفذذا أمذذا الشذذاعر المصذذنوع
فحنه ال طرب األ ن وال شعر به السذام وال كذون لشذعره صذدي ىن كذل همذه تركيذت
البيت وضثط يافيته وتصحيت وانه ليتوافن م بع ه وال عتبر مثل هذ ا فذي الحقيقذة
شاع ار وان خرج منه الشعر مواونا مقفا.

وه ا المعنا صد ك له علا حال الفقه والفقلاء يد ما وحدفثا فالفقيذه فولذد
الفقيذذه المصذذنوع سذذرعان مذذا كش ذ

وال صذذن

ويف ذذت فذذي االجتلذذادان واالختيذذاران

الفقليذذة أمذذا الفقيذذه المولذذود صذذاحت الموهثذذة فحنذذه ىفلمذذت بحدسذذه و كائذذه وملكتذذه ال ذ أر
األرجذذت واالجتلذذاد األف ذذل بملذذرد عذذر

المس ذ لة عليذذه ويبذذدو ه ذ ا عليذذه فذذي م ارحذذل

مثكرة من حياته ويزداد وضوحا م اشتغاله ندراسة الفقه وتدريسه.
وال عني ه ا التقليل من أهمية الللد الدراسي في تكوين الفقيه كال لكن ه ا
الللد وه ه الدراسة لن تؤتي أكللذا ونذر ثمارهذا ى ا كانذت فذي تربذة غيذر تربتلذا وكذان
من نتوجه ىليه نل ا الللد غير موهوب ومحت لل ا الفقه و ا العلم.
وهذ ذ ا الذ ذ ي ك ذذرن ه ذذو م ذذا س ذذماه العلم ذذاء بالملك ذذة الفقلي ذذة أن ص ذذير الفق ذذه
والتذذرجيت واد ار المقاصذذد ونحذذو لذذه سذذلية وفبيعذذة للفقيذذه كالرياضذذي الحذذا
ال كاء بملرد عر

الحذذاد

المس لة عليه عطي النتيلة ثم قوم بالمقدمان واأجراءان التذي

تؤك ذذد ص ذذحة النتيل ذذة الت ذذي توص ذذل ىليل ذذا بملكت ذذه وكث ذرة دربت ذذه وال التلذ ذ
الحرك ذذة الفقلي ذذة واأفتائي ذذة المعاصذ ذرة عل ذذا ض ذذع

أح ذذد فرص ذذد

وت ارجذ ذ الملك ذذة الفقلي ذذة عل ذذا نح ذذو

فوج ذذت عل ذذا الغي ذذورين م ذذن أنن ذذاء األم ذذة أن فثحث ذذوه وأن س ذذتدركوا هذ ذ ا الالل ذذل ب ذذالبرامي
العلمية والعملية.
وهذ ذ ا الذ ذ ي ك ذذرن ه ذذو م ذذا استشذ ذرفه ووص ذذفه الص ذذحاني الللي ذذل عب ذذد
مسذذعود رضذذي

عنذذه حذذين يذذال نحذذن فذذي امذذان يليذذل يذ ار ه كثيذذر فقلذذا ه وسذذي تي بعذذد

له امان كثير ي ار ه يليل فقلا ه"
1
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عنه :ىنه في امان يليل ي ار ه كثير فقلا ه حفه فيه حدود القرحن و

ي فيه

حروفه يليل من س ل كثير من عطي طيلون الصالة فيه و قصرون فيه الالطثة فبدون فيه

وهن ذذا دالئ ذذل ومظ ذذاهر كثيذ ذرة ومتع ذذددة عل ذذا ص ذذحة يولن ذذا ب ذذع

أو م ذذون

الملكة الفقلية

أهم مظاهر ضعف الملكة الفقهية المعاصرة:
ا .ىنذ ذراا الق ذذا ا والمس ذذائل الفقلي ذذة المس ذذتللكة والمتك ذذررة والوي ذذوف عن ذذدها
واالنشغال نلا عن الق ا ا األكبر واألعظم رغم كثرتلا.

 .خل ذذو المص ذذنفان الفقلي ذذة المعاص ذرة م ذذن مس ذذحة اأن ذذداع والتلدف ذذد وك نل ذذا
كتت يد مة علا ور جدفد.

ط .يصر التلدفد الفقلي علا المحاوالن الفرد ة ال المؤسساتية.
ي .فوضا اأفتاء وعدم ان ثافه.

 .عدم اسذتيعاب االخذتالف الفقلذي بفلسذفته وأبعذاده وتقذد م نمذو ج معاصذر
منه.

ل .يلذذة وضذذع

االجتلذذادان اأندا،يذذة وتنزيذذل االجتلذذادان اأنشذذائية علذذا

واي ذ مغذذافر ومالتل ذ

وصذذورة ال ذذع

فذذي النذذوع األول ت ذ تي مذذن كذذون

الفقيه أو المفتي فنظر ىلا جانت واحد من جوانت الق ية كتركيزه علا

الواي ذ والحاجذذة فيلذذد نفسذذه يذذد تلذذاوا الذذنص أو فالحذذه الواي ذ والذذنص
ويغفذذل المذذتالن واآلثذذار أو فالحذذه الثالثذذة لكنذذه
واللزئي ذذة وعندئ ذ

ذذر بالمقاصذذد الكليذذة

ذذطر للل ذذروب م ذذن االجتل ذذاد اأنش ذذائي أو اأن ذذداعي

نتعقيداته وحسذاباته ىلذا االنتقذائي فيسذقط فذي تنزيلذه علذا الوايذ المتغيذر
المدي .
ب عماللم يبل أهوائلم و سي تي علا النا

امان كثير ي ار ه يليل فقلا ه حفه فيه حروف القرحن و

ي حدود كثير من س ل يليل من عطي طيلون فيه الالطثة و قصرون فيه الصالة فبدون

أهوائلم يبل أعماللم

وممذذا

ذذاع

اأشذذكال ويتطلذذت الثحذذع هذذو كثذرة معاهذذد وكليذذان الد ارسذذان

الشر،ية وكثرة الدارسين فيلا ك له واقثاللم علا ه ه الدراسة وكثرة الملام الفقليذة
لكن النتيلة كما نر .
ونسذ ذذتطي بفلذ ذذم ه ذ ذ ا المعنذ ذذا أن ن ذ ذ أفذ ذذدفنا علذ ذذا جذ ذذزء رئذ ذذيس وملذ ذذم فذ ذذي
توصذذي

داء ومذذر

الحركذذة الفقليذذة واأفتائيذذة فذذي عص ذرنا كمذذا أننذذا نتحليلنذذا للواي ذ

الفقلي المعاصر في ضوء ه ه الفكرة نستطي وض الحلول المناسثة للا.
وشذيالنا العالمذة القرضذاوي هذو أنذرا فقيذذه معاصذر ملذه الملكذة الفقليذة التذذي
ننشذذدها فلذذو صذذاحت فط ذرة موهوبذذة نذذدن واضذذحة من ذ صذذغره قذذول –أفذذال

فذذي

الالير بقاءه ":-من األحداع التي تستحن التسليل ما وي لي وأنا فالت بالقسم الثذانوي
حين خالفت نلي علماء يريتنا -وهذم ملموعذة مذن األفاضذل -ىال أنلذم التزمذوا تذدريس الفقذه
علا م هت الشافعي رضي

عنه حتا الحنعية منلم التزموا لذه ولذم حيذدوا عنذه ننذاء

علذا أن مذ هت الشذافعي هذو مذ هت عذوام البلذد .هذ ا مذ تقريذر المحققذين :أن العذامي ال
م هت له وأن م هثه هو م هت من فتيه ويعلمه.
ومذن المعلذوم لذد الدارسذين أن مذ هت الشذافعي مذن أشذد المذ اهت -أو لعلذه
أشدها -في مسائل النلاسة والطلارة وما ىليلا حتا يال اأمام الغزالي فذي كتذاب الطلذارة
مذن" اأحيذاء "معلقذا علذا مذ هت ىمامذه الشذافعي فذي مسذ لة الميذاه يذال" :وكنذت أود أن
كذون م هثذه فذي الميذاه كمذ هت مالذه".وسذرد سذثعة أوجذه فؤيذد نلذا رأي مالذه رضذي
عنه.
الملم أني شرعت أدر الفقه من غير" أني شلاع "نل علا فريقة الشذيخ سذيد
سانن في فقه السنة مستعينا بما تيسر لي من المراج في له الويت ويد أحدع له في

أول األمر ضلة نين النا

:كي

غيذر" المتذون المعتمذدة" وكيذ

الال

ه ا الشاب كثار الشيوا وكي

فقه النا

من

ذ تي بذ يوال لذم نسذم نلذا مذن يبذل ولكنذي يانلذت هذ ه

ال ذلة بالثثذان والتحذدي ويلذت للملذادلين :نينذي وبيذنكم القذرحن والسذنة فلنحذتكم ىليلمذا .
فلمذا حذاجلتلم باآل ذان واألحادفذع -وب ذاعتلم يليلذة منلذا -كذانوا هذم المحلذوجين
والمغلوبين.
والعلت أن العوام ال فن اعتبرهم العلماء في البلدة شافدية يد استراحوا جدا للذ ا
الذنلي اللدفذذد ورحبذوا بذذه لمذا فيذذه مذذن تيسذذير عظذيم علذذيلم ورفذ الحذذرج عذذنلم.
وما كان أعظم فرحتلم حين يلت للذم :ىن كذل مذا فؤكذل لحمذه فبولذه وروثذه فذاهر وأفذدن
له باألدلة من السنة .وحين يلت :ىن الماء فلذور ال فنلسذه شذيء ىال مذا غيذر فعمذه أو
لونه أو ريحه مستدال علا له بصحيت الحدفع.
وحذين يلذت للذم :ىن لمذس المذرأة ال فذنقض الوضذوء مستشذلدا علذا لذه بذالقرحن
والسنة.
ومعذروف أن مذ هت الشذافعي قذول بذ ن اللمذس نذايض للوضذوء بشذلوة أو بغيذر
شذلوة .وكذان حذدع كثيذ ار أن تنذاول المذرأة اوجلذا شذي ا فتلمسذه أو فلمسذلا خطذ فينذتقض
وضو ه وكان ه ا في فصل الشذتاء كثيذ ار مذا حذدع شذلا ار نذين الذزوجين لمذا فترتذت عليذه
من تلدفد الوضوء في البرد الشدفد.
وحدع مرة أن فعلت ىحذد الزوجذان -لمسذت اوجلذا خطذ -فغ ذت اوجلذا وهذم
بحف ائلا .فقالت له :ال تغ ت صل ووضو
جعلذذوني صذذاحت م ذ هت!
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صحيت علا م هت الشيخ فوس ! وهك ا

والذذا جانذذت فطرتذذه الموهوبذذة هذذو ك ذ له صذذاحت دربذذة

 ) 1راج مقدمة فتاو معاصرة اللزء األول

مكسوبة فبل ا جم نوضذو نذين أمذرين الفطذرة الموهوبذة والدربذة المكسذوبة و لذه مذن
خالل دراسته واتصاله المثكر ب س لة النا

وحاجاتلم اأفتائية.

للذ ا نحذذن بحاجذذة ماسذذة ىلذذا د ارسذذة تلربذذة الشذذيخ الفقليذذة كنمذذو ج وصذذل ىلذذا
درجذذة عاليذذة مذذن الن ذذي الفقلذذي ويذذدم الحلذذول الفقليذذة لمعظذذم الق ذذا ا المعاص ذرة كمذذا
أتعت نفسه في فلذم الوايذ

وفذي ىحيذاء االجتلذاد والنلذو

بذه بالت صذيل والتقعيذد تذارة

وبدعم وت سيس المؤسسان تارة أخر .
الن ذذد لن ذذا م ذذن تحلي ذذل ود ارس ذذة ه ذ ا النم ذذو ج :كي ذ
كيذ

در

كي ذ

تك ذذون علمي ذذا

كانذذت المنذذاهي التذذي فالعلذذا ودرسذذلا مذذا العوامذذل التذذي أثذذرن فذذي تكذذوين ملكتذذه

الفقلية
هذ ا ىضذذافة ىلذذا د ارسذذة النمذذا ج الفقليذذة األخذذر عنذذد المتقذذدمين مذذن أصذذحاب
الملكة الفقلية وهو ما فذتم فذي د ارسذة مذادة تذاريخ التشذري وأفذوار الفقذه وم اهثذه لنقذ
مذذن خذذالل د ارسذذة ه ذ ه األف ذوار والشالصذذيان الفقليذذة علذذا م ارحذذل القذذوة وال ذذع
تاريخ الفقه والفقلاء بغية التلدفد والنلو

فذذي

بالفقه وأصوله في عصرنا.

ف ذذالفر ن ذذين هذ ذ ه الد ارس ذذة ألفذ ذوار الفق ذذه والفقل ذذاء ود ارس ذذة الش ذذيخ فوسذ ذ

أن ذذه

نمو ج معاصر يانل للتكرير والتطبين ىن ش نا.
وفذذي هذ ا المطلذذت أ كذذر نذذثعض اللزئيذذان المتصذذلة بق ذذية الملكذذة الفقليذذة ثذذم
أنزللا علا الشيخ القرضاوي الفقيه لنالرج فذي نلا ذة هذ ا الذربط نتصذور مبذدئي مكننذا
البناء عليذه ليليذت لنذا علذا السذؤال :مذا السذبيل أحيذاء وا لذاد نل ذة فقليذة معاصذرة
تل ذذدد الفق ذذه وأص ذذوله وتص ذذحت وت ذذثط مس ذذار االجتل ذذاد وتال ذذرج أجي ذذاال م ذذن الفقل ذذاء
أصحاب الملكة الفقلية وتق ي علا فوضا اأفتاء المعاصر

أوَّلً :المقيود بالملكة الفقهية
مذذن أخصذذر وأد تعريفذذان الملكذذة الفقليذذة تعريذ

د محمذذد عثمذذان شذذبير يذذال

بعذذد ىف ذراده لعذذدد مذذن التعريفذذان :الملكذذة الفقليذذة هذذي :صذذفة ارسذذالة فذذي الذذنفس تحقذذن
الفلذ ذذم لمقاصذ ذذد الكذ ذذالم الذ ذ ي سذ ذذلم فذ ذذي الذ ذذتمكن مذ ذذن ىعطذ ذذاء الحكذ ذذم الشذ ذذرعي للق ذ ذذية
المطروحة ىما نرده ىلا مظانذه فذي مالذزون الفقذه أو باالسذتنثاط مذن األدلذة الشذر،ية
أو القواعد الكلية
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ثانياً :من خيائص الملكة الفقهية:
 -4الملكذذة صذذفة فذذي الذذنفس تطلذذن علذذا مقانلذذة العذذدم .وهذذي تعذذين الشذذالص
علا سرعة البدفلة في فلم الموضوع واعطاء الحكم الالا

به والتمييز

ن ذذين المتش ذذانلان بحن ذذداء الف ذذرو والموان ذ واللم ذ نينلم ذذا بالعل ذذل واألش ذذثاه
والنظائر وغير له.

 -5الملك ذذة ص ذذفة مكتس ذذثة وموهوب ذذة تتحق ذذن للش ذذالص باالكتس ذذاب والموهث ذذة
فاكتسذ ذذانلا فتحقذ ذذن باأحافذ ذذة بمثذ ذذاديء العلذ ذذم ويواعذ ذذده .فلذ ذذي تلمذ ذ نذ ذذين

أمرين :هثة من

تعالا تنمو وتزداد باالكتساب.

 -6الملكة صفة راسالة كالنبتة التي تظلر في األر

تنمو وتتل ر بالرعا ذة

والعنا ة وك له الملكة تبدأ ضديفة ثم تقو وترسخ في النفس .)2

والالصائص الثالثة مكن تنزيللا علا الشيخ القرضاوي فالشذيخ حتذاه

ملكذة سذتطي نلذا فلذذم الق ذية واعطاءهذا الحكذم الالذذا

نلذا وكذ ا مكنذه التمييذذز

نين المتشذانلان واسذتالراج الفذرو نينلذا وكذ ا اللمذ نينلذا بالعلذل وأ كذر فذي هذ ا
 ) 1تكوين الملكة الفقلية د /محمد عثمان شبير
 ) 2السانن
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مذذا حذذدع فذذي جلسذذة مذذن جلسذذان المللذذس األوربذذي لإلفتذذاء والثحذذوع الذذدورة الثامنذذة
عش ذرة والت ذذي عق ذذدن نث ذذاريس وي ذذد خصص ذذت الللس ذذة لإلجاب ذذة عل ذذا الفت ذذاو الت ذذي
وردن ىلذذا المللذذس وجذذاء سذؤال فحذواه أن رجذذال كذذان قذذود سذذيارة فاصذذطدم بسذذيارة
أخر وتسبت في يتل خمسة فلي لت عليه خمس د ذان أم د ذة واحذدة وأجذاب
أح ذذد أع ذذاء الملل ذذس فذ ذ كر اخ ذذتالف الفقل ذذاء ف ذذي ت ذذداخل ال ذذد ان ورج ذذت الق ذذول
بالتداخل وعدم تعدفدها علا السائن.
وهنا تذدخل الشذيخ القرضذاوي يذائال :أنذا أر أن مذا يالذه الفقلذاء فذي القتذل
الالط وما مثلوا به كان من وايعلم وفي عصرهم أن صوب هدفه تلاه فذائر أو
صذذيد فيصذذيت ىنس ذذانا ونحذذوه والقذذول ب ذ ن ه ذ ا الكذذالم فنطب ذذن علذذا ه ذ ه الح ذوادع
ويتش ذذابه معل ذذا أم ذذر حت ذذاج ىل ذذا ىع ذذادة نظ ذذر وبح ذذع أن أي ذذول ىن يائ ذذد القط ذذار أو
الطائرة ى ا تسبت في حادع ويتذل فيذه م ذة فذدف دفذتلم وكذ ا يائذد الطذائرة والثذاخرة
وتوي

المللس في الفتو ولم قدم جوابا للسائل.
وهنذذا نالحذذه نذذروا الملكذذة الفقليذذة عنذذد الشذذيخ نوضذذو رغذذم أنذذه لذذم قذذدم

ىجابذذة وانمذذا اسذذتطاع بسذذرعة ندفلتذذه وح ذذور ملكتذذه أن ميذذز المتشذذانلان ويذذدر
الفرو .
وف ذذي ال ذذدورة التالي ذذة للملل ذذس األورب ذذي ك ذ له ال ذذدورة التاس ذذعة عشذذرة والت ذذي
عقذذدن باسذذتانبول فرحذت ي ذذية أخذذر تثذذار فذذي الغذذرب وسذذيكثر الكذذالم واللذذدل
حوللا في األعوام المقبلة وهي مس لة صيام رم ان في صي

أوربا حيع طول

النلذار جذذدا ىلذذا حذذد ال قذذل عذذن  19سذذاعة كمذذا هذذو الحذذال فذذي ألمانيذذا ويصذذل ىلذذا
 23ساعة كما هو الحال في فنلندا والليل موجود بعالماته الشر،ية ومفصول عن
النل ذذار نوض ذذو والمش ذذقة والح ذذرج وايع ذذان ال محال ذذة عل ذذا المس ذذلمين وي ذذد ص ذذدرن

فتذذاو م ذذن األاهذذر ف ذذي مطذذال الثمانين ذذان تلي ذذز القيذذا

عل ذذا مكذذة باأفط ذذار بع ذذد

م ذذي س ذذاعان الص ذذيام ف ذذي مك ذذة  14س ذذاعة ىل ذذا  16س ذذاعة وه ذذو م ذذا عن ذذي أن
المسلم األوربي سيفطر والشمس فالعة ويبل أو بعد صالة العصر بقليل.
وهنذذا كذ له تذذدخل الشذذيخ حفظذذه

ويذذال :أنذذا فذذي الحقيقذذة ال اسذذتطي أن

أفت ذذا نلذ ذ ا وف ذذر ملموع ذذة م ذذن االستفس ذذاران عل ذذا الفت ذذو الص ذذادرة ع ذذن األاه ذذر
وبعض العلماء مثل :ى ا كنا سنفتي للمسلمين فذي أوربذا باأفطذار والشذمس سذافعة
فلذذل سيصذذلون المغذذرب والعشذذاء ك ذ له يبذذل دخذذول الليذذل وعنذذدما تذذنعكس الصذذورة
فيط ذذول اللي ذذل ج ذذدا ويقص ذذر النل ذذار ه ذذل س ذذنفتي بالقي ذذا

عل ذذا مك ذذة فيظ ذذل الص ذذائم

ممسكا عن الطعام والشراب رغم دخول الليل وغروب الشمس نيقين ومال ىلذا أن
صوم المسلمون في ه ه البالد ما بان للم الليل والنلار نوضو
الاليط البيض من الاليط األسود من الفلر )

حتا فتبين لكم

)1

وال ذذرخص الش ذذر،ية يائم ذذة لم ذذن ش ذذن علي ذذه الص ذذيام أن فط ذذر ث ذذم ق ذذي
والغذذنم بذذالغرم فكمذذا أن المسذذلم فذذي فصذذل الشذذتاء ال شذذعر بالصذذيام لقلذذة سذذاعاته
قانل بصورة مغافرة في فصل الصي

وهك ا.

ورغذذم لذذه لذذم عتبذذر اجتلذذاده هذ ا فتذذو تالذذرج للنذذا
الق ية للدراسة والثحع وستعر

في الدورة القادمة بح ن

وانمذذا فلذذت ت جيذذل
تعالا.

فل ا ال ي سذلله الشذيخ مذن نقذاش ورد وتعليذل علذا الفتذو فوضذت وجذود
الملكذذة الفقليذذة وتل ذ رها عنذذد الشذذيخ وه ذ ه هذذي الالصيصذذة األولذذا مذذن خصذذائص
الملكة الفقلية.
 ) 1الثقرة 187

أم ذذا الالصيص ذذة الثاني ذذة والثالث ذذة وه ذذي ك ذذون الملك ذذة الفقلي ذذة هث ذذة م ذذن
تع ذذالا تنم ذذو وت ذذزداد باالكتس ذذاب كالنبت ذذة الت ذذي تظل ذذر ف ذذي األر
بالرعا ذة والعنا ذذة وهذذو الحذال بالنسذذثة لشذذيالنا حفظذذه

تنم ذذو وتتلذ ذ ر

تعذالا فقذذد وهثذذه

هذ ه

الملكة من صغره كمذا سذبن فاسذتطاع فذي فتذرة مثكذرة مذن عمذره أن التذار ويذواان
نين حراء الفقلاء ويفلم واي النذا

ثذم نمذت هذ ه الموهثذة شذي ا فشذي ا ند ارسذة الفقذه

والكتابة فيه وك ا ندراسة الفلسفة في كلية أصول الدفن باألاهر الشري .
ويذذد نمذذت ه ذ ه الملكذذة وتل ذ رن بالرعا ذذة والعنا ذذة وهذذو مذذا دف ذ الشذذيخ أن
فراج بعض اجتلاداته وأن قلت النظر فيلا وأن الال
أر ه في القرو

ما أفتا به من يبل مثل

الربوية لشراء مساكن في الغرب قول :ىن أرفذي فذي هذ ه الق ذية

هل ىلا نحو عشرين سنة تقريثا هذو المنذ والتحذريم والتشذدفد فذي لذه والذرد علذا
من ميل ىلا اأباحة.
يال :وأ كر أنني خذالل السذثعينيان فذي القذرن العشذرين لقيذت فذي أمريكذا
الفقيه العالمة األستا مصطفا الزريذا عليذه رحمذة

وعرضذت هذ ه الق ذية فذي

أح ذذد اللق ذذاءان فك ذذان أر ذذه اأج ذذااة نن ذذاء عل ذذا تبني ذذه للم ذ هت الحنف ذذي وك ذذان أرف ذذي
المنذ

ننذذاء علذذا مذذا تبنيتذذه مذذن رأي اللملذذور ومذذن هذذاهر عمذذوم األدلذذة المحرمذذة

للربا بغض النظر عن دار اأسالم أو دار الحرب.
ولكذ ذذن دم ذ ذذاا العذ ذذالم المس ذ ذذلم لذ ذذيس يطع ذ ذذة مذ ذذن الف ذ ذوال وال مذ ذذن جلم ذ ذذود
الصذذالر ىن عقلذذه ظذذل فتحذذر

ويثحذذع ويقذذارن وي ذواان وهذذو ال ق ذ

فذذي العلذذم

عنذذد حذذد وال ذ تي ويذذت قذذول فيذذه يذذد نلغذذت غا ذذة العلذذم وال فمذ فذذي الزيذذادة .نذذل
المسلم طلت العلم من الملد ىلا اللحد وال فذزال المذرء عالمذا مذا فلذت العلذم فذح ا
هن أنه علم فقد جلل.

ومذذا دام العذذالم طلذذت العلذذم فذذال سذذتغرب منذذه أن غيذذر أر ذذه ننذذاء علذذا
أدل ذذة ش ذذر،ية جدف ذذدة ن ذذدن ل ذذه ل ذذم تظل ذذر ل ذذه م ذذن يب ذذل :م ذذن فق ذذه النص ذذو
المقاصد أو فقه الواي

أو فق ذذه

ثم غير الشيخ فتواه في المس لة ورج ىلا فتو الزريا.

)1

وه ذ ا مث ذذال فوض ذذت ك ذ له م ذذد انطث ذذا ه ذ ه الالصيص ذذة م ذذن خص ذذائص
الملكة الفقلية علا الشيخ حفظه

تعالا.

ثالثاً :أنواع الملكة الفقهية:
كر الدكتور محمد عثمان شبير عدة أنواع للملكذة الفقليذة

)2

نكتفذي نذ كر

أهذذم نذذوعين للمذذا صذذلة بالشذذيخ القرضذذاوي وللمذذا كذ له األثذذر األكبذذر فذذي النلذذو
باالجتلاد وتلدفد الفقه وهما:

النوع األول:ملكة تقرير القواعد األصولية واَّلستنبا الفقهي المستقل
والصفان الالمس التي التص نلا صذاحت هذ ا النذوع مذن الملكذة الفقليذة
متوفر عند القرضاوي ومتحقن بعشران األمثلة وه ه الصفان هي:
ع -التصذذرف فذذي األصذذول التذذي فبنذذي عليلذذا اجتلاداتذذه الفقليذذة نتقريذذر يواعذذد
لالستنثاط خاصة به فال قلد فيلا غيره .وه ا ما مارسه الشيخ عمليا في

اجتلاداتذذه وفتذذاواه نذذل ىنذذه

 ) 1في فقه األيليان المسلمة نتصرف
 ) 2راج تكوين الملكة الفقلية
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 63وما بعدها

ذ ركذذائز للفتذذو واالجتلذذاد ال حذذاكي فيلذذا

غيره ويالصص نلا فقلا عن فقه كتله الركائز التي وضعلا الشذيخ لفقذه
األيليان.

ج -القدرة علا استنثاط األحكام الفقلية للق ا ا المستلدة التي لم فنزل فيلذا
نذذص شذذرعي فيقذذيس األشذذثاه باألشذذثاه منلذذا والنظذذائر بالنظذذائر بالنظذذائر.
وه ذ ه الص ذذفة ك ذ له مت ذذوفرة ف ذذي انت ذذاج الش ذذيخ الفقل ذذي فق ذذل أن تل ذذد وايع ذذة

فقلية معاصرة ليس له فيا اجتلاد أو رأي في مالتل

ملذاالن الفقذه فذي

الملذ ذذال االيتصذ ذذادي والمعذ ذذامالن الماليذ ذذة المعاصذ ذرة أو فذ ذذي فقذ ذذه الزكذ ذذاة

ومسذذتلداته أو فذذي فذذي الفقذذه الطبذذي وغي ذره .ويذذد سذذبن تقسذذيم اجتلذذادان

الشيخ ىلا انتقائية وانشائية وه ا الثاب داخل في اجتلاداته اأنشائية.

 القذدرة علذذا ىنذزال األحكذذام الملذذردة فذي النصذوالحياتية التي تحدع للنا

الشذر،ية علذذا الويذذائ

وهو فتطلت د ارسذة الوايعذة المعروضذة د ارسذة

وافي ذذة تش ذذتمل عل ذذا تحلي ذذل ديي ذذن لعناص ذذرها وهروفل ذذا ومالبس ذذاتلا امان ذذا

ومكانا كمذا فتطلذت النظذر فذي مذتالن األفعذال المتويعذة ألن النظذر ىلذا
نتائي التطبين ومتالته أصل معتبر مقصود شرعا.
ويد أندع الشيخ في ه ا الميدان فلم الواي لتنزيذل االجتلذاد عليذه وكذ ا النظذر
ىلا متالته ونتائله خذ مذثال تقييذده لذزواج المسذلم مذن الكتانيذة بعذدة ييذود والنظذر فذي
ه ذ ه القي ذذود فؤك ذذد اس ذذتيعاب الش ذذيخ لواي ذ وح ذذاالن اواج المس ذذلمين م ذذن كتاني ذذان وحث ذذاره
وعواقثه علا المستويين الالا

والعام.

النوع الثاني :ملكة الترجي كين المذاهب
وه ذذي تتحق ذذن ف ذذي الفقي ذذه الذ ذ ي ف ذذتمكن م ذذن د ارس ذذة حراء الفقل ذذاء ف ذذي المذ ذ اهت
المالتلفذذة د ارسذذة مقارنذذة بحيذذع صذذور المس ذ لة تصذذوي ار دقيقذذا ويعذذر

حراء الم ذ اهت

عرضا صحيحا بحيذع عتمذد فذي تقريرهذا علذا الكتذت المعتمذدة فذي كذل مذ هت ويبذين

أس ذذثاب اخ ذذتالف الفقل ذذاء فيل ذذا ويذ ذ كر األدل ذذة الت ذذي اس ذذتند ىليل ذذا ك ذذل مذ ذ هت ث ذذم ق ذذوم
نتمحيصلا ويقارن بع لا نثعض نلدف الوصول ىلي الرأي ال ي تقويه األدلة .)1
ويختص صاحب هذه الملكة
 بالقدرة علا تمحيص األدلة سندا ومتنا وداللذة ويذد تللذا هذ ا نوضذو فذي كتذابالشذ ذذيخ فقذ ذذه الموسذ ذذيقا والغنذ ذذاء فذ ذذانظر ىلذ ذذا تعليقذ ذذه علذ ذذا حذ ذذدفع المعذ ذذااف عنذ ذذد
الثالاري في سنده ومتنه وداللته علا التحريم كما فلم المحرمون منه.

ا -األمانة العلمية بحيع فنقل اآلراء الفقلية من الكتت المعتمدة في كل م هت
د -معرفة تقييدان المطلقان ومالصصان العمومان في جمي الم اهت.
 -معرفة وجوه الترجيت في أصول الفقه.

ر -الموضو،ية بحيع فثحع في المسائل الفقلية دون أن فتعصت لرأي من اآلراء.
وه ه الصفان مكن مالحظتلا في فتاو معاصرة وفي فقه الزكاة وفقه الللاد
رابعاً :أهم العوامل واألسباب التي كونت الملكة الفقهية عند القرضاوي
 -9االرتواء والتشث من الم اهت الفقلية المالتلفة من الصغر.

 -10التمكن من فروع الفقه في م هت واحد أوال ثم االنتقال ىلا الفقه المقارن.
 -11االتصال المثكر م أس لة النا

واحتياجاتلم الفقلية.

 -12الفطرة الموهوبة والدربة المكسذوبة العوامذل الشالصذية كذالتكوين العقلذي للشذيخ

وعلذذو اللمذذة ويذذوة اأرادة والحذذن أن علذذو همذذة الشذذيخ القرضذذاوي ويذذوة ىرادتذذه
التي صقلته كفقيه ومكنته من تقد م ما يدم لدفنه وأمته ه ه اللمة تحتاج ىلا

بح ذذع مس ذذتقل ولعل ذذي أ ك ذذر اآلن فرف ذذا منل ذذا :ح ذذدثني مش ذذافلة أح ذذد أص ذذدياء

الشيخ المقربين أنه شكا للقرضذاوي هالميذة الصذورة الوايديذة للمسذلمين ويذ

اللماهير المسلمة من كثرة اآلالم واللراحان التي نعاني منلا فلل في السنة

 ) 1ماجع عم سن اام مم اافوهسم ص  69م ب ده

مذذا فثعذذع علذذا األمذذل ويبذذدد ه ذ ا اأحسذذا

ثذذم لقذذي الشذذيخ بعذذد أسذذبوع فبذذدأه

الشيخ بالحدفع :أت كر ما حدثتني فيه األسبوع الماضي يال نعم :يال الشذيخ:
الكتاب في المطثعة وخرج كتابه :المثشران بانتصار اأسالم.

وي ذذد س ذ لناه فوم ذذا وكن ذذا ملموع ذذة م ذذن الث ذذاحثين ف ذذي جامع ذذة األاه ذذر :مت ذذا
تكت ذذت وأف ذذن تؤلذ ذ

هذ ذ ا االنت ذذاج الغزي ذذر والمتمي ذذز ف ذذي مالتلذ ذ

الق ذذا ا والف ذذروع

والمسائل م حمل مسذؤوليان عذدة فذي مؤسسذان مالتلفذة وح ذور ىعالمذي فذال
ويت لد كم للتصني

في األصل.

فتثسذ ذذم يذ ذذائال :لقذ ذذد س ذ ذ لت ه ذ ذ ا الس ذ ذؤال كثي ذ ذرا :لكنذ ذذي أيذ ذذول :ه ذ ذ ا دعذ ذذاء
الصالحين من المسلمين لي وبركة الويت لكنذي اسذتثمر ويتذي وأ لذ

واكتذت فذي

ك ذذل مك ذذان حت ذذا ف ذذي الط ذذائرة وعن ذذدما أع ذذود ىل ذذا مكتبت ذذي أوث ذذن م ذذا حت ذذاج عل ذذا
توثين وانقل النصو

التي حتاجلا الكتاب أو الثحع.

ويد كتت سكرتيره العلمي السانن مقذاال قيمذا حذول هذ ه اللمذة العاليذة عنذد
الشذذيخ عنوانذذه :فذذوم فذذي حيذذاة القرضذذاوي وكذذان لذذه فذذي شذذلر رم ذذان ويذذال فيذذه
لقذذد احسس ذذت أن ذذا الش ذذاب بالتع ذذت واأره ذذا والشذذيخ فب ذ ل ويعط ذذي وه ذ ا اللم ذة ل ذذو
حمللا وتحلا نلا شثاب الدعاة والفقلاء لنقلت أمتنا نقلة نو،ية هائلة.
 -13الق ذراءة والمعاص ذرة لعلم ذذاء حمل ذذون هذ ذ ه الملك ذذة كرش ذذيد رض ذذا والبل ذذي الال ذذولي
وشلتون وغيرهم.

 -14دراسة الفلسفة في المرحلة ال هبية للتكوين العلمي في حياة الشيخ.
 -15التمكن من علوم اآللة والتثحر فيلا موسو،ية التكوين)

 -16االتصذذال المثكذذر بالحركذذة اأسذذالمية والق ذراءة والحذذت لمؤسسذذلا الشذذيخ حسذذن

البن ذذا وي ذذد أث ذذر ه ذ ا بص ذذورة كبي ذرة عل ذذا التك ذذوين العلم ذذي وتنمي ذذة الفقلي ذذة عن ذذد

الشذذيخ كمذذا كذذر فذذي م ك ارتذذه وفذذي مواض ذ مالتلفذذة مذذن كتثذذه .وفذذي أرفذذي أن

االتصذال بالحركذة اأسذذالمية سذاعد الشذذيخ فذي تنميذة ملكتذه الفقليذذة مذن خذذالل
كثرة حركته وتلوله في محافظان مصر لتقذد م الذدرو

ىلذذا التلذذول فذذي رحذذالن دعويذذة ىلذذا مالتلذ

والمحاضذران ومنلذا

نذذالد العذذالم فكانذذت عذذامال ملمذذا

فذذي فلذذم الواي ذ وحمذذل هذذم األمذذة وتلبيذذة الحاجذذان االجتلاد ذذة للذذا ويذذد كذذر

الشيخ غير مرة أنه عرف أيرانا له ربما كانوا أكثر افالعا منه لكذنلم كذانوا ال
حبون الحركة والتواصل م النا .

)1

التربي ذذة الروحي ذذة الت ذذي عا ش ذذلا الش ذذيخ ف ذذي الحرك ذذة اأس ذذالمية ورب ذذاه مش ذذا اله
عليلا ويد خصص الشيخ ل له ملموعة من الكتت منلا مثال :الحياة الربانية والعلم
وغيرهمذذا ومذذن المواي ذ

النيذذة واأخذذال

التذذي كرهذذا فذذي كتابذذه الحيذذاة الربانيذذة والعلذذم:

وااد ه ا اللانت تعميقا في فكري ونفسي :اتصالي ب ستا نا البلي الالذولي رحمذه
وهو رجل واية للمعاني الربانية
ف أر

عمين الحاسة الروحية

اأخذوان فذي الغربيذة

اللانت الرباني

ويد كان

وكانذت لذه محاضذراته ودروسذه التذي ظلذر فيلذا

والتي تلسمت نوضو في كتابه "ت كرة الذدعاة" الذ ي يذدم لذه الشذليد

البنا.
وكذذان لألسذذتا البلذذي لقذذاءان خاصذذة م ذ ملموعذذة مذذن الشذذثاب
كنذذت واحذذدا مذذنلم نصذذلي الفلذذر معذذا كذذل أسذذبوع
ج ذذو روح ذذي محل ذذن

ونذ كر

عذذز وجذذل

اصذذطفاهم
وندذذي

وي ذذد أفل ذذن عل ذذا هذ ذ ه الملموعذ ذة اس ذذم "كتيث ذذة الذ ذ نيت"

بال نيت :ىسماعيل عليه السالم

ال ي أسلم عنقه فاعة

فذذي
عن ذذي

دون تلكؤ وال

 ) 1قول الشيخ في مقدمة كتابه فتاو معاصرة مؤكدا ه ا المعنا :ويرج الف ل في له لعدة عوامل منلا :
ني ة الحركة اأسالمية التي كنت أ،ي

في رحانلا ودعوة مؤسسلا الشليد حسن البنا -رحمه

-في رسالته

المركزة المسماة" رسالة التعاليم "ىلا التحرر من العصبية ووان أيوال المتقدمين بميزان الكتاب والسنة فما
وافقلما من أيوال السل

يبلناه واال فكتاب ربنا وسنة نبينا أولا باالتثاع .مقدمة فتاو معاصرة.

تردد يال ا أنت افعل ما تؤمر

ستلدني ىن شاء

من الصانرين)

وال شه أن لل ه التربية الروحية والصفاء النفسي والصد اأخال

)1

حثارهذا

فذذي تحصذذيل العلذذم الشذذرعي وتقويذذة الملكذذة الفقليذذة والذذدعاة والفقلذذاء اليذذوم أشذذد احتياجذذا
للا من أي امن م ا لكثرة الفتن واألضواء والشوائت التي تشذوب األعمذال وتفقذدها
اأخال

.
خامساً :أثر الشيخ في كناء وصناعة الملكة الفقهية
 -1أثر كتابات الشيخ في تكوين الملكة الفقهية
ك ذذان لمؤلف ذذان وبح ذذوع الش ذذيخ القرض ذذاوي أث ذذر كبي ذذر ف ذذي نن ذذاء الملك ذذة الفقلي ذذة

المعاص ذرة وسذذاعدن علذذا تقذذويم االجتلذذاد مذذن خذذالل م ذذان التالمي ذ نذذل حالف مذذنلم
الذ فن تتلم ذ وا علذذا الشذذيخ مذذن خذذالل متابعذذة ومدارسذذة ه ذ ه المؤلفذذان وكذذل كتذذاب مذذن
كتت الشذيخ الفقليذة أو األصذولية مسذاهم بصذورة أو بذ خر فذي دعذم وبنذاء هذ ه الملكذة
وكذذل كتذذاب مذذن ه ذ ه الكتذذت حتذذاج ىلذذا د ارسذذة خاصذذة ككتابذذه تيسذذير الفقذذه فذذي ضذذوء
الكتذاب والسذذنة فلذذو قذذدم بذذه نمو جذذا لتقذد م الفقذذه ت ليفذذا وتدريسذذا بصذذورة معاصذرة تحقذذن
وتالذذرج فقلذذاء مكلذذون الملكذذة الفقليذذة ويكذذون الفقذذه بالنسذذثة للذذم سذذلية وملكذذة وكتابذذه
االجتلاد في الشريعة اأسالمية والفتو نين االن ثاط والتسذيت وكتابذه فذي المقاصذد
 :د ارس ذذة ف ذذي مقاص ذذد الشذ ذريعة هوكت ذذاب عمل ذذي فع ذذل مقاص ذذد الشذ ذريعة ف ذذي االجتلذ ذذاد
ويالرجلا من الدائرة النظرية ىلا التطبيقية والتفعيلية.
ثذذم ت ذ تي الفتذذاو المعاص ذرة ب جزائلذذا الثالثذذة لتحقذذن الدربذذة علذذا مذذا أصذذل لذذه
الشيخ في كتثه وبحوثه.
 ) 1ااحس اامب لسم اا ة ص5،6

وال الفا وجود نقص فذي بعذض الملذاالن الفقليذة والموضذوعان الفقليذة فذي
تراع الشيخ تحتاج ىلا تكميل واضافة وتوسي

ك صول الفقذه مذثال فلذم كتذت الشذيخ

فيه كتابا مستقال ويواعد الفقه تحتاج ىلا مزيد اهتمام لكن الشيخ فذتت الثذاب والملذال
بما يدم وعلا تالمي ه أن فواصلوا المسيرة وأن فصلوا ما أجمل ويثسطوا مذا اختصذر
وي خ وا ما تر

ويبدعوا ويلددوا فيما فتت للم فيه األنواب.

 -2أثر اجتهادات في كناء الملكة الفقهية
لقذذد شذذكلت اجتلذذادان الشذذيخ القرضذذاوي واختيا ارتذذه الفقليذذة عقليذذة يطذذاع كبيذذر
م ذذن المش ذذتغلين بالفق ذذه وأللم ذذت تي ذذاران التش ذذدد والغل ذذو وحاص ذرتلم كم ذذا عمل ذذت عل ذذا
انحسار مدرسة المعطلذة اللذدد كمذا سذماهم نذرفض اللملذور للذم وعذدم تقبلذه لطذرحلم
فليذ األجذواء لقبذذول الفكذذر الوسذذطي المعتذذدل فغذذدا تيذذا ار كبيذ ار فذذؤمن بذذه ويمثلذذه القطذذاع
األكبر من المسلمين في كل مكان ولقذد سذاعد أسذلوب الشذيخ المثسذط السذلل المحبذت
ىل ذذا العق ذذل واأل ن م ذذن انتش ذذاره ووج ذذوده حت ذذا ف ذذي س ذذاحان عم ذذوم المثقف ذذين وكثي ذذر م ذذن
العوام ليس فقط المشتغلين بالفقه والفتو .
وهذ ذ ا ف ذذدعم نن ذذاء الملك ذذة الفقلي ذذة وص ذذناعتلا نذ ذرفض اللمل ذذور المس ذذلم للفقي ذذه
المصنوع ال ي ال فبني اجتلاده و أر ه علا حلي سليمة ويالرج للنذا
أامنذذة سذذابقة ال فالحذذه فيلذذا تغيذذر الذذزمن وحاجذذان النذذا

بذتراء ييلذت فذي

ورو الشذريعة فيثحذذع هذ ا

اللملور تثعا لل ه الثقافة التي تلقاها عن القرضاوي عن الفقيه المولود صاحت الملكة
وصاحت القبول بحسن صلته نربه.
 -3أثر تالميذ الشيخ في كناء الملكة الفقهية

ال الفذ ذذا أثذ ذذر التالمي ذ ذ فذ ذذي حفذ ذذه ونشذ ذذر م ذ ذ هت وفكذ ذذر شذ ذذياللم والمتتث ذ ذ
والذذدار للغرافيذذة الم ذ اهت اأسذذالمية فذذي بعذذض األيطذذار والذذدول كانتشذذار الم ذ هت
الم ذذالكي ف ذذي المغ ذذرب أم ذذا ف ذذي مص ذذر م ذذثال ف غل ذذت س ذذكان الوج ذذه الثح ذذري الش ذذمال)
عمل ذذون بالمذ ذ هت الش ذذافعي نينم ذذا أغل ذذت س ذذكان ص ذذعيد مص ذذر اللن ذذوب) عمل ذذون
بمقت ذذا الفقذذه المذذالكي وسذذبت لذذه انتشذذار وكثذرة أو يلذذة التالميذ
العوام ذذل واألسذ ذذثاب األخذ ذذر

ذذاف ىلذذا لذذه

ىال أن للتالميذ ذ الذ ذذدور األكبذ ذذر فذ ذذي نشذ ذذر فكذ ذذر ومذ ذ هت

شياللم.
وا ا أردنذ ذذا اسذ ذذتثقاء مذ ذذنلي الشذ ذذيخ القرضذ ذذاوي الوسذ ذذطي الفك ذ ذرة المقاصذ ذذدي
النزعذذة الروحذذي النبتذذة ى ا أردنذذا اأبقذذاء علذذا ه ذ ا المذذنلي وتوسذذي دائ ذرة المنتسذذبين
ىليه واالستفادة من منلله الفقلي ال ي فوصل ىلا تكوين الملكة الفقلية التذي ننشذد
فالن ذذد م ذذن االهتم ذذام بالتالميذ ذ وي ذذد س ذذاهم تالميذ ذ الش ذذيخ غي ذذر المثاشذذرين ف ذذي نش ذذر
الفكرة واستعادة الملكة ىلا الساحة الفقلية لكذن بحكذم وجذود الشذيخ فذي يطذر وبحكذم
كون فالبا مثاشرين شربوا العلم منه مثاشرة وأجااهم
أ،ثائه اللسام التي حمللا لم ّ
في مالتل العلوم لكن ف يلته والماللصين من العلماء حوله يد تذداركوا هذ ا األمذر
فك ذذان ملتق ذذا التالميذ ذ واألص ذذحاب ون ذذتي ع ذذن هذ ذ ا الملتق ذذا ملموع ذذة م ذذن التوص ذذيان
فنثغي تفعيللا لنصل ىلا جيل فقلي فريد األمة أحوج ما تكون ىليه.
المطلب الثاني :تفعيل القواعد الفقهية.
علذذم يواعذذد الفقذذه مذذن العلذذوم عظيمذذة النفذ واألثذذر فذذي صذذناعة الفقيذذه وضذذثط
االجتلاد وتكوين الملكة الفقلية.

ورغم ما لل ا العلم من قيمة كبر ىال أن االهتمام المعاصر به جاء متلافتا
وض ذذديفا فل ذذم ق ذذرر األاه ذذر تدريس ذذه عل ذذا اأج ذذااة العالي ذذة الليس ذذانس) ىال ف ذذي ندا ذذة
التسعينيان وكان تدريسه مقصو ار علا فلثة الدراسان العليا وهذل فذدر ىلذا اآلن
فذذي األاهذذر وفذذي غيذره مذذن الكليذذان الشذذر،ية بصذذورة تقليد ذذة جامذذدة ال تتلذذاوا األمثلذذة
القد مذذة التذذي مثذذل نلذذا انذذن نلذذيم والسذذيوفي وغي ذره رغذذم أن اللذذدف األكبذذر مذذن ه ذ ه
القواعد هو تدريت دارسلا علذا األحذا والتالذريي كمذا يذال الذسذيذوفذذي" :اعلذم أن فذن
األشثاه والنظائر ال ي تدخل فيه القواعذد الفقليذة فذن عظذيم بذه طلذ عذلذذا حذقذائذذن
الفقه ومداركه ومتخ ه وأس ارره ويتملذر فذي فلمذه واستح ذاره ويقتذدر علذا األحذا
والذتذالذريذذي ومعرفذة أحكذام المسذائل التذي ليسذت بمسذطورة والحذوادع والويذائ التذي ال
تنق ي علا مر الزمان .)1
ويد كثرن المؤلفان في يواعد الفقه وصدرن الموسوعان فيلذا لكنلذا تقريثذا
تتله في اتلاه واحد هو الدوران حول ما كتت سذابقا وشذرحه وبسذطه واختصذاره أمذا
األحا والتالريي فناد ار ما نلد تطبيقا أو تفريعا جدفدا علا ياعدة ىال مذا نذدر هذ ا
ف ال عن عدم محاولذة صذياغة يواعذد جدفذدة بعذد تتثذ جزئياتلذا وفروعلذا فذي الفقذه
اأسذذالمي أو التعبيذذر عذذن ياعذذدة يد مذذة بصذذيغة مالتلفذذة وس ذ لالص هنذذا المقصذذود
بقواعد الفقه وأهميتلا في تكوين الملكة الفقلية ثم أعر
تفعيل ه ه القواعد.
أوَّلً :تعريف القاعدة

 ) 1األشثاه والنظائر للسيوفي

6

لدور الشيخ القرضاوي فذي

القاعذذدة فذذي اللغذذة األسذذا
واسماعيل"

يذذال تعذذالا " :وا فرفذ ىنذراهيم القواعذذد مذذن البيذذت

)1

وفذ ذذي اصذ ذذطال الفقلذ ذذاء هذ ذذي  :حكذ ذذم أغلبذ ذذي فنطبذ ذذن علذ ذذا معظذ ذذم جزئياتذ ذذه
كقذذوللم" :األمذذور بمقاصذذدها" ويذذوللم "األصذذل بقذذاء مذذا كذذان علذذا مذذا كذذان حتذذا قذذوم
الدليل علا خالفه"

)2

وبدثارة أخر هي :أصول فقلية كلية في نصذو

مذوجزة دسذتورية تت ذمن

أحكاما تشريدية عامة في الحوادع التي تدخل تحت موضوعلا.
وه ذ ه القواع ذذد أحك ذذام أغلبي ذذة غي ذذر مط ذذردة ألنل ذذا ىنم ذذا تص ذذور الفك ذرة الفقلي ذذة
المبدئيذة التذي تعبذر عذن المنلذاج القياسذذي العذام فذي حلذول القاضذي وترتيذت أحكاملذذا
والقيذ ذذا

كثيذ ذ ار مذ ذذا فنالذ ذذرم ويعذ ذذدل عنذ ذذه فذ ذذي بعذ ذذض المسذ ذذائل ىلذ ذذا حلذ ذذول استحسذ ذذانية

اس ذذتثنائية لمقت ذذيان خاص ذذة نتل ذذه المس ذذائل تلع ذذل الحك ذذم االس ذذتثنائي فيل ذذا أحس ذذن
وأيذذرب ىلذذا مقاصذذد الش ذريعة فذذي تحقيذذن العدالذذة وجلذذت المصذذالت ودرء المفاسذذد ودف ذ
الحرج.
ول له كانت تله القواعد يلمذا تاللذو ىحذداها مذن مسذتثنيان فذي فذروع األحكذام
التطبيقية خارجة عنلا ى فري الفقلاء أن تله الفروع المستثناة من القاعذدة هذا أليذن
بالتالريي علا ياعدة أخر

أو أنلا تستدعا أحكاما استحسانية خاصة.

 ) 1الثقرة 127
 ) 2القواعد الفقلية م الشر الموجز عزن عبيد الدعا
 ) 3شر القواعد الفقلية للزريا
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)3

ثانياً :ضرورتها لتكوين الملكة الفقهية
 -1ه ذذي تس ذذاعد الفقي ذذه عل ذذا فل ذذم من ذذاهي االجتل ذذاد وتطلع ذذه عل ذذا حق ذذائن الفق ذذه
ومتخ ه وتمكنه من تالريي الفروع علا األصول بطريقة سليمة وتعينه علا
استنثاط األحكام للق ا ا المستلدة.
 -2وهذذا تسذذاعد علذذا ىد ار مقاصذذد الش ذريعة كمذذا كذذر انذذن عاشذذور أن القواعذذد
الفقليذذة مشذذتقة مذذن الفذذروع واللزئيذذان المتعذذددة بمعرفذذة الذربط نينلذذا ومعرفذذة
المقاصد التي دعت ىليلا.

)1

 -3وهي تسلل حفه وضثط المسذائل لفقليذة ألن القاعذدة صذيغت بدثذارة سذللة
جامعة تبين محتواها

)2

ويذذد نذذين هذ ه المعذذاني بدثذذارة وجيذزة نليغذذة اأمذذام الق ارفذذي فذذي الفذذرو فقذذال":
وه ذ ه القواعذذد ملمذذة فذذي الفقذذه عظيمذذة النف ذ وبقذذدر اأحافذذة نلذذا عظذذم يذذدر الفقيذذه
ويشذذرف ويظلذذر رونذذن الفقذذه ويعذذرف وتت ذذت منذذاهي الفتذذاو وتكش ذ

فيلذذا تنذذافس

العلماء وتفاضل الف الء ومن جعل الرج الفذروع بالمناسذثان اللزئيذة دون القواعذد
الكليذذة تناي ذذت عليذذه الفذذروع واختلفذذت وتزلزلذذت خ ذوافره فيلذذا واضذذطربت وضذذايت
نفسذذه لذ له وينطذذت واحتذذاج ىلذذا حفذذه اللزئيذذان التذذي ال تتنذذاها وانتلذذا العمذذر ولذذم

 ) 1مقاصد الشريعة النن عاشور
 ) 2تكوين الملكة الفقلية

 6نقال عن تكوين الملكة الفقلية لشبير

 122وما بعدها

تق ذذض نفس ذذه م ذذن فل ذذت مناه ذذا وم ذذن ض ذذثط الفق ذذه بقواع ذذده اس ذذتغنا ع ذذن حف ذذه أكث ذذر
اللزئيان الند ارجلا في الكليان واتحد عنده ما تنايض عند غيره وتناست" .)1
رابعاً :أثر الشيخ القرضاوي في تفعيل القواعد الفقهية
اهتم الشيخ القرضاوي بقواعد الفقه في فترة مثكرة من تصذدره للفتذو والكتابذة
والتصني

وبدا ه ا واضحا في أول كتت خرج به للنذا

وهذو كتابذه الشذلير الحذالل

والحذ ذرام فذ ذذي اأسذ ذذالم ويذ ذذد صذ ذ ّذدر كتابذ ذذه القذ ذذيم ه ذ ذ ا بملموعذ ذذة مذ ذذن القواعذ ذذد الفقليذ ذذة
واألصولية التي اعتمد عليلا في كتابه ويدم نلا الكتاب وهي ىحد عشرة ياعدة:
 -1األصل في األشياء اأباحة.
 -2التحليل والتحريم حن

وحده.

 -3تحريم الحالل وتحليل الحرام يرين للشر باهلل.
 -4التحريم فتث الالبع وال رر.
 -5في الحالل ما غني عن الحرام.
 -6ما أدي ىلا الحرام فلو حرام.
 -7التحافل علا الحرام حرام.
 -8النية الحسنة ال تبرر الحرام.
 -9اتقاء الشبلان.
 ) 1الفرو للقرافي
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 -10ال محاباة وال تفرية في المحرمان.
 -11ال روران تبيت المحظوران.
وأول ما نالحظه علا ه ه القواعد أن بع لا مما نذص عليذه الفقلذاء كقاعذدة
فقلية ننصلا وفصلا ومنلا ما فدخل ضمن ياعدة كرها الفقلاء لكن بصيغة مالتلفة
ومنلذذا مذذا صذذاغه الشذذيخ بعذذد تتثذ للنصذذو

والفذذروع الفقليذذة وهذ ا المذذنلي هذذو الذ ي

فوص ذذل ىل ذذا خدم ذذة هذ ذ ه القواع ذذد وتك ذذوين الملك ذذة الفقلي ذذة نلذ ذ ه الص ذذورة أو بالص ذذورة
المعكوسذذة كمذذا هذذو مذذنلي الحنعيذذة ومذذنلي غيذذرهم فالحنعيذذة فرعذوا ثذذم أصذذلوا ويعذذدوا
أما غيرهم من المتكلمين فقعدوا ثم فرعوا فلو تتثعنا الفروع الفقلية في الملال الطبذي
م ذذثال أو االيتص ذذادي واس ذذتطعنا اس ذذتالراج جمل ذذة م ذذن القواع ذذد الفقلي ذذة الحاكم ذذة عليل ذذا
بحيذذع مكننذذا تال ذريي الفذذروع اللدفذذدة فذذي نفذذس الثذذاب عليلذذا نكذذون يذذد حققنذذا اللذذدف
أألكبر من القواعد الفقلية وهو األحا والتالريي.
وهذ ذ ه القواع ذذد مك ذذن أن تك ذذون م ذذن القواع ذذد القد م ذذة الت ذذي وض ذذعلا الس ذذابقون
ويمكن أن ن ي

ىليلا يواعد جدفدة من خالل تتثذ الفذروع الفقليذة فذي الثذاب الفقلذي

الواحد وه ا ما فعله الشيخ في القواعد التي أسس عليلا كتابه الحالل والحرام وأخي ار
في بحثه :القواعد الفقلية الحاكمة لفقه المعامالن
ويذ ذذد اهذ ذذتم الشذ ذذيخ باللانذ ذذت النظذ ذذري والت صذ ذذيلي للقواعذ ذذد الفقليذ ذذة كمذ ذذا اهذ ذذتم
ب ذذالتطبين والتال ذريي عل ذذا تل ذذه القواع ذذد س ذواء ك ذذان ه ذ ا التال ذريي عل ذذا القواع ذذد الفقلي ذذة
نفس ذذلا أو علذ ذذا مس ذذتثنياتلا فمذ ذذن اللانذ ذذت األول كت ذذت الشذ ذذيخ فذ ذذي كتاب ذذه " فذ ذذي فقذ ذذه
األيليان" أن من ركائز فقه األيليان :مراعاة القواعد الفقلية و كر الشيخ عددا كبي ار
من القواعد الفقلية المتفذن عليلذا أو المالتلذ

فيلذا وكذ ا كتابذه المشذار ىليذه " القواعذد

الفقلية الحاكمة لفقه المعامالن ويد كر الشيخ فذي هذ ا الكتذاب سذثعة يواعذد حاكمذة
لفقذذه المعذذامالن وكذذان منللذذه أن سذذو القاعذذدة بفروعلذذا القد مذذة بعذذد انتقائلذذا ث ذذم
ف ذ ذ كر تعليقذ ذذان واضذ ذذافان ىليلذ ذذا وي ذ ذ كر أدلتلذ ذذا ثذ ذذم فذ ذذرع عليلذ ذذا مذ ذذا فتصذ ذذل بفقذ ذذه
المع ذذامالن المعاصذ ذرة أو م ذذا مك ذذن الفقي ذذه م ذذن ىمكاني ذذة األح ذذا أو التالذ ذريي عل ذذا
القاعدة.
وي ذ ذذد أع ذ ذذاد ص ذ ذذياغة بع ذ ذذض هذ ذ ذ ه القواع ذ ذذد ب س ذ ذذلوبه مث ذ ذذل ياع ذ ذذدة" :األمذ ذ ذذور
بمقاصذذدها" صذذاغلا هك ذ ا :العب ذرة بالمقاصذذد والمس ذ َّذميان ال باأللفذذاظ والتس ذذميان)
ويذذد فذذرع عليلذذا وربطلذذا بالحيذذل فذذي فقذذه المعذذامالن وكذ ا ياعذذدة العذذادة محكمذذة أعذذاد
ص ذذياغتلا ىل ذذا ":م ارع ذذاة الع ذذادان واألع ذراف فيم ذذا ال ال ذذال

الش ذذرع" وف ذذرع عليل ذذا م ذذا

سماه :اختالف العرف القولا نين نين البالد بع لا وبعض.

وتكلم عن خطر فق الحيل على البنوك اإلسالمية فقال:
ويذذد كنذذا نسذذتغرب مذذا ح ىك ذا عذذن بعذذض الحنعيذذة وغيذذرهم مذذن عمذذل الحيذذل
الشر،ية) أو الفقلية) لي َّ
ذتاللص نلذا بعذض النذا مذن وجذوب الواجثذان أو مذن تحذريم
لذذه مفتذذر علذذيلم للتشذذني مذذن خصذذوملم حتذذا رأفنذذا

المحرمذذان وكذذان منذذا ىمذن فذذر
َّ
ب عيننا في عصرنا من العلماء الشرعيين أو االيتصادفين اأسالميين ىمن فبتكذر حذ ىيال
مث ذذل تل ذذه الحي ذذل القد م ذذة أج ذذااة بع ذذض ص ذذور المع ذذامالن الحدفث ذذة الت ذذي تق ذذوم نل ذذا
المصذذارف أو البن ذذو اأس ذذالمية ه ذذي فذذي المعن ذذا والل ذذوهر نف ذذس مذذا تق ذذوم ب ذذه البن ذذو
حرمذذون ه ذ ه ويحُّل ذون تلذذه .وأصذذثت ه ذ ا  -لألس ذ
الربويذذة روحذذا وأث ذ ار ونتيلذذة وهذذم ّ

الشذذدفد  -اتلاهذذا معروفذذا قذ ّذرره ملموعذذة معروفذذة تلذ ّذدد البنذذو اأسذذالمية بذذالالطر ى ا
قاوم.
استمر ُّ
توجللا ه ا وتفايم ولم ى

والعليذذت أن ه ذؤالء العلمذذاء فنكذذرون علذذا م ذ هت الظاهريذذة ويقولذذون نتعليذذل
األحك ذذام ويؤمن ذذون بذ ذ ن للش ذذارع مقاص ذذد وح ىكم ذذا ف ذذي ك ذ ّذل م ذذا ش ذذرعه وخصوص ذذا ف ذذي
المعذ ذذامالن .وربمذ ذذا كذ ذذان للذ ذذم كتذ ذذت أو محاض ذ ذران فذ ذذي لذ ذذه ولكذ ذذنلم عنذ ذذد التطبيذ ذذن

ذي منلذذا كثيذذر مذن العلمذذاء ومذذن
فتلذاهلون لذذه ويفتذون نلذ ه الحيذذل اللدفذدة التذذي ض َّ
أصذ ذذحاب البنذ ذذو نفسذ ذذلا .فقذ ذذد شذ ذذكا ىلذ ذذي ف ذ ذذيلة الشذ ذذيخ محمذ ذذد تقذ ذذي العثمذ ذذاني العذ ذذالم
ّ
الثاكسذذتاني الكبيذذر نائذذت رئذذيس الملمذ الفقلذذي الذذدولي ورئذذيس المللذذس الشذذرعي فذذي
هي ذذة المحاسذذثة العامذذة للبنذذو والمؤسسذذان الماليذذة اأسذذالمية مذذن خطذذر االتلذذاه الذ ي
تبَّن ذاه بعذذض ىخواننذذا ال ذ ي عتمذذد الصذذورية والشذذكلية وال قذذيم وانذذا للمقصذذد والمعنذذا
مني أن أدعو العلماء أو عددا منلم لالجتماع لتداول المويذ
وفلت ّ

أو مواجلتذه ولذم

فتيسر لي له بعد.
َّ

ومنذ سذذنين وأنذذا أصذذرا فذذي ىخذواني مذذن أع ذذاء هي ذذان الريابذذة الشذذر،ية :أن
فتق ذوا

فذذي ه ذ ه المصذذارف اأسذذالمية التذذي أصذذثحت أمانذذة فذذي أعنذذايلم ووثذذن نلذذا

المسلمون وأمست تتسذ فومذا بعذد فذوم وأحذ ّ رهم أن تصذثت ىسذالمية باالسذم والعنذوان
ال ب ذذالرو والل ذذوهر ف ذذالعبرة ف ذذي اأس ذذالم وش ذريعته للمس ذ َّذميان والم ذذامين ال لألس ذذماء
والعناوين ويذد جذاء فذي بعذض اآلثذار :أنذه ذ تي علذا النذا
باسم البي .
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امذان س ُّ
ذتحلون فيذه الربذا

كما أضاف الشيخ يواعد جدفدة وسا األدلة والفروع عليلا مما عذد ىضذافة
ىلا القواعد الفقلية التي تركلا السابقون كقاعدة " :تحريم أكل أموال النا

بالثافل"

واللانت الثذاني الذ ي اهذتم بذه الشذيخ فذي القواعذد الفقليذة اللانذت التطبيقذي)
وأ كر تمثيال له مواض ثالثة تبذين نوضذو تفعيذل الشذيخ للذ ه القواعذد الفقليذة وعذدم
االكتفاء بشر القاعدة بفروعلا القد مة كما تركلا السابقون:
النموذج األول :قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة
تعتبذذر هذ ه القاعذذدة هذذي المرتكذذز الذرئيس الذ ي اسذذتدل بذذه الشذذيخ واسذذتند ىليذذه
المللس األوربي لإلفتاء والثحوع في فتو ىباحة القذرو

الربويذة لشذراء مسذاكن فذي

الغرب بلملة من القيود الواردة في الفتو وفي يرار المللس بعد استثعاد االستشذلاد
نرأي أني حنيفة في التعامل بالعقود الفاسدة في دار الحرب وهو ما حدع فذي رابطذة
علماء الشريعة ب مريكا بعد صدور فتو المللس بفترة وجيزة.
ومم ذذا ج ذذاء ف ذذي االس ذذتدالل نل ذ ه القاع ذذدة :والحاج ذذة ه ذذي الت ذذي ى ا ل ذذم تتحق ذذن
كون المسلم في حرج وان كان ستطي أن دي
أن دذذي

نذذدونلا

بالالف ال رورة التي ال ستطي

تعذذالا رف ذ الحذذرج عذذن ه ذ ه األمذذة ننصذذو

الق ذرحن كمذذا فذذي

يولذذه تعذذالا فذذي ورة الحذذي :ومذذا جعذذل علذذيكم فذذي الذذدفن مذذن حذذرج) اآل ذذة  78وفذذي
سورة المائدة ما فريد

ليلعل عليكم من حرج ) اآل ة 6

والمسكن ال ي فذدف عذن المسذلم الحذرج هذو المسذكن المناسذت لذه فذي مويعذه
وفي سعته وفي مرافقه بحيع كون سكنا حقا.
وهنذذا ىلذذا جانذذت ه ذ ه الحاجذذة الفرد ذذة لكذذل مسذذلم الحاجذذة العامذذة للماعذذة
المسذذلمين ال ذ فن ديشذذون أيلي ذذة خذذارج دار اأس ذذالم هذذي تتمث ذذل فذذي تحس ذذين أح ذواللم

المديشذذية حتذذا فرتفذ مسذذتواهم ويكونذوا أهذذال لالنتمذذاء ىلذذا خيذذر أمذذة أخرجذذت للنذذا
ويغذذدو صذذورة مش ذرية لإلسذذالم أمذذام غيذذر المسذذلمين كمذذا تتمثذذل فذذي أن فتحذذرروا مذذن
ال غوط االيتصاد ة عليلم ليقوموا نواجت الدعوة ويساهموا في نناء الملتمذ العذام
وه ذ ا قت ذذي أن ال ظ ذذل المس ذذلم ك ذذد ف ذوال عم ذره م ذذن أج ذذل دف ذ قيم ذذة ى ل ذذار نيت ذذه
ونفقان ،يشه وال لد فرصة لالدمة ملتمعه أو نشر دعوته.
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ورغذذم أن ه ذ ه الفت ذذو أح ذذدثت ض ذذلة كبذذر ح ذذول الملل ذذس وانتق ذذدها ورف ذذلا
بعذذض العلمذذاء ولذذيس ه ذ ا ملذذال منايشذذتلا ت فيذذدا أو رف ذذا وانمذذا فقذذط اأشذذارة ىلذذا
القاعدة التي استند عليلا الشيخ والمللس رغم أنه مكذن أن قذال ىن هذ ا الفذرع خذارج
ع ذذن القاع ذذدة ول ذذيس ن ذذداخل فيل ذذا فالحاج ذذة الت ذذي يررتل ذذا القاع ذذدة ص ذذحية مق ذذررة لك ذذن
اأشكال في حصر ويصر اندفاعلا علا التمله والشذراء دون الكذراء أو اأ لذار وهذو
متوفر في معظم األيطار األوربية.
ويمكذن للفريذن المؤيذد أن سذتدل بالقاعذدة ويالذذرج هذ ا الفذرع عليلذا بذ ن قذذول
حاجذذة األف ذراد واللماعذذة يائمذذة والفذذرع داخذذل ولذذيس بالذذارج أو مسذذتثني شذذريطة عذذدم
التعميم فليست كل األيطار األوربية علا مستو ونظام واحد فيما فتصل بالسكن.
وملمذذا كذذن مذذن أمذذر فذذحن ه ذ ا االخذذتالف والنقذذاش حذذول دخذذول الفذذرع تحذذت
القاعدة أو عدم دخوله هو ال ي فثذري الفقذه ويفعذل القواعذد ويك ّذون الملكذة أمذا اأبقذاء
علذذا ه ذ ه القواعذذد جثذذة هامذذدة محنطذذة ن ذدور فذذي تناولنذذا للذذا حذذول مذذا كتذذت السذذابقون
بفروعلم ومستثنياتلم فل ا ما باه ويرف ه حتا ال فن وضعوا ه ه القواعد وهذو مذا
انتقده الشذيخ القرضذاوي ننفسذه معلقذا علذا رفذض بعذض العلمذاء فتذواه وفتذو المللذس
 ) 1في فقه األيليان المسلمة  176وما بعدها نتصرف.

األوربي لإلفتاء والثحوع بحباحذة القذرو

الربويذة لشذراء مسذاكن فذي الغذرب اسذتنادا

ىلذذا ه ذ ه القاعذذدة فقذذال " :مشذذكلة كثيذذر مذذن علمذذاء الفقذذه فذذي عص ذرنا :أنلذذم ق ذذررون
يواع ذذد ش ذذر،ية ف ذذي غا ذذة األهمي ذذة مث ذذل :ال ذذروران تب ذذيت المحظ ذذوران الحاج ذذة تن ذذزل
منزلة ال رورة خاصة كانت أو عامة المشقة تللت التيسير ى ا ضا األمر اتس
الفتذذو تتغيذذر نتغيذذر الزمذذان والمكذذان والعذذرف والحذذال ..الذذخ تلذذه القواعذذد اللليلذذة ومذ
ه ا صعت عليلم أن فنزلوا ه ه القواعد علا الواي ".
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ه ا رغم أن ه ه القواعد مكذن أن تالتصذر الطذر علذا الفقلذاء المعاصذرين
وتيسر للم سبيل االجتلاد المن ثط ىن أحسنوا توهيفلا في الفتو .
النموذج الثاني :قاعدة الضرورات تبي المحظورات
كان الشيخ القرضاوي من أشد العلماء ويوفا وردا علا الفتاو التذي صذدرن
بحباحة الربا فكتت كتابذه الشذلير " فوائذد البنذو هذي الربذا الحذرام" ومذ
حاجان النا

لذه لذم فلمذل

وضروراتلم لكن علا نحو صحيت من ثط وفقذا للقواعذد الفقليذة التذي

يررها العلماء فقال:
"هنا ياعدة ال خالف عليلا وهي  :أن لل ذروران أحكاملذا المقذررة شذرعا
وكما أباحت ال رورة ألفراد أن كلوا الميتة والدم ولحم الالنزير عند المالمصذة كمذا
صذذر ن ذ له الق ذرحن الك ذريم :فمذذن اضذذطر فذذي مالمصذذة غيذذر متلذذان

أثذذم فذذحن

غفور رحيم)  )2فحن ضرورة األمة للا اعتثارها ك له وهي تبذيت للذا مذا كذان محظذو ار
ويت االختيار.
 ) 1في فقه األيليان المسلمة
 ) 2المائدة 3

178

وكل ما هو مطلوب في الحالين أمور ثالثة الند من رعافتلا:
األول :أن تتحقذذن ال ذذرورة بالفعذذل وال كذذون لذذه ملذذرد دعذذو السذذتغالل
الح ذرام الص ذريت ول ذ له ش ذواهده ودالئل ذذه عن ذذد أه ذذل العل ذذم والثص ذذيرة ويس ذ ل ف ذذي ل ذذه
ع ذذدول أه ذذل الذ ذ كر والالبذ ذرة ف ذذي شذ ذ ون الم ذذال وااليتص ذذاد مم ذذن ال فتثع ذذون الل ذذو وال
فبيعون اآلخرة باألولا وال فنب ه مثل خبير )

)1

الثاني :أن تغلن أمام الم طر –فذردا أو حكومذة -أنذواب الحذالل كللذا مذ
محاولة فريلا وأن ال توجد ندائل شر،ية تسد الحاجة ويمكن االستفادة منلذا للالذروج
مذذن حذذد ال ذذرورة وضذذغطلا القذذاهر ف مذذا ى ا وجذذدن البذذدائل وفذذتت بذذاب للحذذالل فذذال
لوا الللوء للحرام بحال.
الثالث :أن ال صثت المثا لل رورة أصال وياعذدة نذل هذو اسذتثناء مؤيذت
فزول نزوال ال رورة.
وللذ ا أضذذاف العلمذذاء ىلذذا ياعذذدة ال ذذروران تبذذيت المحظذذوران ياعذذدة أخذذر
مكملذة وضذذابطة للذا وهذذي التذذي تقذول :مذذا أنذيت لل ذذرورة قذذدر بقذدرها) وهذذي مذ خو ة
م ذذن يول ذذه تع ذذالا فم ذذن اض ذذطر غي ذذر ب ذذاا وال ع ذذاد ف ذذال ىث ذذم علي ذذه) وم ذذن تل ذذاوا ح ذذد
ال رورة امانا أو مقدا ار فقد بغا وعدا.

)2

وبل ذ ه القيذذود الثالثذذة فن ذذثط العمذذل بالقاعذذدة وال الذذرج المكل ذ

عذذن النلذذي

القرحني بحرمة التعامل الربوي كما ال ق في الحرج ىن ألمت به ضرورة أو حاجة.
 ) 1فافر اآل ة 14
 ) 2فوائد البنو هي الربا الحرام
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النموذج الثالث :اغتفر في البقاء ما َّل اغتفر في اَّلكتداء
اسذذتدل الشذذيخ نل ذ ه القاعذذدة التذذي يلمذذا سذذتدل نلذذا أو ستشذذلد فذذي الكتابذذان
الفقلية المعاصرة في فتذواه بشذ ن المذرأة التذي أسذلمت واوجلذا مذا اال علذا كفذره فقذال
مرجحا اعتثار الالالف في المس لة ومؤيدا النن القيم في اختياره الفقلي فقال:
وهذ ا تيسذذير عظذذيم للمسذذلمان اللدفذذدان وان كذذان شذذن علذذا الكثيذرين مذذن
أهذذل العلذذم ألنذذه خذذالف مذذا ألفذذوه وتوارثذذوه ولكذذن مذذن المقذذرر المعلذذوم :أنذذه غتفذذر فذذي
الثقذذاء مذذا ال غتف ذذر فذذي االنت ذذداء .وه ذ ه ياعذذدة فقلي ذذة مقذذررة ولل ذذا تطبيقذذان فرو،ي ذذة
كثيرة وهي :التفرين نين االنتداء واالنتلاء فتسامت في الثقاء واالنتلاء ما ال فتسامت
ف ذذي االنت ذذداء  .)1ف ذذنحن منلي ذذون انت ذذداء أن ن ذذزوج المذ ذرأة لك ذذافر كم ذذا ي ذذال تع ذذالا وال
تىنكحوا المشركان حتا فؤمن وألمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعلبتكم)

)2

وه ا مما ال لوا التلاون فيه فال نزوج مسلمة انتداء لغير مسلم.
ولكذذن نحذذن هنذذا لذذم نزوجلذذا نذذل وجذذدناها متزوجذذة يبذذل أن تذذدخل فذذي دفنن ذذا
ويحكم عليلا شرعنا وهنا التل

األمر في الثقاء عنه في االنتداء.

)3

ويد يال انن السثكي عن ه ه القاعدة "وه ه ياعدة في الفقه عظيمة مسائللا
ومن أراد اأحافة بفروعلا فعليه بكتاننا األشثاه والنظائر".
 ) 1كرهذذا انذذن السذذثكي فذذي اأنلذذاج  )153/3والزركشذذي فذذي المنثذذور فذذي القواعذذد  )374/3والسذذيوفي فذذي
األشثاه النظائر
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ومعنذذا القاعذذدة :أنذذه غتفذذر ويتسذذامت فذذي بقذذاء واسذذتمرار حكذذم لذذم تتحقذذن فيذذه
بعض األمور المطلوبة شرعا بعد ويوعه وتمامه ما ال فتسامت فيذه لذو كذان فذراد انتذدا ه
علا الوجه ال ي تالتل فيه تله األمور.
ومثال له :أنكحة الكفار ى ا أسلموا ال فنظر ىلا تالل

الذولي والشذلود فيلذا

و لذذه ألنلذذم سذذتمرون علذذا نكذذا وجذذد يبذذل اأسذذالم لكذذن لذذو أراد أحذذد ممذذن أسذذلم أن
فتزوج ويبتدأ نكاحا جدفدا ال غتفر تركه ل له.
وأدلذذة ه ذ ه القاعذذدة هذذي أدلذذة فروعلذذا ى مذذن ملمذذوع األدلذذة ال ذواردة فذذي تلذذه
الفذروع توصذل الفقلذذاء ىلذا هذ ه القاعذدة ومذن تلذذه األدلذة مذذا فتعلذن نثقذاء الكفذذار علذذا
أنكحذذتلم السذذابقة بعذذد ىسذذالملم ى لذذم فتعذذر
األنكحة م أنه عتريلا يصور في شروفلا

النبذذي صذذلا

عليذذه وسذذلم ىلذذا تلذذه

)1

ىن م ذذا يدم ذذه القرض ذذاوي للقواع ذذد الفقلي ذذة ت ص ذذيال وتالريل ذذا وتفريع ذذا ه ذذو م ذذا
لت أن ن ي

ىليه ونكمذل عليذه أكمذال ننذاء هذ ه القواعذد ولتفعيذل دورهذا فذي الفتذو

واالجتلاد.

المطلب الثالث :الجمع كين المقاصد الكلية والنيوص الجزئية
أوَّلً :حول المقاصد في فكر وكتابات القرضاوي

 ) 1الزركشي في المنثور في القواعد  )374/3والسيوفي في األشثاه النظائر
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ق ذذول الش ذذيخ حفظ ذذه

 :حمن ذذت م ذذن ام ذذن بعي ذذد بمقاص ذذد الشذ ذريعة وض ذذرورة

معرفتلذذا وأهميتلذذا فذذي تكذذوين عقليذذة الفقيذذه ال ذ ي فريذذد أن غذذو

فذذي بحذذار الش ذريعة

ويلذتقط آلل لذا وفذي مسذذاعدته علذا الوصذول ىلذا الحكذذم الصذحيت وال كتفذي بذذالويوف
عنذ ذذد هذ ذواهر النصذ ذذو

اللزئيذ ذذة فيشذ ذذرد عذ ذذن سذ ذواء السذ ذذبيل ويسذ ذذيء الفلذ ذذم عذ ذذن

ورسوله.
ومن ي أر كتت الشيخ الفقلية أو غيرها لد نوضو اهتمامذه بالمقاصذد بصذورة
مثاشرة مثل كتثه:
ب .المدخل لدراسة الشريعة اأسالمية.

ي .كي

نتعامل م القرحن العظيم

 .كي

نتعامل م السنة النبوية

ل .السياسة الشر،ية في ضوء نصو

الشريعة ومقاصدها.

م .شريعة اأسالم صالحة للتطبين في كل امان ومكان.
ن .تيسير الفقه في ضوء القرحن والسنة.
 .مدخل لمعرفة اأسالم.

ع .في فقه األولويان.

ف .في فقه األيليان.
.

في فقه الدولة في اأسالم.
كمذ ذذا فلحذ ذذه القذ ذذاريء لكتذ ذذت الشذ ذذيخ العنا ذ ذذة بالمقاصذ ذذد والحكذ ذذم والعلذ ذذل فذ ذذي

اجتلادات ذذه وترجيحات ذذه الفقلي ذذة المبثوث ذذة ف ذذي س ذذائر كتث ذذه انت ذذداء ب ذذالحالل والحذ ذرام

ومذذرو ار بفقذذه الزكذذاة وفتذذاو معاص ذرة ىلذذا سلسذذلة تيسذذير الفقذذه فذذي ضذذوء الكتذذاب
والسنة .)1
ثانياً :رفض الشيخ ونقده لمدرستين في فق المقاصد
المدرسـة األولــى :التذي تعنذذي بالنصذو

اللزئيذة وتتشذذبع نلذا وتفلمذذا

فلما حرفيا بمعزل عما يصد الشذرع مذن ورائلذا .وهذؤالء سذماهم الشذيخ" :الظاهريذة
اللذذدد" فلذذم ورثذذة الظاهريذذة القذذدامي ال ذ فن أنكذذروا تعليذذل األحكذذام أو ربطلذذا ب ذ ي
حكمذة أومقصذد كمذذا أنكذروا القيذذا

نذل يذذالوا :ىن

تعذالا كذذان مكذن أن مرنذذا

بمذذا نلانذذا عنذذه وأن فنلانذذا عمذذا أمرنذذا بذذه .حتذذا ىنذذه كذذان مكذذن أن مرنذذا بالشذذر
وينلانا عن التوحيد.
وه ذؤالء ورث ذوا عذذن الظاهريذذة القذذدماء الحرفيذذة واللمذذود وان لذذم فرث ذوا عذذنلم
سعة العلم وال سيما فيما فتصل بالحدفع واآلثار.
ومذذن سذذمان ه ذ ه المدرسذذة :حرفيذذة الفلذذم والتفسذذير واللنذذو ىلذذا التشذذدد
والتعس ذذير واالعت ذذداد ن ذرأفلم ىل ذذا ح ذذد الغ ذذرور واالعت ذذداد ن ذرأفلم ىل ذذا ح ذذد الغ ذذرور
واأنك ذذار بش ذذدة عل ذذا المال ذذالفين والتل ذريت لمال ذذالفيلم ف ذذي ال ذرأي ىل ذذا ح ذذد التكفي ذذر
وعدم المثاالة بحثارة الفتن الدفنية والم هبية وغيرها.
وترتكذذز ه ذ ه المدرسذذة علذذا :األخ ذ بظ ذواهر النصذذو
علللا ومقاصدها وانكارهم تعليل األحكام بعقول النا

واجتلذاداتلم وتشذددهم فذي

األحكام واتلاملم للرأي وادانته وعدم استالدامه في فلم النصو

 ) 1دراسة في فقه مقاصد الشريعة نتصرف
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دون الت مذذل ف ذذي
وتعليللا.

وي ذذد ن ذذتي ع ذذن هذ ذ ا الفك ذذر وهذ ذ ه المدرس ذذة أن أس ذذقطت الزك ذذاة ع ذذن النق ذذود
الورقي ذذة المعاصذ ذرة كم ذذا اعم ذذت أن ال رب ذذا فيلذ ذذا كم ذذا أس ذذقطت الزك ذذاة ع ذذن أمذ ذوال
التلارة ويالت نوجوب ىخراج صدية الفطر من األفعمة وعدم ىجزائلذا مذن المذال
كما منعوا وحرموا التصوير ب نواعه .)1
والمدرســـة الثانيـــة :ه ذذي المدرس ذذة المقانل ذذة لل ذؤالء وه ذذي الت ذذي ت ذذزعم أنل ذذا
تعن ذذي بمقاص ذذد الشذ ذريعة و"رو " ال ذذدفن معطل ذذة النص ذذو

اللزئي ذذة للقذذرحن العزي ذذز

والسنة الصحيحة مد،ية أن الدفن جوهر ال شكل وحقيقة ال صورة .فح ا واجلذتلم
بمحكمان النصو

لفوا وداروا وردوا صحيت الحدفع وهم في الوايذ ال عرفذون

صحيحا من ضدي

وت ولوا القرحن ف سرفوا وحرفوا الكلم عن مواضعه وتمسكوا

بالمتشذانلان وأعرضذوا عذن المحكمذذان .وهذؤالء هذذم أد،يذاء التلدفذذد وهذم فذذي الوايذ
دعاة التغريت والتبدفد ويد سماهم الشيخ "المعطلة الجدد".
ومن سمان ه ه المدرسة الللل بالشريعة واللرأة علا القول بغيذر علذم
والتثدي ذذة للغ ذذرب وترتك ذذز هذ ذ ه المدرس ذذة عل ذذا :ىع ذذالء منط ذذن العق ذذل عل ذذا منط ذذن
الذذوحي كمذذا تذذدعي محاكذذاة عمذذر نذذن الالطذذاب رضذذي
النصو

عنذذه وتذذدعي أنذذه عطذذل

باسم المصالت ويد أجاب الشيخ عن شبللم وبين عورها وتلافتلا .)2

ثالثاً :مدرسة الجمع كين النيوص الجزئية والمقاصد الكلية
وه ذ ه ه ذذي المدرس ذذة الت ذذي تبناه ذذا الش ذذيخ وحم ذذن نل ذذا ورحه ذذا معب ذرة بص ذذد ع ذذن
حقيق ذذة اأس ذذالم رّادة عن ذذه أبافي ذذل خص ذذومه كم ذذا أحس ذذنت الفل ذذم ع ذذن
 ) 1دراسة في فقه مقاصد الشريعة
 ) 2السانن
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تع ذذالا وع ذذن

عليذذه وسذذلم ويذذد نذذدن معالملذذا وركائزهذذا فذذي كتذذت الشذذيخ واجتلاداتذذه

رسذذوله صذذلا

وهي المدرسة التي ال تغفل النصو
صذلا

اللزئية من كتاب

عليذه وسذلم ولكنلذا ال تفقذه هذ ه النصذو

ومن صذحيت سذنة رسذول
اللزئيذة بمعذزل عذن المقاصذد

الكليذة نذل تفلملذذا فذي ىفارهذا وفذذي ضذوئلا فلذذي تذرد الفذروع ىلذذا أصذوللا واللزئيذذان
ىلا كلياتلا والمتغيران ىلا ثوانتلا والمتشانلان ىلا محكماتلا معتصذمة بالنصذو
القطدية في ثبوتلا وداللتلا فاالستمسا نلا استمسا بذالعروة الذوثقا ال انفصذام للذا
ومتشذبثة كذ له بمذذا أجمعذذت عليذذه األمذذة ىجماعذا قينيذذا حقيقيذذا بحيذذع غذذدا مثذذل سذذبيل
المؤمنين ال ي ال لوا االنحراف أو الصد عنه .)1
وه ه المدرسة تؤمن ب ن أحكذام الشذريعة معللذة وأنلذا كللذا علذا وفذن الحكمذة
وأن علللا تقوم علا رعا ة مصلحة الاللن فحن

تعالا غني عن العالمين وكذل مذا

فلا النذا

هذو الغنذي

سواه مفتقر ىليه كما يال

تعالا :

أنذتم الفقذراء ىلذا

الحميد)  )2فلو سثحانه ى ا أمر أو نلا أو حلل أو حرم فحنما له لمنفعذة ،ثذاده نذال
ريت علم له من علم وجلل من جلل.

)3

سمات هذه المدرسة:
 -7اأ مان بحكمة الشريعة وت منلا لمصالت الاللن.
 -8ربط نصو

الشريعة وأحكاملا بع لا نثعض.

 -9النظرة المعتدلة لكل أمور الدفن والدنيا.
 ) 1السانن
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 -10وصل النصو

نواي الحياة وواي العصر.

 -11تبني خط التيسير واألخ باأل سر علا النا .
 -12االنفتا علا العالم والحوار والتسامت.

معالم مدرسة الشيخ في الجمع كين المقاصد الكلي والنيوص الجزئية
و .الثحع عن مقصد النص يبل ىصدار الحكم.

ا .فلم النص في ضوء أسثابه ومالبساته.

 .التمييز نين المقاصد الثانتة والوسائل المتغيرة.

ط .المالئمة نين الثوانت والمتغيران.

ي .التمييز في االلتفان ىلا المعاني نين الدثادان والمعامالن.
رابعاً :نموذج تطبيقي تحديد كدااة ونهااة رمضان
من الق ا ا الشائكة التي تؤر المسلمين كل عام مس لة تحدفد ندا ة رم ان
ونلافته والالالف الفقلي ال ي ق كذل عذام فذي هذ ه المسذ لة وينذتي عنذه تفذر الذبالد
ف ذذي ن ذذدء رم ذذان وشذ ذوال وأكث ذذر المس ذذلمين ت ذذر ار ف ذذي هذ ذ ه الق ذذية ه ذذم األيلي ذذان
المسذذلمة التذذي تدذذي
النصو

فذذي الغذذرب ولذذو أنذذا أعملنذذا مذذنلي هذ ه المدرسذذة فذذي مواانتلذذا نذذين

اللزئية والمقاصد الكلية لالرجنا من المشكلة ومن ي ية اللالل نرأي فوحد

المسذ ذذلمين ويظلذ ذذرهم بصذ ذذورة متح ذ ذرة أمذ ذذام العذ ذذالم ويكذ ذذون اتفذ ذذايلم فيمذ ذذا دونلذ ذذا أ سذ ذذر
وأسلل ه ا علا الرغم من أن الق ية سلطانية أكثر منلا فقلية ىال أن الذرأي الفقلذي
واالختالف نين المدرستين فيلا له أثر كبير فيما نتي.
ورأي الشيخ القرضاوي ال ي سطره في كثير من كتثه وأكد عليه في عذدد مذن
الب ذرامي اأعالمي ذذة محق ذذن للمقاص ذذد و ارف ذ لإلش ذذكاالن وي ذذد أخ ذ ن ب ذذه بع ذذض المل ذذام
الفقلية.

ويذذتلالص ه ذ ا ال ذرأي ال ذ ي فبذذين وضذذو مذذنلي الشذذيخ فذذي ال ذربط نذذين ال ذذنص
اللزئي والمقصد الكلي والتفرين نين المقاصد الثانتة والوسائل المتغيرة في اآلتي:
الح ذذدفع الص ذذحيت ق ذذول :ال تص ذذوموا حت ذذا ت ذذروا الل ذذالل وال تفط ذذروا حت ذذا
تروه فحن غذم علذيكم فايذدروا لذه) متفذن عليذه وفذي لفذه حخذر فذحن غذم علذيكم فذ كملوا
عدة شدثان ثالثين) متفن عليه.
فالحذذدفع هنذذا أشذذار ىلذذا مقصذذد وعذذين وسذذيلة أمذذا المقصذذد مذذن الحذذدفع فلذذو
واضت نين وهو أن صوموا رم ان كله وال

ذيعوا فومذا منذه أو صذوموا فومذا

م ذذن ش ذذلر غي ذره كش ذذدثان أو ش ذَّذوال و ل ذذه بحثث ذذان دخ ذذول الش ذذلر أو الال ذذروج من ذذه
نوسيلة ممكنة مقدورة للملور النا

ال تكلفلم عنتا وال حرجا في دفنلم .

وكانذت الر يذة باألبصذار هذي الوسذيلة السذللة والمقذدورة لعامذة النذا

فذي لذذه

العصر فلل ا جاء الحدفع نتعيينلذا ألنذه لذو كلفلذم نوسذيلة أخذر كالحسذاب الفلكذي
 -واألم ذذة ف ذذي ل ذذه الح ذذين أمي ذذة ال تكت ذذت وال تحس ذذت  -ألرهقل ذذم م ذذن أم ذذرهم عسذ ذ ار

ّللا  فريذذد ب متذذه اليسذذر وال فريذذد نلذذم العسذذر ويذذد يذذال عليذذه الصذذالة والسذذالم
ورسذول َّ

ّللا بعثني ميس ار ولم فثعثني م ىعّنتا « رواه مسلم وغيره
عن نفسه  » :ىن َّ
ف ذذح ا وج ذذدن وس ذذيلة أخ ذذر أي ذذدر عل ذذا تحقي ذذن ه ذذدف الح ذذدفع وأبع ذذد ع ذذن
احتمال الالط والوهم والكذ ب فذي دخذول الشذلر وأصذثحت هذ ه الوسذيلة ميسذورة غيذر

معسذذورة ولذذم تعذذد وسذذيلة صذذدثة المنذذال وال فذذو فايذذة األمذذة بعذذد أن أصذذثت فيلذذا
علمذذاء وخب ذراء فلكيذذون وجيولوجيذذون وفيزيذذائيون متالصصذذون علذذا المسذذتو العذذالمي

وبعد أن نل العلم الثشري مبلغا مكن اأنسان أن صعد ىلا القمر نفسه وينذزل علذا
سطحه ويلو

خالل أرضه ويللت نما ج من صالوره وأتربته! فلما ا نلمد علذا

الوسيلة  -وهي ليست مقصودة ل اتلا  -ونغفل اللدف ال ي نشده الحدفع !

لقذذد أثبذذت الح ذذدفع دخذذول الشذذلر بالب ذذر واحذذد أو اثنذذين ف ذذد،يان ر يذذة الل ذذالل

بذذالعين الملذذردة حيذذع كانذذت هذذي الوسذذيلة الممكنذذة والمالئمذذة لمسذذتو األمذذة فكيذ

فتصذذور أن فذرفض وسذذيلة ال فتطذذر ىليلذذا الالطذ أو الذذوهم أو الكذ ب وسذذيلة نلغذذت
درجة اليقين والقط

ويمكن أن تلتم عليلا أمة اأسالم في شذر األر

وغربلذا

وتزيذذل الالذذالف الذذدائم والمتفذذاون فذذي الصذذوم واأفطذذار واأل،يذذاد ىلذذا مذذد ثالثذذة أ ذذام

تكون فريا نين نلد وحخر !) وهذو مذا ال عقذل وال قبذل ال بمنطذن العلذم وال بمنطذن
الدفن ومن المقطوع به أن أحدها هو الصواب والثايي خط نال جدال.
ىن األخ بالحساب القطعي اليوم وسيلة أثثذان الشذلور
باب قيا

لذت أن قبذل مذن

األولا ) بمعنا أن السنة التي شرعت لنا األخ نوسيلة أدنا لما حيط

نلا من الشه واالحتمال  -وهي الر ية  -ال ترفض وسيلة أعلا وأكمل وأوفذا نتحقيذن
المقصذذود والالذذروج باألمذذة مذذن االخذذتالف الش ذذدفد فذذي تحدفذذد ندا ذذة صذذياملا وفطره ذذا
وأضحاها ىلا الوحدة المنشودة في شعائرها و،ثاداتلا المتصلة بذ خص أمذور دفنلذا
وألصقلا بحياتلا وكيانلا الروحي وهي وسيلة الحساب القطعي .)1

علذا أن العالمذذة المحذدع الكبيذذر الشذذيخ أحمذد محمذذد شذاكر رحمذذه

تعذذالا

نحذذا نلذ ه الق ذذية منحذذا حخذذر فقذذد هذذت علذذا ىثثذذان دخذذول الشذذلر القمذذري بالحسذذاب
الفلكذذي ننذذاء علذذا أن الحك ذذم باعتثذذار الر يذذة فذذي الح ذذدفع النبذذوي :معلذذل بعلذذة نص ذذت
عليلا األحادفع نفسلا ويذد انتفذت اآلن فينثغذي أن فنتفذي معلوللذا ى مذن المقذرر أن
الحكم فدور م علته وجودا وعدما وه ه العلة هي "أمية األمة" التي لم تكن تكتذت وال
تحست في عصر الثعثة.
ومعنذذا وال نحسذذت أي ال تعذذرف الحسذذاب الفلكذذي .فذذح ا تغيذذرن فبيعذذة األمذذة
وأصثحت تكتت وتحست وجت أن فتغير الحكم.

1
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ويد هت الشذيخ شذاكر هذ ا المذ هت وتبنذا هذ ا الذرأي وهذو رجذل حذدفع وأثذر
يبل كل شيء عاش حياتذه -رحمذه

تعذالا -لالدمذة الحذدفع ونصذرة السذنة النبويذة

فلذو رجذذل سذذلفي خذالص رجذذل اتثذذاع ال رجذل انتذذداع ولكنذذه رحمذه
علذذا أنلذذا جمذذود علذذا مذذا يالذذه مذذن يبلنذذا السذذل

لذذم فلذذم السذذلعية

نذذل السذذلعية الحذذن :أن نذذنلي نلللذذم

ونشرب روحلم فنلتلد لزماننا كما اجتلدوا لذزمنلم ونعذالي وايعنذا بعقولنذا ال بعقذوللم
غير مقيدفن ىال بقواف الشريعة ومحكمان نصوصلا وكليان مقاصدها.
ثذذم مثذذل الشذذيخ للمدرسذذة النصذذية الظاهريذذة بمقذذال ألحذذد العلمذذاء الف ذذالء فذذي
شلر رم ان لعام 1409هذ أشار فيه ىلا أن الحدفع النبوي الصحيت ":نحن أمة أمية
ال نكتت وال نحست" فت من نفا الحساب واسقاط اعتثاره لد األمة.
ثم فند القرضاوي فلم الشيخ للحدفع بقولذه :ولذو صذت هذ ا لكذان الحذدفع داال
علذذا نفذذي الكتابذذة واسذذقاط اعتثارهذذا أ

ذذا فقذذد ت ذذمن الحذذدفع أمذرين دلذذل نلمذذا علذذا

أمية األمة وهما الكتابة والحساب.
ولذذم قذذل أحذذد فذذي القذذد م وال فذذي الحذذدفع :ىن الكتابذذة أمذذر م ذ موم أو مرغذذوب
عنه بالنسثة لألمة نل الكتابة أمر مطلوب دل عليه الكتاب والسنة واأجماع.
وأول من ندأ ننشر الكتابة هو النبي صلا

عليه وسلم كما هو معلوم مذن

سيرته ومويفه من أسر ندر ويد جعل فداء "الكاتبين" منلم :أن علم كذل واحذد مذنلم
عشرة من أنناء المسلمين الكتابة.
ومما ييل في ه ا الصدد ىن الرسول لم شرع لنا العمل بالحسذاب ولذم مرنذا
باعتثاره وانما أمرنا باعتثار الر ية واألخ نلا في ىثثان الشلر.

وهذذو مذذا تذذردده المدرسذذة النصذذية الظاهريذذة المعاص ذرة ويذذد أجذذاب عنذذه الشذذيخ
بقوله:
وه ا الكالم فيه شيء من الغلط أو المغالطة ألمرين:
األول :أنه ال عقل أن مر الرسول باالعتداد بالحساب فذي ويذت كانذت فيذه
األمذة أميذة ال تكتذذت وال تحسذت فشذذرع للذا الوسذيلة المناسذذثة للذا امانذذا ومكانذا وهذذي
الر ية المقدورة للملور النا

في عصره.

ولكن ى ا وجدن وسيلة أد وأضثط وأبعد عن الغلذط والذوهم فلذيس فذي السذنة
ما من اعتثارها.
الثاني :أن السنة أشارن بالفعذل ىلذا اعتثذار الحسذاب فذي حالذة الغذيم وهذو مذا
رواه الثالذذاري فذذي كتذذاب الصذذوم مذذن جامعذذه الصذذحيت بسلسذذلته ال هبيذذة المعروفذذة عذذن
ماله عن نذاف عذن انذن عمذر أن رسذول

صذلا

عليذه وسذلم كذر رم ذان فقذال:

"ال تصوموا حتا تروا اللالل وال تفطروا حتا تروه فحن غم عليكم فايدروا له"
وه ا "القدر" له أو "التقدفر" الم مور بذه مكذن أن فذدخل فيذه اعتثذار الحسذاب
لم ذذن حس ذذنه ويص ذذل ب ذذه ىل ذذا أم ذذر تطم ذ ن األنف ذذس ىل ذذا ص ذذحته وه ذذو م ذذا أص ذذثت ف ذذي
عصرنا في مرتثة القطديان كما هذو مقذدر معلذوم لذد كذل مذن لذه أدنذا معرفذة بعلذوم
العصر والا أ مد ارتقا فيلا اأنسان ال ي علمه ربه ما لم كن علم.
وكان الشيخ من أوائل من تبني األخ بالحساب الفلكذي القطعذي –علذا األيذل
فذذي النف ذذي ال ف ذذي اأثث ذذان -تقلذذيال لالخ ذذتالف الشاس ذ ال ذ ي حذذدع ك ذذل س ذذنة ف ذذي ن ذذدء
الصذذيام وف عيذذد الفطذذر ىلذذا حذذد صذذل ىلذذا ثالثذذة أ ذذام نذذين بعذذض الذبالد اأسذذالمية
وبعض.

ومعنذذا األخذ بالحسذذاب فذذي النفذذي :أن نظذذل علذذا ىثثذذان اللذذالل بالر يذذة وفقذذا
ل أر األكثرين من أهذل الفقذه فذي عصذرنا ولكذن ى ا نفذا الحسذاب ىمكذان الر يذة ويذال
ىنلا غير ممكنة ألن اللالل لم فولد أصال في أي مكان من العذالم اأسذالمي أو ولذد
ولكن ال تمكن ر يته كان من الواجت أن ال تقبذل شذلادة الشذلود بحذال ألن الوايذ –
ال ي أثبته العلم الرياضي القطعي -ك نلم .نل في ه ه الحالة ال طلذت ت ارئذي اللذالل
من النا

أصال وال تفتت المحاكم الشذر،ية وال دور الفتذو أو الشذ ون الدفنيذة أنوانلذا

لمن فريد أن فدلي بشلادته عن ر ية اللالل .)1
فلذ ذ ا االجتل ذذاد للقرض ذذاوي جمذ ذ في ذذه نوض ذذو ن ذذين ال ذذنص اللزئ ذذي والمقص ذذد
الكلي لم فرفض الحذدفع ولذم فذرده كالمعطلذة اللذدد ولذم قذ

فذي تطبيقذه وفلمذه عنذد

الذ ذذزمن والظذ ذذروف والمالبسذ ذذان التذ ذذي ييذ ذذل فيلذ ذذا كمذ ذذا فلمذ ذذت مدرسذ ذذة الظاهريذ ذذة اللذ ذذدد
ومالحظة المقاصد الكلية تكون بحفه الدفن والعقل ى األخ بظاهر الحدفع واالكتفاء
في معرفة دخول الشلر بالر ية الثصرية فترتت عليه فذي كثيذر مذن األعذوام صذيام فذوم
مذن شذدثان ألن الثصذر فزيذ وياليذل ىلذي النذاهر أنذه أر اللذالل وهذو لذم فذره واألخذ
بالحسابان الفلكية الدقيقة فيه حفه لمقصد الدفن باالمتثال ألمر

عز وجل بالصيام

الكامل لشلر رم ان دون ايادة أو نقصان.
كما أن األخ بالحسابان الفلكية فيه حفه للعقل واحترام للعلم ورف ه دعوة
لألمية وتر العلم وتر معرفة الحسذاب والنلذو

والتقذدم الح ذاري لألمذة وفذي تذر

العمذ ذذل بالحسذ ذذاب الفلكذ ذذي تنذ ذذايض نذ ذ ّذين فذ ذذحن جمذ ذذاهير المسذ ذذلمين بمذ ذذا فذ ذذيلم المدرسذ ذذة

الظاهرية المعاصرة خ ون بالحسذابان الفلكيذة فذي معرفذة أويذان الصذالة خمذس مذران

في اليوم الواحد.
 ) 1دراسة في فقه مقاصد الشريعة
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ىن األوربيين ىعلبون من منطن اختالف المسلمين م ندا ة رم ان ونلافته

كل عام لوضو األمر علميا بالنسثة للذم فذح ا يلنذا للذم النذد مذن الر يذة الثصذرية دون
اسذذتالدام وسذذائل وأدوان عمذذال نذذنص الحذذدفع أجذذانوا كيذ

دعذذا اأسذذالم ى ا ىلذذا العلذذم

وحع عليه كما تزعمون !
لقذذد أحسذذن المللذذس األورب ذذي لإلفتذذاء نرئاسذذة الش ذذيخ القرضذذاوي ى انتلذذا ف ذذي
ي ارره فيما فتصذل بموضذوع اللذالل ىلذا ترسذيخ ثقافذة احتذرام مذا انتلذا ىليذه القطعذي مذن
علذذوم الحسذذاب الفلكذذي عنذذدما قذذرر عذذدم ىمكانيذذة الر يذذة بسذذبت عذذدم حذذدوع االيتذران
وأن ال فدعا ىلا ترائي اللالل وال قبل ادعاء ر يته.
وعدل المللس ي ارره المتال في الدورة  17المنعقذدة فذي مدفنذة سذرافيفو مذافو)
ّ

 2007م وال ذ ي خ ذ فيذذه بالحسذذابان الفلكيذذة وفذذن ض ذوابط محذذددة تلم ذ نذذين الذذنص
الشذذرعي والعلذذم الفلكذذي وسيصذذدر المللذذس – ىن شذذاء

– تقويمذذا سذذنويا حذذدد ندا ذذة

الشلور القمرية ونلافتلا استنادا ىلا التعدفل .)1
األم ذذر ال ذ ي س ذذيرف ع ذذن المس ذذلمين ف ذذي أورب ذذا حرج ذذا كبي ذ ار ف ذذي ه ذ ه الق ذذية
وسذذيللت للذذم نفعذذا كبي ذ ار علذذا كذذل المسذذتويان ش ذريطة الت ذزام األئمذذة والمرجديذذان التذذي
تمثل المسلمين نل ا القرار.
ففي ألمانيا علا سبيل المثال تعلن الحكومة كل ىنلاا ومصلحة للمسلمين –
نذدءا مذذن مذذنت التالميذ المسذذلمين ىجذذااة فذي األ،يذذاد ومذذرو ار نتذدريس الذذدفن اأسذذالمي
في المذدار

وانتلذاء بذاالعتراف بالذدفن اأسذالمي فذي ألمانيذا -نوجذود مرجديذة تمذثللم

ويلتزم المسلمون بقرارها وأصد مثال لدفلم علا عذدم وجذود هذ ه المرجديذة هذو ندا ذة
 ) 1يرار المللس األوربي لإلفتاء ريم  19/3الدروة التاسعة عشرة باستانبول 2009/7/6م

ونلا ة رم ان فتر التالمي المسلمين في المدار عندهم أ،ياد لثالثذة أ ذام متتاليذة:
األول لألتذ ذ ار والثذ ذذاني للمغاربذ ذذة والثالذ ذذع لغيذ ذذرهم والنتيلذ ذذة هذ ذذي حرمذ ذذانلم جميعذ ذذا مذ ذذن
العطلة ى من غير المعقول منت التالمي ثالثة أ ام عطل متتالية.
وبلذ ا فتللذا لنذا كيذ
المقاصذذد الكليذذة والنصذذو
ويق ذ

مكننذا مذن خذذالل مذنلي هذ ه المدرسذذة التذي تلمذ نذذين

اللزئيذذة فذذي فلذذم اأسذذالم واسذذتنثاط األحكذذام والتذذي مثللذذا

عل ذذا أرس ذذلا العالم ذذة القرض ذذاوي كي ذ

مكنن ذذا تق ذذد م اأس ذذالم بص ذذورة ص ذذحيحة

جالثة للمصالت دارئة للمفاسد في أي عصر وفي أي مكان.
المطلب الرابع :الجمع كين اَّلجتهاد اإلنشائي واَّلنتقائي .
عتبذذر موضذذوع االجتلذذاد مذذن الموضذذوعان الحيويذذة فذذي علذذم األصذذول وهذذو
الثذذاب األكبذذر لموضذذوع التلدفذذد الفقلذذي وغلقذذه عنذذي اللمذذود علذذا مذذا كتذذت السذذابقون
والويوف عليه وا ا كان الشيخ نل ه العقلية التلدفد ة فالند له من االهتمذام بموضذوع
االجتل ذذاد وه ذذو م ذذا ك ذذان ف ذذاهتم ب ذذه ف ذذي اأف ذذار الت ص ذذيلي التنظي ذذري وكذ ذ ا التفعيل ذذي
والتطبيقذذي فللش ذذيخ أكث ذذر مذذن كت ذذاب مس ذذتقل فذذي موض ذذوع االجتل ذذاد وفذذي ثنا ذذا كتث ذذه
ىشاران كثيرة نل وفصول وأنواب في بعض األحيان تؤصل لالجتلاد وتفرع عليذه مذن
الواي المدي

ومن الدراسان الت صذيلية للشذيخ فذي هذ ا الثذاب كتابذه القذيم :االجتلذاد

فذذي الشذريعة اأسذذالمية مذ نظذران تحليليذذة فذذي االجتلذذاد المعاصذذر وهذذو كتذذاب فريذذد
فذذي بابذذه عصذذري فذذي تناولذذه يذذدم فيذذه خارفذذة واضذذحة لالجتلذذاد المعاصذذر المنش ذود
وك ا كتابه االجتلاد المعاصر نذين االن ذثاط واأفذراط وهذو سذانن علذا كتابذه األول
وأخصر منه ويد أعاد الشيخ بعض مثاحثذه وفصذوله باستفاضذة وتوسذ فذي كتانيذه :
دراسة في فقه مقاصد الشريعة نين المقاصد الكلية والنصو
الشريعة اأسالمية.

اللزئية واالجتلاد فذي

أمذا التفعيذل والتطبيذذن لمذا نظذذر لذه فذذي هذ ه الكتذذت عذن االجتلذذاد ففذي كثيذذر
مذ ذذن كتثذ ذذه كفقذ ذذه الزكذ ذذاة وفقذ ذذه الللذ ذذاد وفتذ ذذاو معاصذ ذرة وفذ ذذي الحذ ذواران واللقذ ذذاءان
والمحاضذران وتوجيذه فلثذة العلذم والدارسذين وفذي منايشذان يذ ارران وفتذاو الملذذام
الفقلية التي شار فيلا الشيخ .
ويذ ذذد حذ ذذدد الشذ ذذيخ االجتل ذ ذاد ال ذ ذ ي نريذ ذذده لعص ذ ذرنا وهذ ذذو :االجتلذ ذذاد ننو،يذ ذذه
االنتقائي واأنشائي وك ا االجتلاد اللام نينلما
أوَّلً :المقيــود باَّلجتهــاد اَّلنتقــائي :اختيذذار أحذذد اآلراء المنقولذذة فذذي تراثنذذا
الفقل ذذي العذ ذريض للفت ذذو أو الق ذذاء ب ذذه ترجيح ذذا ل ذذه عل ذذا غيذ ذره م ذذن اآلراء واأليذ ذوال
األخر .)1
ثانياً :منهج الشيخ في اَّلجتهاد اَّلنتقائي
فتلالص منلي الشيخ في االجتلاد االنتقائي الترجيحي في اآلتي:
 .1توسي دائرة االختيار وعدم االيتصار علا حراء األئمة األربعة.
 .2النظر ىلا متالن االختيار الفقلي.

 .3رعا ة مصالت الاللن ودرء المفاسد عنلم.
 .4اختيار األلين بالزمان.

 .5مالحظة مقاصد الشرع.

 .6ترجيت األ سر واألسلل.
 -6عدم اَّلقتيار على طراء األئمة األربعة

فدائرة اأجماع دائذرة ضذيقة جذدا وكثيذ ار مذا أدعذي اأجمذاع فذي مسذائل ثذم

ثبت فيلا الالالف فالند ى ا من االستفادة من ه ه الثروة الفقلية ال المة باختيذار
 ) 1االجعه د

ااشمس م ص116

الرأي الفقلي الذ ي فذتالءم مذ هذروف النذا
ال قذ ذ

ويلبذي احتياجذاتلم وللذ ا فذحن الشذيخ

ف ذذي اختي ذذاره الفقل ذذي عن ذذد حراء األئم ذذة األربع ذذة ن ذذل فوسذ ذ دائذ ذرة االختي ذذار

لتشذ ذذمل الصذ ذذحابة والسذ ذذل

فيقذ ذذول :وفذ ذذي دائ ذ ذرة االنتقذ ذذاء لذ ذذوا لنذ ذذا الالذ ذذروج علذ ذذا

الم ذ اهت األربع ذذة الختي ذذار رأي ي ذذال ب ذذه أح ذذد فقل ذذاء الص ذذحابة أو الت ذذابعين أو م ذذن
بعدهم من أئمة السل .
ومن الالط الظذن بذ ن حراء أمثذال عمذر وعلذا وعائشذة وانذن مسذعود وانذن
،ثا

وانن عمر وايد نن ثانذت ومعذا وغيذرهم مذن علمذاء الصذحابة أو رأي مثذل

انذذن المسذذيت والفقلذذاء السذذثعة وانذذن جبيذذر وفذذاو

وعطذذاء والحسذذن وانذذن سذذيرين

والزهري والنالعي أو مثل الليع نن سعد واألوااعي والثذوري والطبذري وغيذرهم دون
رأي األئمة المتبوعين.
ولل ذ ا ل ذذم أج ذذد حرج ذذا أن حخ ذ ف ذذي ي ذذية الرض ذذاع ن ذرأي اللي ذذع ن ذذن س ذذعد
وداود نن علي وأصحابه من الظاهرية ومنلم انن حزم وهو ىحد الذروافتين عذن
اأمام أحمد.

)1

فلذ ذذم قيذ ذذد الشذ ذذيخ نفسذ ذه بمذ ذ هت فقلذ ذذي مذ ذذن المذ ذ اهت السذ ذذائدة فذ ذذي العذ ذذالم
اأسذ ذذالمي لذ ذذه أن الحذ ذذن ال شذ ذذتمل عليذ ذذه م ذ ذ هت واحذ ذذد وأئمذ ذذة ه ذ ذ ه الم ذ ذ اهت
المتبوعذذة لذذم فذذدعوا ألنفسذذلم العصذذمة وانمذذا هذذم ملتلذذدون فذذي تعذذرف الحذذن فذذحن
أخط وا فللم أجر وان أصانوا فللم أجران.

 ) 1االجتلاد في الشريعة
االجتلاد اأنشائي

 118وما بعدها وسي تي تفصيل رأي الشيخ في المس لة في التطبين علا

يال اأمام ماله :كل أحذد فؤخذ مذن كالمذه ويتذر ىال النبذي -صذلا
عليذذه وسذذلم )-ويذذال اأمذذام الشذذافعي :أرفذذي ص ذواب حتمذذل الالط ذ ورأي غيذذري
خط حتمل الصواب).
وغيذذر الئذذن بعذذالم مسذذلم ملذذه وسذذائل المواانذذة والتذذرجيت أن كذذون أسذذير
مذ ذ هت واح ذذد أو خاض ذذعا لذ ذرأي فقي ذذه مع ذذين ن ذذل الواج ذذت أن ك ذذون أس ذذير الحل ذذة
والدليل فما صت دليله ويويت حلته فلو أولا باالتثاع وما ضع
حلتذذه فلذذو مرفذذو

سنده ووهت

ملمذذا كذذن مذذن يذذال بذذه ويذذد ما يذذال اأمذذام علذذا -رضذذي

عنه :-ال تعرف الحن بالرجال نل اعرف الحن تعرف أهله) .)1
نذذل اعتبذذر الشذذيخ فذذي غيذذر موض ذ مذذن كتثذذه مذذن الركذذائز التذذي لذذت أن
قوم عليلا الفقه نب العصبية الم هبية فيقول في معر

حدفثه عذن تيسذير د ارسذة

الفق ذذه وتدريس ذذه :وم ذذن التيس ذذير المنش ذذود التح ذذرر م ذذن االلت ذزام بم ذ هت واح ذذد مع ذذين
فؤخذ ذ بذ ذذه فذ ذذي جميذ ذ األنذ ذواب والمسذ ذذائل ،ثذ ذذادان ومعذ ذذامالن وان كذ ذذان فيذ ذذه مذ ذذن
التعسذذير والت ذذيين مذذا فيذذه وك ذ له ى ا هلذذر ضذذع

دليلذذه ومسذذتنده الشذذرعي فذذي

مقانل الم اهت األخر .
فالمذ هت الواحذذد يذذد

ذذين فذذي بعذذض المسذذائل والق ذذا ا ولكذذن الشذريعة

ننصوصلا ومقاصدها وملموع م اهبلا وتراع فقلائلا فيلا من السعة والمرونة ما
عطي حال لكل مشكلة ودواء لكل داء من فت الشريعة نفسلا.
لقذذد م العلمذذاء المحققذذون التقليذذد وأنكذذروه ولذذم عتبذذروا المقلذذد عالمذذا وانمذذا
هذذو تذذاب لغيذره ى التقليذذد هذذو يبذذول يذذول الغيذذر نذذال حلذذة والعلذذم هذذو معرفذذة الحذذن
 ) 1مقدمة كتاب الحالل والحرام

ندليله ويد أبطل العالمة انن القيم التقليد ورد علا دعاته من واحذد وثمذانين وجلذا
في ىعالم المويعين) ويال غيره :ال قلد ىال عصبي أو غبي!
والشيخ ال قصد ندعوته تله ىلا م المذ اهت الكثذار أو التقليذل مذن شذ ن
أئمتلذا نذذل فنكذر لذذه علذذا يائلذه بقولذذه :ىنذذه لذم شذذم رائحذذة العلذم كمذذا أن الشذذيخ ال
قصذذد بذذالتحرر مذذن العصذذبية الم هبيذذة االسذذتغناء عذذن فقذذه الم ذ اهت وكتبلذذا ومذذا
حفلت به من تعليالن وتالريلان وتفصيالن ومنايشان ثريذة ال شذه فذي قيمتلذا
دار

فنشد الحن ويثحع عن الصواب ب دلته.
لكن الشيخ قصد بالتحرر من العصبية الم هبية :أن ال قيد الفقيذه نفسذه

بغير ما ييده

تعالا به ورسوله في خ من أي مذ هت كذان مذا فذراه أيذو حلذة

وأرجذذت مي ازن ذا فذذي ضذذوء المعذذافير الش ذريعة وفذذي هذ ا توسذذعة لألمذذة وتيسذذير كبيذذر
عليل ذذا واعطا ه ذذا مل ذذاال رحث ذذا لالنتق ذذاء والت ذذرجيت وف ذذن مقاص ذذد الش ذذرع ومص ذذالت
الاللن .)1
لماذا رج بعض العلماء المذاهب األربعة على غيرها
لم الرج القرضاوي ندعوته ىلا عذدم التقيذد بذتراء األئمذة األربعذة فذي االجتلذاد
االنتقائي علا اأجماع أو خر ما اعتاده األئمة والملتلدون سذيما المتذ خرون مذنلم
وانما عذاد ىلذا األصذل الذ ي دعذا ىليذه األئمذة األربعذة وهذو عذدم تقذد س حرائلذم واللمذود
عليلا والنظر والدوران م الدليل ال ي استدلوا به فكالم العلماء حتي له وال حتي به.

1

) نتصرف من تيسير الفقه للمسلم المعاصر في ضوء الكتاب والسنة

المسلمة
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وراج في فقه األيليان

ىنن ذذا ف ذذي عص ذذر اللم ذذود والتقلي ذذد المذ ذ هبي نلغن ذذا درج ذذة تعظ ذذيم لذ ذ راء الفقلي ذذة
وألص ذذحانلا ربم ذذا أكث ذذر م ذذن بع ذذض المروي ذذان النبوي ذذة ن ذذل ىنن ذذي أك ذذاد أج ذذزم أن األئم ذذة
السابقين لم حلموا أن تصذل ح ار هذم عنذدنا ىلذا هذ ه الدرجذة مذن االحتفذاء والتقذد م علذا
غيرها من اآلراء واألدلة.
ىن العلمذذاء ىنمذذا رجحذذوا حراء األئمذذة األربعذذة علذذا غيرهذذا لتذوافر أمذذور خارجيذذة
تسذذتدعي لذذه فذذي نظذذرهم وفذذي لذذه قذذول ولذذي
األربع ذذة مص ذذلحة عظيم ذذة وف ذذي اأع ذ ار

الذذدهلوي :ىن فذذي األخ ذ بالم ذ اهت

عنل ذذا مفس ذذدة كبي ذرة وب ذذين وج ذذه ل ذذه فيم ذذا

ملالصه:
 - 1ىن األم ذذة اجتمع ذذت عل ذذا االعتم ذذاد عل ذذا الس ذذل

ف ذذي معرف ذذة الش ذذريعة

فالتابعون اعتمدوا علا الصحابة وتثذ التذابعين اعتمذدوا علذا التذابعين وهكذ ا فذي كذل
فثقذة ألن الشذريعة ال تعذذرف ىال بالنقذل واالسذذتنثاط وهذ ا ال سذتقيم ىال بذ ن ت خذ كذذل
فثقذذة عمذذن يبللذذا وال نذذد مذذن تذوافر ضذذثط المرويذذان وبيذذان مذذا فيلذذا وهذذو المتذوافر فذذي
الم اهت األربعة.
 .1اند ار

الم اهت األخر .

 .2فروء اتثاع األهواء في الق اء واأفتاء

)1

وللذ ذ ه األس ذذثاب تق ذذررن المقول ذذة المعروف ذذة عن ذذد األص ذذوليين ف ذذي منذ ذ العم ذذل
بم ذ اهت الص ذذحابة أو الت ذذابعين م ذذا ل ذذم تقت ذذرن ب ذذالتوافن م ذ م ذ هت فقل ذذي م ذذن الم ذ اهت
المدونة وليس له ألمر اتي في م اهت السل

نل لعدم النقذل المن ذثط المسذتكمل

 ) 1عقد الليد في االجتلاد والتقليد للولي الدهلوي والثحر المحيط للزركشي 290/6 :نقال عنفتاو العز نن
عبد السالم.

للقيذذود والشذذروط .ولل ذ ا صذذر الزركشذذي  -ومذذن يبلذذه العذذز نذذن عبذذد السذذالم  -ب نذذه ى ا
صذذت عذذن بعذذض الصذذحابة م ذ هت فذذي حك ذذم مذذن األحكذذام لذذم تلذذز مالالفتذذه ىال ن ذذدليل
أوضت من دليله .ثم يال العز :ال خالف نين الفريقين في الحقيقة نل ىن تحقن ثبون
م هت عن واحد منلم جاا تقليذده وىفايذا واال فذال ال لكونذه ال قلذد نذل ألن م هثذه لذم
فثبت حن الثبون

)1

.

ولل ذ ا ى ا انتف ذذت ه ذ ه العذ ذوار

واألس ذذثاب ف ذذال ش ذذه أن ذذه ل ذذوا اأفت ذذاء ب ذذتراء

أخر غير حراء األئمة األربعذة كالمذ اهت المنقرضذة وأيذوال األئمذة الذ فن لذم عذرف لذم
م هت فتث .
والشيخ القرضاوي كثر من االستدالل ب يوال الصذحابة وحرائلذم ى ا حققذت
مقاصذذده ف ذذي الفتذذو واالجتل ذذاد تاركذذا حراء األئم ذذة أصذذحاب الم ذ اهت المتبوعذذة ف ذذي
كثي ذذر م ذذن اختيا ارت ذذه الفقلي ذذة رغ ذذم أن جمل ذذور األص ذذوليين عل ذذا ع ذذدم حلي ذذة ي ذذول
الصحاني وهو ما اختصره في ،ثذارة الغ ازلذي التاليذة" :األصذل الثذاني مذن األصذول
الموهومذذة :يذذول الصذذحاني ويذذد هذذت يذذوم ىلذذا أن مذ هت الصذذحاني حلذذة مطلقذذا
ويوم ىلا أنه حلة ىن خال

القيا

ويوم ىلا أن الحلة في يول أني بكر وعمر

خاصة .والكل بافل عندنا فحن من لذوا عليذه الغلذط والسذلو ولذم تثبذت عصذمته
عنذذه فذذال حلذذة فذذي يولذذه فكي ذ

حذذتي بقذذوللم م ذ ج ذواا الالط ذ

عص ذذمتلم مذ ذذن غيذ ذذر حل ذذة متذ ذواترة وكيذ ذ
االخذذتالف وكيذ

التلذ

المعصذذومان كيذ

وكي ذ

تذذدعا

فتصذ ذذور عص ذذمة يذ ذذوم لذ ذذوا علذ ذذيلم
ويذذد اتفقذذت الصذذحابة علذذا جذواا

 ) 1عقد الليد في االجتلاد والتقليد للولي الدهلوي والثحر المحيط للزركشي 290/6 :نقال عن فتاو العز
نن عبد السالم.

مالالفذ ذ ذذة الصذ ذ ذذحابة فانتفذ ذ ذذاء الذ ذ ذذدليل علذ ذ ذذا العصذ ذ ذذمة وويذ ذ ذذوع االخذ ذ ذذتالف نيذ ذ ذذنلم
وتصريحلم بلواا مالالفتلم فيه ثالثة أدلة يافعة " .)1
وس س ذذو هن ذذا اس ذذتدالل انذ ذذن الق ذذيم عل ذذا حليذ ذذة العم ذذل بق ذذول الصذ ذذحاني
بصذذورة مبدعذذة و لذذه ألن ال ذ فن عارض ذوا الشذذيخ بشذذدة فذذي فتذذاواه التذذي رجذذت فيلذذا
األخ بتراء بعض الصحابة انطلقوا مما يرره علمذاء األصذول مذن عذدم حليذة يذول
الصحاني مثل مس لة بقاء المرأة المسلمة تحت اوجلا الكافر وغيرها من الفتذاو
قول انن القيم:
"الفتو التي فتا نلا أحد الصحابة ال تالرج عن ستة أوجه:
أحدها :أن كون سمعلا من النبي . 
الثاني :أن كون سمعلا ممن سمعلا منه.
الثالث :أن كون فلملا من ح ة من كتاب

فلما خفي علينا.

الرابــع :أن كذذون يذذد اتفذذن عليلذذا ىمىل ذؤهم ولذذم فنقذذل ىلينذذا ىال يذذول المفتذذا نلذذا
وحده.
الخامس :أن كون لكمال علمه باللغة وداللة اللفه علا الوجه ال ي انفرد به
عنذذا أو لق ذرائن عاليذذة ايترنذذت بالالطذذاب أو لملمذذوع أمذذور فلموهذذا علذذا فذذول الزمذذان
من ر ية النبي  ومشاهدة أفعالذه وأحوالذه وسذيرته وسذماع كالمذه والعلذم بمقاصذده
وشلود تنزيل الوحي ومشاهدة ت ويله بالفعل فيكون فلم مذاال نفلمذه نحذن وعلذا هذ ه
التقادفر الالمسة تكون فتواه حلة بلت أتثاعلا.
 )1المستصفا  260/1نتصرف

السادس :أن كون فلم ما لم فرده الرسول  وأخط في فلمه والمراد غيذر
مذذا فلمذذه وعلذذا هذ ا التقذذدفر ال كذذون يولذذه حلذذة ومعلذذوم يطعذذا أن ويذذوع احتمذ ن
ذال مذذن
خمسذذة أغلذذت علذذا الظذذن مذذن ويذذوع احتمذذال واحذذد معذذين ه ذ ا مذذاال شذذه فيذذه عايذذل
و لذذه فيذذد هنذذا غالثذذا يويذذا علذذا أن الص ذواب فذذي يولذذه دون مذذا خالفذذه مذذن أي ذوال مذذن
بعذ ذذده ولذ ذذيس المطلذ ذذوب ىال الظذ ذذن الغالذ ذذت والعمذ ذذل بذ ذذه متعذ ذذين ويكفذ ذذا العذ ذذارف ه ذ ذ ا
الوجه" .)1
ثم عقد فصال للتدليل علا جواا الفتو بتراء السل

فيقول :فصذل  [ :القذول

في جواا الفتو باآلثار السلعية ] في جذواا الفتذو باآلثذار السذلعية والفتذاوي الصذحانية
 ,وأنلا أولا باألخ نلا مذن ح ارء المتذ خرين وفتذاويلم  ,وأن يربلذا ىلذا الصذواب بحسذت
يذ ذذرب أهللذ ذذا مذ ذذن عصذ ذذر الرسذ ذذول صذ ذذلوان

وسذ ذذالمه عليذ ذذه وعلذ ذذا حلذ ذذه  ,وأن فتذ ذذاو

الص ذذحابة أول ذذا أن فؤخ ذ نل ذذا م ذذن فت ذذاو الت ذذابعين  ,وفت ذذاو الت ذذابعين أول ذذا م ذذن فت ذذاو
تابعي التابعين  ,وهلم ج ار وكلما كان العلد بالرسول أيرب كان الصواب أغلت .)2
هل إلغاء المذاهب الفقهية احقك اَّلجتهاد المنشود؟
أمام االختالف ال ي ق نين الفقلاء المعاصرين في الفتو

نذل نذين الملذام

الفقلي ذذة أحيان ذذا و ك ذذرهم عن ذذد الل ذواب عل ذذا أس ذ لة المس ذذتفتين خ ذذالف الفقل ذذاء الس ذذابقين
ك ذ ني حنيفذذة ومالذذه تعالذذت دع ذوان تطالذذت بحلغذذاء الم ذ اهت الفقليذذة واالكتفذذاء بصذذورة
واحذذدة تع ذذر
المكلذ

عل ذذا المكلف ذذين بع ذذد انتالانلذذا م ذذن ملم ذذوع اآلراء الفقلي ذذة حت ذذا ال نوي ذ

العذذامي فذذي البلبلذذة والحيذرة فتقذذدم لذذه مذذثال أرجذذت اآلراء فذذي الصذذالة مذذن التكبيذذر

 )1ىعالم المويعين  148/4ويد كر انن القيم ستة وأربعين دليال علا حلية يول الصحاني.
 )2ىعالم المويعين 91/4

ىلذا التسذليم ويكذذون أمذام صذذورة واحذدة دون كذذر الالذالف لذذه ويذد سذذار األاهذر مذذؤخ ار
ف ذذي ه ذذا االتل ذذاه ف لغي ذذت الم ذ اهت الفقلي ذذة ف ذذي الد ارس ذذة الزهري ذذة ف ذذي المرحل ذذة اأعداد ذذة
والثانوي ذذة وأص ذذثت الد ارس ذذة فقل ذذا منتالث ذذا م ذذن المذ ذ اهت األربع ذذة بص ذذورة مالتصذ ذرة ج ذذدا
ويشار ىلا الالالف نين الفقلاء فيه ناد ار.
والحذذن أن ىلغذذاء الم ذ اهت الفقليذذة فذذي معاهذذد ومذذدار العلذذم الشذذرعي م ذذر
جذذدا نتكذذوين الفقلذذاء وسذذبيل مذذؤد ىلذذا ضذذياع فذذروع الفقذذه م ذ الذذزمن ن ذل ىنذذه ال مكننذذا
تكوين فقلاء ملكون ملكة فقلية تمكنلم من الترجيت نين اآلراء عند التعار

والنظذر

في أدلة السابقين ومتخ هم ىال من خالل ه ا المني.
ويد تصدي الشيخ محمد ااهد الكوثري يد ما لمحاولة شبيلة نل ه المحاولذة فذي
األاه ذذر وكت ذذت كتاب ذذه " :الالم هبي ذذة ينطذ ذرة الالدفني ذذة" وم ذذن ه ذذن أن د ارس ذذة ومعرف ذذة
اختالف األئمة في المسائل الفقلية فؤدي ىلا اختالف األمة وتفريلذا فقذد جلذل حقيقذة
وفلسفة ه ا االختالف نل وانبنذاء الشذريعة والفقذه عليذه وأنذه فذؤدي ىلذا عكذس هذ ا مذن
وحذ ذذدة وتذ ذرابط وتنذ ذذوع ال ت ذ ذذاد وتمذ ذذز وتفذ ذذر

فذ ذذالمنلي األمثذ ذذل الذ ذ ي أنذ ذذتي العلمذ ذذاء

والفقلذذاء المعاصذرين ومذذنلم القرضذذاوي هذذو :د ارسذذة الفقذذه أوال علذذا مذ هت فقلذذي محذذدد
والذذتمكن مذذن أصذذول الم ذ هت وفروعذذه ثذذم الد ارسذذة المقارنذذة للم ذ اهت األخذذري ومعرف ذذة
أدوان الترجيت من خالل علم أصول الفقه.
علا أن هذ ا المذنلي ال عذار

مبذدأ التطذوير والتلدفذد للمنذاهي فذي الد ارسذان

الشذذر،ية وانمذذا هذذو السذذبيل اآلمذذن لتطذذوير وتلدفذذد فلبذذي احتياجذذان العصذذر وال الذذرج
علا ثوانت وأصول الشرع.
أخذ الشيخ بالتلفيك ميحوبا كدليل

فري الشيخ صحة التلفين نين اآلراء حتا في المس لة الواحدة فيقول :ويد ن خ
فذذي جذذزء مذذن المسذ لة بمذ هت أحذذدهم وفذذي جذذزء حخذذر بمذ هت غيذره ولذذيس هذ ا تلعيقذذا
كم ذذا ه ذذت ىلي ذذه المت ذ خرون ومنع ذذوه ف ذذي بع ذذض الص ذذور ألن التلفي ذذن المقص ذذود عن ذذي
ترقي ذ بعذذض األي ذوال نذذثعض بغيذذر دليذذل ىال التقليذذد المحذذض واتثذذاع مذذا شذذتلا ال مذذا
صت ويترجت .بالالف ما ندعو ىليه هنا فحنه اتثاع للدليل حيذع كذان سذواء وافذن هذ ا
الم هت أم لم فوافن وانما ت كر الموافن من باب االست نا

والتنويه.

وي رب الشذيخ مثذاال علذا مذا كذر بصذورة نيذ المرابحذة ل مذر بالشذراء والتذي
رجت العلماء المعاصذرون جوااهذا ننذاء علذا أن األصذل فذي المعذامالن اأ ن واأباحذة
وان األص ذذل ف ذذي البي ذذوع الح ذذل وأح ذذل

البيذ ذ وح ذذرم الرب ذذا) ووافقذ ذوا فذ ذي هذ ذ ا مذ ذ هت

الشافعي ال ي نص عليه في األم.
ولكذذنلم خذذالفوا الشذذافعي هنذذا حيذذع أر أن اآلمذذر بالشذراء أو الواعذذد بذذه ماليذذر
بعد شراء الم مور السلعة بالفعل :ىن شاء أم ا البي المتواعد عليه وان شاء تركه.
وال ي رجحه الشيخ م العلماء المليذزين للمعاملذة أن وعذده بالشذراء بعذد فلذت
السلعة ملزم له نناء علا وجوب الوفاء بالوعد د انة كما تدل عليه هواهر النصذو
مذذن الق ذرحن والسذذنة وكمذذا هذذت ىليذذه عذذدد مذذن علمذذاء السذذل
واجت د انة لوا األزام به ي اء

)1

 -7النظر إلى مآَّلت اَّلختيار الفقهي

 ) 1االجتلاد في الشريعة اأسالمية

 117وما بعدها

والالل ذ

وأن كذذل مذذا هذذو

معنذذا مذذتالن األفعذذال :هذذو أن خ ذ الفعذذل حكم ذا فتفذذن م ذ مذذا فذذؤول ىلي ذذه
سواء أكان الفاعل قصد له ال ي حل ىليه الفعذل أم ال قصذده فذح ا كذان الفعذل فذؤدي

ىلا مطلوب فلو مطلوب وان كان ال فؤدي ىال ىلا شر فلو منلي عنه .)1

"أي أن الملتل ذذد ح ذذين لتل ذذد ويحك ذذم ويفت ذذي علي ذذه أن ق ذذدر م ذذتالن األفع ذذال
التي هي محل حكمذه وافتائذه وأن قذدر عوايذت حكمذه وفتذواه وأن ال عتبذر أن ملمتذه
تنحصر في "ىعطاء الحكم الشرعي" نل ملمته أن حكم في الفعل وهو ستح ر متلذه
أو متالتذذه وأن صذذدر الحكذذم وهذذو نذذاهر ىلذذا أثذره أو حثذذاره… فذذح ا لذذم فعذذل فحمذذا هذذو
ياصذذر عذذن درجذذة االجتلذذاد أو مقصذذر فيلذذا .وهذ ا فذذرع عذذن كذذون "األحكذذام بمقاصذذدها"
فعلا الملتلد ال ي أقيم متكلما باسم الشرع أن كون حريصا أمينا علا نلذوا األحكذام
مقاصدها وعلا ىف اء التكالي

الشر،ية ىلا أحسن متالتلا"

)2

مثل ترجيت الشيخ القرضاوي اأفطار علا الصيام للمسافر في حاالن منلذا:
أن كون في اأفطار تعليم للسنة وتعري

بالرخصة ك ن فنتشر نين بعذض النذا

أن

الفط ذذر ف ذذي الس ذذفر ال ل ذذوا أو ال فلي ذذن ب ه ذذل ال ذذدفن وينك ذذرون عل ذذا م ذذن افط ذذر ف ذذي
السذفر فيكذذون اأفطذذار حين ذ أف ذذل وخصوصذذا بمذن قتذذد بذذه ويؤخذ عنذذه مذذن أهذذل
العلذم والصذذال

نذل فتعذذين هنذا اأفطذذار يذال انذذن كثيذر ":ىن رغذذت عذن السذذنة و أر أن

الفطذذر مكذذروه ىليذذه فل ذ ا فتعذذين عليذذه اأفطذذار ويحذذرم عليذذه الصذذيام والحالذذة ه ذ ه لمذذا
جاء في مسند اأمام أحمد وغيره عن انن عمر":من لم قبل رخصة
اأث ذذم مث ذذل جث ذذال عرف ذذة"

)3

ل ذذه أن م ذذن الواج ذذت أن تظ ذذل م ارت ذذت األعم ذذال وأحكامل ذذا

 )1أصول الفقه لف يلة الشيخ محمد أني اهرة

 )2نظرية المقاصد للريسوني

كان عليه من
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 )3تفسير انن كثير  218/1والحدفع أخرجه أحمد في مسنده عن انن عمر  71/2يال الحافه الليثمي في
ملم الزوائد ىسناده حسن 162/3

الش ذذر،ية محفوه ذذة ب وضذ ذاعلا ودرجاتل ذذا كم ذذا ج ذذاء نل ذذا الش ذذرع فيظ ذذل الف ذذر

فرض ذذا

والمنذ ذذدوب منذ ذذدوبا والعزيم ذ ذذة عزيمذ ذذة والرخص ذ ذذة رخصذ ذذة وال ل ذ ذذوا أن عتقذ ذذد الن ذ ذذا
المنذذدوب فرضذذا أو العكذذس كمذذا ال لذذوا أن عتبذذروا الرخصذذة ممنوعذذة أو واجثذذة وا ا
ح ذذدع ش ذذيء منل ذذا فعل ذذا أه ذذل العل ذذم أن ع ذذاللوه ب ذذالعلم والعم ذذل والمذ ذراد ب ذذالعلم البي ذذان
والبالا بالقول مشافلة أو كتابة وبالعمل أن فدع العالم المقتد به النافلذة فذي بعذض
األحيذذان حتذذا ال تعتقذذد فري ذذة وأن حذذر
النا

فتمون.

علذذا األخ ذ بالرخصذذة حتذذا ال للللذذا

)1

واألمثلة التطبيقية علا رعا ة القرضاوي لمتالن ونتائي الفتو كثيرة جدا.
 -8اختيار األاسر واألرفك بالناس
ال التل ذ

الشذذيخ فوسذ

ارص ذذد للحرك ذذة الفقلي ذذة المعاص ذرة أو مت ذذاب لواي ذ الفت ذذو عل ذذا أن

هذذو ارئذذد ومؤسذذس مدرسذذة التيسذذير فذذي الفتذذو فذذي عصذرنا وأنذذه حاصذذر

تيار التشدد والغلو مذن االمتذداد فذي مسذاحان أكبذر فذي السذاحة اأسذالمية وبذين الشذيخ
ه ذ ا المذذنلي وسذذا عليذذه األدلذذة الدامغذذة والحلذذي الواضذذحة مذذن الكتذذاب والسذذنة وأي ذوال
وفتذاو الصذذحابة فذذي مقدمذذة "فتذذاو معاصذرة" ويذذدمت بحذذوع فذذي هذ ا اللانذذت الفقلذذي
عند الشيخ.
 -9اختيار األليك بالزمان

الفقيذذه فتذ ثر نبي تذذه وامانذذه وللذ ا نذذر ت ذذالم فقذذه الدثذذادان علذذا حسذذاب فقذذه

المعذذامالن وفقذذه الطلذذارة عذذن فقذذه الزكذذاة أو الصذذالة و لذذه حسذذت احتياجذذان البي ذذة
والعص ذذر ي ذذد ما األم ذذر ال ذ ي انعك ذذس ف ذذي امانن ذذا تمام ذذا فص ذذارن المس ذذتلدان ف ذذي ع ذذالم

 )1فقه الصيام للقرضاوي
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االيتصاد كثيرة متعددة ومتسارعة وك ا في الزكاة علا خالف الطلارة مثال و هذو مذا
عناه الشيخ بقوله :فما كان صالحا لإلفتذاء بذه فذي عصذرهم لذم عذد صذالحا لإلفتذاء بذه
محمذد

في عصرنا ويدلل علا ه ا باالختالف نين أني حنيفة وصذاحبيه أنذي فوسذ

ال ذ ي فس ذره علمذذاء الحنعيذذة بقذذوللم :ه ذ ا اخذذتالف عصذذر وامذذان ولذذيس اخذذتالف حلذذة
وبرهان نرغم يصر المذدة مذا نذين أنذي حنيفذة وصذاحبيه مذان أنذو حنيفذة سذنة  150ه ذ
ومذذان أنذذو فوسذ

سذذنة 182ه ذ ومذذان محمذذد سذذنة 189ه ذ وغيذذر الشذذافعي م هثذذه مذذن

ي ذذد م ىل ذذا جدف ذذد وه ذذو ل ذذم ع ذ

أكث ذذر م ذذن  54س ذذنة يمري ذذة  .)1وي ذذد كت ذذت الش ذذيخ كتاب ذذا

مس ذذتقال للت ص ذذيل لرعا ذذة تغي ذذر الزم ذذان وأثذ ذره ف ذذي الفت ذذو بعنذ ذوان :تغي ذذر الفت ذذو نتغي ذذر
موجثاتلا في عصرنا وترجم ه ا عمليا في كتثه وأحدثلا كتابه اللدفد فقه الللاد.
 -10مالحظة مقاصد الشريعة في اَّلختيار الفقهي

فذذالرأي الفقلذذي ال ذ ي تت ذذت فيذذه رعا ذذة المقاصذذد الكليذذة والنصذذو

أولا بالتقد م عند الشيخ من غيره وس فرد ل له مطلثا خاصا ىن شاء

اللزئيذذة

تعالا

ثالثاً :نموذج تطبيقي على منهج الشيخ في اَّلجتهاد اَّلنتقائي
مذ ذذن أهذ ذذم وأنذ ذذرا الفتذ ذذاو التذ ذذي تنطبذ ذذن عليلذ ذذا منلليذ ذذة الشذ ذذيخ فذ ذذي االجتلذ ذذاد
االنتقائي ما نتعر

له في الغرب كثي ار من ىسالم بعض األوربيين رجذال كذان أو امذرأة

دون بقية أفراد أسرته سيما األب أو األم وعند الميذراع سذ ل االنذن المسذلم هذل لذوا
لذذي أن أرع مذذن أنذذي الذ ي مذذان أو أمذذي التذي ماتذذت وهمذذا غيذذر مسذذلمين واأفتذذاء هنذذا
نرأي جملور الفقلاء ال ي منذ ويحذرم فويعنذا فذي حذرج كبيذر فلذو منذ ويصذد غيذر
المسذذلمين عذذن الذذدخول فذذي اأسذذالم انتذذداء ألنلذذم حرمذذون نذذدخوللم فيذذه مذذن االسذذتمتاع
 )1في فقه األيليان المسلمة

41

ب موال حبائلم كما أنه

ع

المسلمين ايتصاد ا ويوتر عالية االنذن المسذلم ب نويذه

ىل ذذا غي ذذر ل ذذه م ذذن الم ذذتالن الس ذذلبية الت ذذي تن ذذتي ع ذذن األخذ ذ نذ ذرأي اللمل ذذور وعن ذذدما
عرضذت هذ ه المسذ لة علذذا القرضذاوي يذال :جملذور الفقلذذاء فذ هبون ىلذا أن المسذذلم ال
ف ذذرع الك ذذافر كم ذذا أن الك ذذافر ال ف ذذرع المس ذذلم وأن اخ ذذتالف المل ذذة أو ال ذذدفن م ذذان م ذذن
المي ذراع .واسذذتدلوا بالحذذدفع المتفذذن عليذذه" :ال فذذرع المسذذلم الكذذافر وال الكذذافر المسذذلم"
والحدفع اآلخر" :ال فتوارع أهل ملتين شتا"
وه ا الرأي مرو عن الاللفاء الراشدفن ىليه هت األئمة األربعة وهو يذول
عامة الفقلاء وعليه العمل كما يال انن يدامة.
ورو عن عمر ومعا ومعاويذة -رضذي

عذنلم :-أنلذم ورثذوا المسذلم مذن

الكذذافر ولذذم فورثذوا الكذذافر مذذن المسذذلم .وحكذذي لذذه عذذن محمذذد نذذن الحنعيذذة وعذذي نذذن
الحسين وسعيد نن المسيت ومسرو

وعبد

نن معقل والشذعبي ويحذا نذن عمذر

واسحا .
ورو أن حا نن عمر اختصم ىليه أخذوان :فلذودي ومسذلم فذي ميذراع أا
للمذا كذذافر فذورع المسذذلم واحذذتي لقولذه نتوريذذع المسذلم مذذن الكذذافر فقذال حذذدثني أنذذو
األس ذذود أن رج ذذال حدث ذذه أن رس ذذول

ص ذذلا

علي ذذه وس ذذلم ي ذذال" :اأس ذذالم فزي ذذد وال

فذذنقص" عنذذي أن اأسذذالم كذذون سذذبثا لزيذذادة الاليذذر لمعتنقذذه وال كذذون سذذبت حرمذذان
ونقص له.
يال الشيخ القرضاوي :ويمكن أن فذ كر هنذا أ

ذا حذدفع" "اأسذالم علذو وال

علا"
وك له ألننا ننكت نساءهم وال فنكحون نساءنا فك له نرثلم وال فرثوننا.

يذذال :وأنذذا أرجذذت ه ذ ا ال ذرأي وان لذذم قذذل بذذه اللملذذور وأر أن اأسذذالم ال
قذ

عقثذة فذذي سذبيل خيذر أو نفذ

ذ تي للمسذذلم سذتعين بذه علذذا توحيذد

ونصذ ذرة دفن ذذه الح ذذن واألص ذذل ف ذذي الم ذذال أن فرص ذذد لطاع ذذة
وأولا النا

وفاعتذذه

تع ذذالا ال لمعص ذذيته

به هم المؤمنون فح ا سمحت األنظمة الوضدية للم بمذال أو تركذة فذال

فنثغي أن نحرملم منلا وندعلا ألهل الكفر ستمتعون نلا في أوجه يد تكون محرمة
أو مرصودة ل ررنا.
وأمذا حذذدفع  ":ال فذرع المسذلم الكذافر وال الكذذافر المسذلم" فن ولذذه بمذا أول بذذه
الحنعية حدفع "ال قتل مسلم بكافر" وهذو أن المذراد بالكذافر الحربذي فالمسذلم ال فذرع
الحربي-المحارب للمسلمين بالفعل -النقطاع الصلة نينلما.
ثم نقل الشيخ رأي شيخ اأسالم انن تيمية وتلمي ه انن القيم في كتابه أحكام
أهل ال مة بالتفصيل في المس لة مرجحا القول بالتوريع .)1
فل ذ ا النمذذو ج التطبيقذذي تتللذذا فيذذه منلليذذة الشذذيخ القرضذذاوي فذذي االجتلذذاد
االنتقائي التي تحدثنا عنلا فلم ق

عند رأي اللملور أو األئمة األربعة وانما انتقذل

ىلا أيوال الصحابة ولذم خذ نلذ ه القذوال بذالنظر فقذط ىلذا أصذحانلا وانمذا نظذر فذي
أدلذذتلم و أر أن هذ ا الذرأي حقذذن مقاصذذد الشذريعة التذذي تتصذذل بحفذذه الذذدفن والمذذال
كمذا أنذذه الحذه مذذتالن االختيذذار التذي تعذذود علذا المسذذلم اللدفذذد وعلذا اسذذتفادة األيليذذة
المسلمة في ملموعلا نل ه األموال وهو الرأي األ سر واأللين بالزمان.
رابعاً :اَّلجتهاد اإلنشائي ومنهج الشيخ في

 )1راج في فقه األيليان المسلمة
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المقيود باَّلجتهـاد اإلنشـائي :اسذتنثاط حكذم جدفذد فذي مسذ لة مذن المسذائل
لم قل به أحد من السابقين سواء كانت المس لة يد مة أم جدفدة.
ومعنا ه ا أن االجتلاد اأنشائي يد شمل بعض المسائل القد مة ب ن فبذدو
للملتلد المعاصر فيلا رأي جدفد لم فنقل عن علماء السل

وال حلر علا ف ذل

تعالا.
األمر الذ ي عنذي أن الشذيخ التذار مذن حراء األصذوليين القذول القائذل بلذواا
ىح ذذداع ي ذذول ثال ذذع ف ذذي المسذ ذ لة ى ا اختلذ ذ

العلم ذذاء الس ذذابقون فيل ذذا عل ذذا ي ذذولين أو

ىحداع يول راب ى ا اختلفوا فيلا علا ثالثة وهلم جرا.
و ل ذذه ألن الال ذذالف الق ذذد م فيل ذذا ف ذذدل عل ذذا أنل ذذا يانل ذذة لتع ذذدد وجل ذذان النظ ذذر
واخ ذذتالف اآلراء وحراء أه ذذل النظ ذذر واالجتل ذذاد ال ل ذذوا ى قافل ذذا أو تلمي ذذدها عن ذذد ح ذذد
معين.
وعلي ذذه فق ذذد اخت ذذار الش ذذيخ ف ذذي اك ذذاة األر

المس ذذت جرة أن فزك ذذي المس ذذت جر

الذذزرع والثمذذر الذ ي حصذذله مذذن األر -ى ا نلذ نصذذابا -محسذذوبا منذذه مقذذدار األجذرة
التي فدفعلا لماله األر

ومؤجرها لذه .باعتثارهذا دفنذا عليذه وبذ له فزكذي مذا خلذص

له من ارع األر .
وأما الماله المؤجر فلو فزكي ما قث ه من أجرة األر

–ى ا نل نصابا-

محسوما منه ما فدفعه من ضرائت عقاريذة مفروضذة علذا ريعذة األر
كذذل منلمذذا مذذا وصذذل ىلي ذه مذذن مذذال عذذن فريذذن األر
المزارعة فحن كال منلما فزكي نصيثه.

وبذ له فزكذي

كمذذا لذذو اشذذتركا فيلذذا بطريذذن

وه ذ ا القذذول نل ذ ه الصذذورة لذذم ف ذ هت ىليذذه أحذذد ممذذن سذذبن وانمذذا يذذال أكثذذرهم:
اك ذذاة ال ذذزروع والثم ذذار ف ذذي األر

المس ذذت جرة عل ذذا المس ذذت جر وي ذذال أن ذذو حنيف ذذة ع ذذل

الماله المؤجر .)1
ومذذن االجتلذذاد المعاصذذر مذذا ك ذره الشذذيخ ك ذ له :االجتلذذاد ال ذ ي لم ذ نذذين
االنتقائي واأنشائي فلو التار من أيوال القدماء ما فراه أوفذن وأرجذت وي ذي
عناصر اجتلاد ة جدفدة .)2
منهج الشيخ في اَّلجتهاد اإلنشائي
 -8استفراا الوس وسؤال أهل ال كر فيما حتاج ىلا سؤال.
 -9الوصل نين الفقه والحدفع.

 -10الح ر من الويوع تحت ضغط الواي .
 -11الترحيت باللدفد الناف .

 -12مراعاة رو العصر وحاجاته.

 -13االنتقال من االجتلاد الفردي ىلا االجتلاد اللماعي.
 -14الرجوع عن االجتلاد ى ا تبين الالط .)3
خامساً :نموذج تطبيقي

 )1االجتلاد في الشريعة
 )2السانن
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ىليذه

فتلالص موضوع ننو الحليت في أن الطفل الالد ي ال ي ولد يبل أوانه يد
فدعو األمر لعزله تماما في حاضنة صنا،ية لفترة يذد تطذول حتذا عذيض حليذت أمذه
من ثدفلا.
ث ذذم فتق ذذدم روي ذذدا روي ذذدا لدرج ذذة ل ذذم ت ذذزل حرج ذذة ث ذذم س ذذمت ل ذذه نتلق ذذي الحلي ذذت
ومعروف أن أنست الحليت وارفقه به هو الحليت الثشري.
وهنا تقوم بعض المؤسسان بلم الحليت من األملان المرضذعان ثذم عقذم
ويكون في خدمة هؤالء المواليد المبتسرين في هذ ا الذدور الحذرج الذ ي يذد ت ذرهم فيذه
أنواع أخر من الحليت.
والسؤال هنا هو :هل حذرم حليذت البنذو رغذم مسذاهمته فذي ىحيذاء النفذو
وهل تثبت الحرمة الشر،ية به أم ال
للشيخ القرضاوي رأي في ه ه الق ية ألالصه فيما فلي:
يال ف يلته :الند لنا هنا من ويفتين حتي فتبين الحكم جليا .
 1ذ ويفة لبيان معني " الرضاع " ال

رتت عليه الشرع التحريم .

 2ذ ويفة لبيان حكم الشه فا الرضاع .
معني الرضاع :
أما معني الرضاع ال

رتت عليه الشرع التحريم  .فلو عند جملور الفقلاء

ومنلم األئمة الثالثة أنو حنيفة وماله والشافعي كل ما صل ىلذا جذوف الصذبي عذن
فريذذن حلقذذه أو غي ذره مثذذل الوجذذور وهذذو أن صذذت اللذذبن فذذا حلقذذه نذذل ألحق ذوا بذذه

السذذعوط وهذذو أن صذذت اللذذبن فذذا أنفذذه نذذل بذذال بع ذذلم فذ لحن الحقنذذة عذذن فريذذن
الدنر بالوجور والسعوط !
وخال

فذا لذه كلذه اأمذام الليذع نذن سذعد معاصذر اأمذام مالذه ونظيذره

ومثله الظاهرية وهو ىحدي الروافتين عن اأمام أحمد .
فقد كر العالمة انن يدامة عنه روافتين فا الوجور والسعوط .
األولي وهي أشلر الروافتين عنه والموافقة لللملور وهي أن التحريم فثبت
نلما .أما الوجور فألنه فنبت اللحم وينشز العظم ف شثه االرت اع.
وأمذذا السذذعوط فألنذذه سذذبيل لفطذذر الصذذائم ذ فكذذان سذذبيال للتح ذريم بالرضذذاع
كالفم .
الروا ة األخري :أنه الفثبت نلما التحريم ألنلما ليسا نرضاع .
يال فا المغنذي وهذو اختيذار أنذي بكذر ومذ هت داود ويذول عطذاء الال ارسذاني
فا السعوط
ذ ألن هذ ذ ا ل ذذيس نرض ذذاع وانم ذذا ح ذذرم

تع ذذالي ورس ذذوله بالرض ذذاع وألن ذذه

حصل من غير ارت اع ف شثه ما لو دخل من جر فا ندنه .
ورجت صاحت المغني الروا ذة األولذي بحذدفع انذن مسذعود عذن انذي داود "ال
رضاع ىال ما أنشز العظم وأنبت اللحم“.
والحذذدفع – ال ذ ي احذذتي بذذه صذذاحت المغنذذي  -حلذذة علذذيلم ألنذذه فتحذذدع
عذذن الرضذذاع المحذذرم وهذذو مذذا كذذان لذذه تذ ثير فذذا تكذذوين الطفذذل بحنشذذاا عظمذذه وانثذذان
لحم ذ ذذه فل ذ ذذو فنف ذ ذذي الرض ذ ذذاع القلي ذ ذذل غي ذ ذذر الم ذ ذذؤثر ف ذ ذذا التك ذ ذذوين مث ذ ذذل اأمالج ذ ذذة

واأمالجتذذين فمثذذل هذ ا ال فنشذذز عظمذذا والفنبذذت لحمذذا فالحذذدفع ىنمذذا فثبذذت التحذريم
لرضاع فنشز وينبت فالند من وجود الرضاع أوال ويبل كل شيء.
ثذ ذذم يذ ذذال صذ ذذاحت المغنذ ذذي  :وألن ه ذ ذ ا صذ ذذل بذ ذذه اللذ ذذبن ىلذ ذذا حيذ ذذع صذ ذذل
باالرت اع ويحصل به من ىنثان اللحم وانشاا العظذم مذا حصذل مذن االرت ذاع
ف يل ذذت أن سذ ذذاويه ف ذذا التحذ ذريم وألنذ ذذه س ذذبيل الفطذ ذذر للصذ ذذائم فك ذذان سذ ذذبيال للتحذ ذريم
كالرضاع بالفم .
ونقذذول لصذذاحت المغنذذي رحمذذه

لذذو كانذذت العلذذة هذذي ىنشذذاا العظذذم وانثذذان

اللحم ب ي شيء كان لوجت أن نقول اليوم ب ن نقل دم امرأة ىلا ففل حرملذا عليذه
ويلعللا أمه ألن التغ ة بالدم فا العرو أسرع وأيوي ت ثي ار من اللذبن ولكذن أحكذام
الدفن التفر

بالظنون فحن الظن أك ب الحدفع وان الظن ال غني من الحن شي ا

.
وال

أراه أن الشارع جعل أسا

التحريم هو " األمومة المرضعة " كمذا فذا

يولذذه تعذذالي فذذا نيذذان المحرمذذان مذذن النسذذاء  :وأملذذاتكم ال تذذي أرضذذعنكم وأخ ذواتكم
من الرضاعة ) النساء اآل ة . 23
وه ه األمومة التا صر نلا القرحن ال تتكون من ملرد أخ اللذبن  .نذل مذن
االمتصذا

وااللتصذا الذ

فتللذي فيذه حنذذان األمومذة

وتعلذن البنذوة وعذن هذ ه

األمومة تتفرع األخوة من الرضاع  .فلي األصل والثايي تث للا .
فالواج ذ ذذت الوي ذ ذذوف عن ذ ذذد ألف ذ ذذاظ الش ذ ذذارع هن ذ ذذا وألفاه ذ ذذه كلل ذ ذذا تتح ذ ذذدع ع ذ ذذن
اأرضذذاع والرضذذاع والرضذذاعة  .ومعنذذي هذ ه األلفذذاظ فذذا اللغذذة التذذا نذذزل نلذذا الق ذرحن

وجذذاءن نل ذذا السذذنة واض ذذت ص ذريت  .ألنل ذذا تعنذذي ىلق ذذام الثذذدي والتقام ذذة وامتصاص ذذة .
الملرد االغت اء باللبن ب ي وسيلة .
ويعلبني موي

االمام انن حذزم هنذا فقذد ويذ

عنذد مذدلول النصذو

ولذم

فتعد حدودها ف صاب المحز ووفن للصواب.
ويد عدلت عن كر ما كره الشيخ من استدالل انن حزم تلنثا لإلفالة
ثذذم يال:وبل ذ ا نذذري أن القذذول ال ذ
هواهر النصو

طم ذ ن ىليذذه القلذذت هذذو مذذا فتمشذذي م ذ

التا نافت كل األحكام باأرضاع والرضاع ومعناهما معروف لغة

وعرفا .
كم ذذا فتمش ذذي م ذ الحكم ذذة ف ذذا التح ذريم بالرض ذذاع وه ذذو وج ذذود أموم ذذة تش ذذابه
أمومة النست وعنلا تتفرع البنوة واألخوة وسائر القرابان األخري .
ومعلذذوم أن الرضذذاع نل ذ ا المعنذذي فذذا حالذذة " ننذذو الحليذذت " غيذذر موجذذود
ىنما هو الوجود ال

كره الفقلاء  .فالفترتت عليه حين التحريم .

الشه فا الرضاع :
علذذا أننذذا لذذو سذذلمنا ن ذ أر اللملذذور ف ذا عذذدم اشذذتراط الرضذذاع واالمتصذذا
لكان هنا مان حخر من التحريم .
وهذذو أننذذا النعذذرف مذذن التذذا رض ذ منلذذا الطفذذل ومذذا مقذذدار مذذا رض ذ مذذن
لبنلا

وهل أخذ مذن لبنلذا مذا سذاوي خمذس رضذعان مشذثعان علذا مذا هذو القذول

المالتذذار ال ذ

دل عليذذه األثذذر ورجحذذه النظذذر وبذذه فنبذذت اللحذذم وينش ذز العظذذم

وهو م هت الشافدية والحنانلة.

وهل للبن المشوب المالتلط حكم اللبن المحض الالالص
ففذذي مذ هت الحنعيذذة يذذول أنذذي فوسذ

ذ وهذذو روا ذذة عذذن أنذذي حنيفذذة ذ أن لذذبن

الم ذرأة ى ا اخذذتلط نلذذبن ام ذرأة أخذذري فذذالحكم للغالذذت منلمذذا ألن منفعذذة المغلذذوب ال
تظلر فا مقانلة الغالت وهنا ال فدري غالت من مغلوب .
والمعروف أن الشه فا أمور الرضاع ال فترتت عليه التحريم ألن األصل
هو اأباحة فال ننفيلا ىال نيقين .
يال العالمة انن يدامة فا المغني .
"وا ا وي الشه فا وجود الرضاع أوفا عذدد الرضذاع المحذرم هذل كمذال
أو ال

لم فثبت التحريم ألن األصل عدمه فال نذزول عذن اليقذين بالشذه كمذا لذو

شه فا وجود الطال وعدده “
وال الفي أن ما حدع فا ي يتنا ليس ىرضاعا فا الحقيقة ولو سلمنا ب نه
ىرضذذاع فلذذو ل ذذرورة يائمذذة  .وحفظذذه وكتانتذذه غيذذر ممكذذن ألنذذه لغيذذر معذذين وهذذو
مالتلط بغيره .
واالتلاه المرجت عندي فا أمور الرضاع هو الت يين فا التحريم كالت يين
فا ى قاع الطال
ويذذد خذذال

وللتوسي فا كليلما أنصار.

)1

الشذذيخ نل ذ ه الفتذذو ملم ذ الفقذذه اأسذذالمي الذذدولي ى يذذرر من ذ

ىنشاء ننو حليت األملان في العالم اأسالمي وحرمة الرضاع منلا.

 )1فتاو معاصرة 550/2

)1

نينما أخ المللس األوربي لإلفتاء نرأي الشيخ القرضاوي في ننو الحليت
ف ن ذذت ت ذذر أن هذ ذ ا االجتل ذذاد للقرض ذذاوي ي ذذد حق ذذن البن ذذود الت ذذي كرناه ذذا ف ذذي
منلله في االجتلاد اأنشائي من ن ل الللد واستفراا الوس وسؤال أهذل الذ كر فيمذا
فذذتم عمليذذا فذذي ننذذو الحليذذت وكذ ا الوصذذل نذذين الفقذذه والحذذدفع وكيذ

فلذذم أحادفذع

الرضذذاع فذذي ضذذوء األدوان األصذذولية والمكلذذة الفقليذذة ولذذم فتبنذذي الشذذيخ ه ذ ه الفتذذو
ألن وايذ األففذال والمسذلمين حتاجلذا دون دليذل فلذذم كذن ل ذغط الوايذ تذ ثير علذذا
رأي الشيخ ىنما له اعتثار ودور.
كما رحت الشذيخ بذالفكرة وان كانذت غربيذة ألن فيلذا مصذلحة للمسذلمين ونفعذا
ألننذائلم وتتواكذذت مذ رو العصذذر واحتياجاتذه ورغذذم ىفتائذه نلذ ا الذرأي ىال أنذذه ف ذذل
نقللا من االجتلاد الفردي ىلا االجتلاد اللماعي و له بعرضلا في المللس األوربي
لإلفتاء والثحوع.

 )1القرار ريم  )6لملم الفقه اأسالمي المنبثن عن منظمة المؤتمر اأسالمي في دورة انعقاد مؤتمره
الثاني بلدة من  16-10ربي الثاني  1406هذ 28-22/د سمبر  1985م.
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 -18ضذذرورة تذذدريس الفقذذه المذ هبي لطالذذت الشذريعة فذذي مرحلذذة مذذن م ارحذذل
دراسته.

 -19حاجذذة منذذاهي الفقذذه فذذي الكليذذان الشذذر،ية ىلذذا التطذذوير والتلدفذذد م ذ

عدم ىغفال الربط نينلا وبين التراع وتدريت الطالت علا التعامل معه.

 -20الند لدارسي الفقه من جرعان في فقه السلو ىلا جوار فقه األحكام.
 -21الند من ىدخال مادة مقاصد الشريعة في الكليان الشريعة .

 -22أهمية التمثيل والتفري في تكوين الملكذة الفقليذة عنذد فذالب الد ارسذان
الفقلية

 -23الند من االهتمام بمادة يواعد الفقه واعذادة النظذر فذي فريقذة تدريسذلا
لتشذمل فروعذذا جدفذذدة بحيذع ال تقذذل الفذذروع اللدفذدة المالرجذذة عليلذذا مذذن

الفروع القد مة.

 -24الن ذذد أن ت ذذدعم المؤسس ذذان الفقلي ذذة رعا ذذة الب ذذدائل الش ذذر،ية للمحرم ذذان
كالبنو اأسالمية ندفال للربوية والترفيه المثا ندفال للمحرم والت مين

اأسالمي ندفال للت مين التلاري وهك ا.

 -25التيسير في الفتو الند أن فن ثط ب وابطه.

 -26علا الفقيه أن كون علا علم بالزمان والمكذان وال كتفذي بملذرد نقلذه
ىليه من المستفتي.

 -27د ارس ذذة م ذذا أنتل ذذه الش ذذيخ القرض ذذاوي د ارس ذذة علمي ذذة وتنزيل ذذه عل ذذا الوايذ ذ
الفقلي القائم باعتثاره مثل أهذم منذتي للكتابذان الفقليذة وأهذم ملتلذد فذي

العصر الحدفع.

 -28تقييد وتحليم الفتو المثاشرة في الف ائيان وغيرها ليتمكن الفقيه من
د ارس ذذة المسذذ لة واالف ذذالع عل ذذا جميذ ذ اآلراء فيل ذذا الختي ذذار م ذذا فواف ذذن

مقاصد الشرع ويحقن مصالت الاللن دون ىفراط أو تفريط.

التجديد يف فقه املراة املسلمة عند د .يوسف القرضاوي

بحث مقدم إلى مؤتمر

"جه د دي س ق ااوم

خدمم اإل رة لقم ااو سم
ااف

سلسم"

الذي تعقده وزارة األوقاف والشؤون الدينية
غزة  -فلسطين
في الفترة 5-4 :ذو القعدة  1431هـ  13-12/أكتوبر 2010م

إعداد:

أي ع ل اا
رئيس قسم العالقات العامة

و ازرة األوقاف والشئون الدينية

أي عبد ااحمسد اافمال
باحث كلجنة القدس

وزارة األوقاف والشئون الدينية

أكتوبر 2010م

ملخص
حظيت المرأة في اأسالم بمكانة كبيرة فقذد منحلذا الكثيذر مذن الحقذو والم از ذا
وجذذاء منق ذ ا و منصذذفا للذذا مذذن غياهذذت الظلذذم ومسذذتنق الر فلذذة التذذي كانذذت تحيذذاه فذذي
اللاهلية.
وجاء اأسالم ليعطا المرأة حقويا لم تكذن لتناللذا مذن أي تشذري حخذر متحذد ا
ن ذ له ك ذذل اللمدي ذذان والمؤسس ذذان الحقوقي ذذة الت ذذي ت ذذزعم حرم ذذان الم ذرأة م ذذن الكثي ذذر م ذذن
الحقو في هل اأسالم.
ويعذذد الذذدكتور الشذذيخ العذذالم فوس ذ

القرضذذاوي رئذذيس االتحذذاد العذذالمي لعلمذذاء

المسلمين من أنرا علماء األمة اأسالمية ال فن أنصفوا المرأة المسلمة باسم اأسالم
ومن ال فن تصدوا لدعاة تحرير المرأة والمنادفن بحريتلا تحت دعو حقو المرأة.
وس ذذيتناول ه ذ ا الثح ذذع بالد ارس ذذة جل ذذود ال ذذدكتور فوس ذ
الم ذرأة المس ذذلمة وتلدف ذذد فقلل ذذا مستعرض ذذا نظ ذرة ال ذذدكتور فوس ذ
للمرأة المسلمة ومبينذا ماهيذة المذرأة بالنسذثة للذدكتور فوسذ

القرض ذذاوي ف ذذي خدم ذذة
الش ذذمولية والمتكامل ذذة

وموضذحا دوره فذي الذدفاع

عن صورة المرأة في اأسالم سالكا منلي الوسطية في حل الكثير من المع الن التي
تواجلا المرأة المسلمة.
وت ذ تي ه ذ ه الد ارسذذة لتوضذذت الللذذود الكبي ذرة التذذي ن ذ للا وال ف ذزال فب ذ للا الشذذيخ
القرضذذاوي فذذي سذذبيل ي ذذا ا األمذذة اأسذذالمية ومذذن نذذين تلذذه الق ذذا ا الملمذذة ي ذذية
المرأة وما تواجله من تحد ان عصيثة فتعللا أعداء اأسالم.

مقدمة
الحمذذد

رب العذذالمين والصذذالة والسذذالم علذذا سذذيد المرسذذلين محمذذد صذذلا

عليه وسلم و من تثعه بححسان ىلا فوم الدفن وعلا حله وصحثه الطيبين الطاهرين.

وبعد:
فتليت الكثيرون من "التلدفد" ويلعلون منه مصطلحا مرادفا للتغريذت أحيانذا
ّ

و حينما فنادي بعض المصلحين الماللصين ب رورة التلدفد في الفقه اأسذالمي مذثال
أو في الالطاب الدعوي أو في ي ا ا المرأة ..نلد أن هنا من عتر

ويقانل له

بالتشذذكيه هانذذا أنذذه لذذيس باأمكذذان أف ذذل ممذذا كذذان ..عبذذر نزعذذة استصذذحانية تشذذكل
عقذذدة الحفذذاظ علذذا العذذادة والم ذ لوف وبنذذاء حذذاجز أمذذام كذذل جدفذذد حتذذا وان كذذان هذذو
األصيل ال ي فنثغي االتكاء عليه!
و ى ا كان التلدفد هو ىعذادة الشذيء الذ ي نلذي ويذدم وتشذوهت سذماته األصذلية
ىلا حالته األولا ..فل ا عني أنه فرادف األصالة ال أن عارضلا ألن األصالة تعني
ت كيد اللوية و العودة ىلا األصول والثوانت والمرتكزان التي تنبثذن منلذا األمذور وهذ ا
فسذذر لنذذا يذذول الرسذذول صذذلا

عليذذه وسذذلم "ىن

فثعذذع للذ ه األمذذة علذذا أر

كذذل

مائة سذنة مذن لذدد دفنلذا" رواه أنذو داود ..أي أن هذ ا الملذدد ال فبتكذر دفنذا أو فبدلذه
مقومذذا مذذا انحذذرف ومظل ذ ار مذذا
ىنمذذا حيذذي ويصذذلت أمذذور المسذذلمين وعاليذذتلم نذذدفنلم ّ
ان ذذدر  ..باأض ذذافة ىل ذذا أن عملي ذذة التلدف ذذد مس ذذتمرة وليس ذذت متويف ذذة عن ذذد أش ذذالا
معينذذين نظذذن أن الزمذذان لذذن لذذود بمذذثللم ..كمذذا أنذذه فت ذذمن الذذدعوة ىلذذا التلدفذذد عبذذر
اجتلاد المسلمين ألن السماء ال تمطر ملددفن!..

ل له نحن بحاجة ىلا التمييز وعذدم الاللذط نذين التلدفذد الذ ي ع ّذد جذزءا حيويذا

من دفننا و نين التلدفد بمفلومه الغربي ال ي غلت عليه ملاواته للماضي وانسالخه
من ذذه وال ذ ي فنظ ذذر بمنظ ذذور الفلس ذذفة "البراغماتي ذذة" الت ذذي ت ذرفض الق ذذيم المطلق ذذة وثثاتل ذذا

وتتال الواي ونلا التطبين مقياسا للحن وصد الفكرة ..فالتلدفد الذ ي نحذن بصذدده
عذذود لألص ذذول وال فلذذدرها وال عتم ذذد الواي ذ مقياس ذذا للحذذن والص ذواب نذذل فتح ذذر في ذذه
الوسائل التي فنزل عليلا القيم ليرتقي ويرتثط نلا ..أي أنه قرر القيم والمثادأ الثانتة
ويربط نينلا وبين واي العصر عبر منللية مقاصد ة في فلم النصو
عصذذر الرس ذذول ص ذذلا

علي ذذه وس ذذلم والصذذحابة رض ذوان

كما كان في

عل ذذيلم وكم ذذا فع ذذل أئم ذذة

الملتل ذذدفن ..فك ذذل مش ذذروع نري ذذده أن ف ذذنلض ويتح ذذر ال ن ذذد أن فتوغ ذذل ف ذذي األص ذذالة
ننفس درجة توغله في الحداثة ..واالّ كان ملرد يد م مقلد أو غريت مستللت.
و تل ذذدر اأش ذذارة ىل ذذا أن ال ذذدفن ب ذذه الثان ذذت والمتغي ذذر فالن ذذد م ذذن التفري ذذة ن ذذين
القطديذ ذ ذذان والظنيذ ذ ذذان واألصذ ذ ذذول والف ذ ذ ذذروع واألهذ ذ ذذداف والوسذ ذ ذذائل ..ألن القطدي ذ ذ ذذان
واألصول واألهداف ثانتة ال ملذال للتلدفذد فيلذا أمذا الظنيذان والفذروع والوسذائل فلذ ه
تحظذذا بمسذذاحة كبيذرة مذذن المرونذذة و يانليذذة االجتلذذاد الثشذذري وهذ ا الذ ي أكسذذت دفننذذا
صذذالحيته لكذذل امذذان ومكذذان فالنصذذو

متناهيذذة واألحذذداع والويذذائ والق ذذا ا غيذذر

متناهيذذة ال سذذيما فذذي عصذرنا ..فذذال نذذد مذذن االجتلذذاد والتلدفذذد الذ ي سذذتدعي األحكذذام
والحلول الشر،ية المناسثة لال م أحداع عصرنا..
ىن محاك ذذاة الماض ذذي المطلق ذذة وتق ذذد س التذ ذراع بك ذذل أش ذذكاله واش ذذكالياته ك ذذون
حلر عثرة أمام ملمة االجتلاد ويشكل نراخا نين التلدفد واألصالة الحقيقيذة فصذل
روابذ ذذط االمتذ ذذداد والتفاعذ ذذل والحيويذ ذذة و فوثذ ذذن روابذ ذذط اللمذ ذذود واأمديذ ذذة والغيذ ذذاب عذ ذذن
مسذذتلدان الحيذذاة ..وال عنذذي ه ذ ا ىهمذذال الت ذراع بالكليذذة وفرحذذه جانثذذا  -ال قصذذد بذذه

القرحن والسنة فلما فذو التذراع  -نذل عنذي فلذم هذ ا التذراع واعمذال الذنص والعقذل فيذه
ال ملذذرد حملذذه وحفظذذه والتسذذليم بذذه حتذذا ال ق ذ االنفصذذال واللمذذود وتعطيذذل الثحذذع
والتمحيص ..نل ق اأحياء واالنتفاع واالست نا

به فلو ىحد لبنان التلدفد..

و لدر التنويذه هنذا ىلذا ضذرورة التفريذة نذين كذالم
صذذلا

 -عذز وجذل  -ورسذوله

عليذذه وسذذلم و نذذين كذذالم بقيذذة الثشذذر ألن الذذثعض لعذذل اجتلذذادان بعذذض

العلماء السابقين كالوحي المنزل مذن السذماء أو كالم ّسذلمان فيت ّذوهم بع ذلم اآلخذر أن
تلاواه ذ ذذا ه ذ ذذو تل ذ ذذاوا لل ذ ذذدفن نفس ذ ذذه ..فتق ذ ذ الع ذ ذذداوان والالص ذ ذذومان فيل ذ ذذا ..وص ذ ذذارن
كذذالعمال الذ ي تت ذذاءل أمامذذه أي اجتلذذادان جدفذذدة فرمذذي بع ذذلم أصذذحانلا بمذذا ال
فلين نلم موهمين اآلخرين ب ن ثمة معركة نينلم وبين الدفن أو األئمة األعالم ..نينما
اجتل ذذادان األئم ذذة األع ذذالم ه ذذي ف ذذي حقيقتل ذذا اس ذذتنثافان تحتم ذذل الصذ ذواب والالطذ ذ و
ليسذذت حكذذم

نذذل األيذذرب ىليذذه هنذذا للذذم أجذران ىن أصذذانوا وأجذذر ىن أخطذذؤوا كمذذا

أكد علا له األئمة أنفسلم حيذع مذوا التقليذد ون ّذددوا
هو الحال تماما م اللدد وكما ّ

بمن فدع النظر ..فقد كان اأمام أحمد مثال فوصذي أصذحابه":ال تقّلذدوني وال مالكذا وال
الشافعي وال األوااعي وال الثوري وخ وا من حيع أخ وا".
نحن بحاجة ىلا فلم أهمية التحرر من ييد التقليد والتقد س واستبداله بالتقدفر
و االجتلاد و التلدفد ..كي تستلدي عقولنا نلدي

وكي تتناغم الشريعة الغذراء مذ

حركة الزمن عبر تطبين عملي شامل ال ملرد صندو من الشعاران نستعين به عند
التنظيذذر وحتذذا نكذذون فذذي المنتصذ

نذذين اجتذرار الماضذذي وتذذوهم الدذذي

فيذذه وتقذذد س

التذراع نذذال م ارعذذاة للوايذ وفقلذذه وبذذين االنبلذذار بذذالغرب ومحاكذذاتلم وتقذذد س ح ذذارتلم
نال مراعاة ألصول الدفن ..ونكون بعيدا عن النظرة األحاد ذة هنذا وهنذا التذي عذادة مذا
تكون ياصرة ومنحااة..

وبحاجذذة ىلذذا اجتلذذادان فرد ذذة وجما،يذذة عبذذر مؤسسذذان وجمديذذان فقليذذة قذذوم
عليلذذا علمذذاء أجذذالء مذذن مالتل ذ

البلذذدان اأسذذالمية مشذذلود للذذم بذذالعلم والفقذذه وسذذالمة

ال ذرأي والمذذنلي متلكذذون أدوان التلدفذذد وضذذثطه ليحرك ذوا نلذذا فكرنذذا وعلومنذذا ال اركذذدة
ويشرفوا علا الثحوع العلمية التي تستند ىلذا الكتذاب والسذنة وت ارعذي الطريقذة والعقليذة
المناسذذثة لطبيعذذة عصذرنا سذذتفاد فيلذذا مذذن معطيذذان العصذذر ووسذذائل الثحذذع اللدفذذدة
ليبل ذ ذذوروا ويش ذ ذذيعوا "األص ذ ذذالة المعاصذ ذ ذرة" و "المعاصذ ذ ذرة األص ذ ذذيلة" بعي ذ ذذدا ع ذ ذذن وفذ ذ ذ ة
التناي ان التي تفراها بعض التياران والتوجلان الفكرية.

خطة

البحث :وتشتمل علا مقدمة وثالثة مثاحع:

المبحث األول :تعريف التجديد وأهميت ومجاَّلت وصفات المجدد
المطلــب األول :تعريذ

التلدفذذد لغذذة وبيذذان المقصذذود نتلدفذذد الفقذذه

وبيان أن التلدفد سنة ماضية
المطلب الثاني :ملاالن التلدفد.
المطلب الثالث :مبرران التلدفد وبواعثه.
المطلب الرابع :صفان الملدد.
المطلب الخامس :مزالن التلدفد.
المبحث الثاني :التجديد في فق المرأة المسلمة عند القرضاوي.
المطلب األول :عنا ة القرضاوي بفقه المرأة وي ا اها.

المطلب الثاني :منلي القرضاوي في تلدفد فقه المرأة المسلمة.
المبحث الثالث :مجاَّلت التجديد عند القرضاوي في فق المرأة المسلمة.
المطلب األول :المساواة نين الرجل والمرأة.
المطلب الثاني :حقو المرأة المسلمة كزوجة.
المطلب الثالث :المرأة باعتثارها أنثا.
المطلب الرابع :المرأة باعتثارها ع وا في الملتم .
المطلب الخامس :شلادة المرأة.
المطلب السادس :الميراع.
المطلب السابع :الد ة.
المطلب الثامن :القوامة.
المطلب التاسع :المناصت الق ائية والسياسية.
المطلب العاشر :الطال .
المطلب الثاني عشر :االختالط.
المطلب الثالث عشر :عمل المرأة.

الخاتمة وفيها:
ا -أهم النتائي.
د -التوصيان

المبحث األول :تعريف التجديد وأهميت ومجاَّلت وصفات المجدد
المطلب األول :تعري

التلدفذد لغذة وبيذان المقصذود نتلدفذد الفقذه وبيذان أن التلدفذد

سنة ماضية.
 -1التجديد لغـة :جعذل الشذيء جدفذدا ومنذه :جذدد وضذوءه وجذدد علذده :عنذي أعذاده
وكرره واللدفد نقيض الاللن .)1
معان متيلة ،وهي:
التجديد إذن في معناه اللغوي َّ
يتكون من ثالثة ٍ
َّ
الملدد يد كان في أول أمره موجودا وللنا
 )1أن الشيء

به علد.

 )2أن ه ا الشيء يد ف أر عليه ما غيره وأناله وصار يد ما.
 )3أن له الشيء يد أعيد ىلا مثل الحالة التي كان عليلا يبل أن فبلا وياللن .)1

 )1الصذ ذذحا لللذ ذذوهري مذ ذذادة جذ ذذدد)  454/2انذ ذذن منظذ ذذور "لسذ ذذان العذ ذذرب"  22/2الفيذ ذذومي "المصذ ذذثا
المنير" .)92والقامو

المحيط مادة جدد) .281/1

وفي القرحن الكذريم جذاء كذر التلدفذد) بمعنذا اأحيذاء والثعذع واأعذادة وهذي
معان تتفن م المعنا اللغوي للتلدفد كما فذي يولذه تعذالا :عأفعيينذا بذالاللن األول نذل
هذذم فذذي لذثس مذذن خلذذن جدفذذد

 )15 :ويولذذه :عأئنذذا لفذذي خلذذن جدفذذد السذذلدة)1 :

يذذال انذذن جريذذر" :منكذرين يذذدرة

علذذا ىعذذادتلم خلقذذا جدفذذدا بعذذد فنذذائلم وبالئلذذم" []3

منسلم م المعنا اللغوي للتلدفد.
وه ا التفسير  -كما تر -
ٌ
 -2تجديد الفق

قصد به ىعادة ن ارته وبلائه واحياء ما اندر من معالمذه والعمذل

علا نشره نين النا

ويشمل التلدفد ك له :التصدي للمستلدان التي تظلذر فذي كذل

عصر لبيان الحكم الصحيت لل ه المستلدان .)2
والتلدفد نل ا المعنا عني أن التلدفد كون علا اضذمحالل لشذ نه وال عنذي
التلدفد نب شيء منه أو اختراع فقه جدفد ف له في الحقيقة تحري

ومسخ.

 -3التجديد سنة ماضية:
ىن التلدفد سنة ىللية شر،ية في ه ا الدفن وتتالءم م ما هذو معلذوم مذن أن
عليذذه وسذذلم  -فالعلمذذاء ال ذ فن لذذددون لل ذ ه

يذذد خذذتم األنبيذذاء بمحمذذد  -صذذلا

األمة دفنلا هم نواب له ووراع للد ه  -صلا
من الدفن في نفو

عليه وسلم  -فلم حيون ما اندر

النا .

 )1انظذذر :بسذذطامي سذذعيد "مفلذذوم تلدفذذد الذذدفن"

 15 /أ.د .سذذي

الذذدفن عبذذدالفتا

"مفلذذوم التلدفذذد"

موي ىسالم أون الفن .

 )2التلدفد في اأسالم كتاب المنتد
دعوة الحن عدد )10

.83 :

 .39الفقه اأسالمي حفايه وتطوره ،ثا

حسني مللة

والتلدفذذد الحقيقذذي فري ذذة مذذن الف ذرائض وضذذرورة مذذن ال ذذروران وسذذنة مذذن
السذ ذذنن وفبيعذ ذذة مذ ذذن فثذ ذذائ األشذ ذذياء فلذ ذذو مطلذ ذذوب فذ ذذي كذ ذذل شذ ذذيء فذ ذذي الماد ذ ذذان
والمعنويذان فذذي الذدفن والذذدنيا وفذذي اأ مذان حتذذا الذدفن نفسذذه حتذذاج ىلذا تلدفذذد ويذذد
رو أن ذذو داود بحس ذذناد ص ذذحيت ع ذذن أن ذذي هري ذرة رض ذذي

عن ذذه) ي ذذال :ي ذذال رس ذذول

صذذلا عليذذه وسذذلم)" :ى َّن فثعذع للذ ه األ َّمذة عىلذا أر كذذل مائذذة سذ ن
ذنة ىمذن ىلذ ّدد
ى
ّ
ىى
ىل ىلا د ىفنلا"  )1وهو حذدفع صذر بشذر،ية التلدفذد فذي الذدفن ويشذير ىلذا أنذه فري ذة
تلدف ىلا أن دفنلا محفوظ قيض

له من حفظه سواء كان فردا أو جماعة ولل ا

هلر في تاريالنا الحافذل مذا عرفذه المسذلمون باسذم "الملذددون" مثذل الشذافعي والغ ازلذي
وانن تيمية وغيرهم.
والحيذذاة بطبيعتلذذا متحركذذة ومتطذذورة دائمذذة الشذذثاب والنمذذو ال تعذذرف التعطيذذل
والركود وال تصاب باللرم واللمود وال فالحقلا في ه ه المسيرة ىال دفن مفعم بالحركة
والنشاط حافل بالنمو صالت للثقاء.
والتلدفذذد عنذذد الشذذيخ القرضذذاوي لذذيس معنذذاه أن نذذتاللص مذذن القذذد م أو نلدمذذه
ونستديض عنه بمستحدثان مبتكرة فل ا ليس من التلدفد نل هو تبدفد ىنما المراد به
االحتفاظ بالقد م وترميم ما نلي منه وادخال التحسين عليه .)2

 )1سذذنن أنذذي داود :كتذذاب المالحذذم .بذذاب مذذا ف ذ كر فذذي يذذرن المائذذة .ريذذم .)4291 :يذذال العللذذوني" :وأخرجذذه
الطبراني في األوسط عنه أ
األئمة ه ا الحدفع" .كش

ا بسند رجاله ثقان وأخرجه الحاكم من حذذدفع انذذن وهذذت وصذذححه ويذذد اعتمذذد
الالفاء تحقين:أحمد القالش مؤسسة الرسالة .نيرون ط4،1405هذ .282/1

 )2ارجذ ذ الفق ذذه اأس ذذالمي ن ذذين األص ذذالة والتلدف ذذد 30-29 :د .فوسذ ذ
1419هذ.

القرض ذذاوي .مكتث ذذة وهث ذذة .ط ثانيذ ذذة.

وبل ا ال كون التلدفد مناي ذا لألصذالة نذل ىنذه ذ بالحفذاظ علذا جذوهر القذد م
والترحي ذذت بك ذذل جدف ذذد ال فتن ذذافا مذ ذ الم ذذوروع ذ ح ذذة م ذذن ح ذذان األص ذذالة وعام ذذل م ذذن
عوامل الحفاظ عليلا واثرائلا .)1
ويقول الشيخ القرضاوي" :ىن التلدفد لشيء ما :هو محاولذة العذودة بذه ىلذا مذا
كان عليه فوم نش وهلر بحيع فبدو م يدمه ك نه جدفد و له نتقوية ما وهذا منذه
وترميم ما نلي ورتن ما انفتن حتذا عذود ىلذا أيذرب مذا كذون ىلذا صذورته األولذا...
فالتلدفذذد لذذيس معنذذاه تغييذذر فبيعذذة القذذد م أو االستعاضذذة عنذذه بشذذيء حخذذر مسذذتحدع
مبتكر فل ا ليس من التلدفد في شيء" .)2
وعلذذم أصذذول الفقذذه مذذن أشذذرف العلذذوم اأسذذالمية ولذذيس بمعذذزل عذذن التلدفذذد
ل ذذه أن التلدف ذذد مش ذذروع ف ذذي ال ذذدفن بص ذذفة عام ذذة كم ذذا ش ذذير الح ذذدفع الس ذذانن وأول ذذا
الميادفن بالتلدفد هو علم األصول ال ي عتمد عليه علم الفقه المتسم بالسعة والمرونذة
ول ي

من للدفن النشاط والحركة ويحت ن كل جدفد بالفتو والبيان .)3
ويذذد أثذذار الشذذيخ القرضذذاوي ي ذذية التلدفذذد فذذي الفقذذه فذذي العذذدد االفتتذذاحي مذذن

مللذذة "المسذذلم المعاصذذر ربي ذ األول 1395هذ ذ " حيذذع دعذذا ىلذذا اجتلذذاد شذذامل عتمذذد

 )1التلدفذ ذذد فذ ذذي الفقذ ذذه اأسذ ذذالمي 48/1 :د .محمذ ذذد الدسذ ذذويي .ضذ ذذمن سلسذ ذذلة "ي ذ ذذا ا ىسذ ذذالمية" فثذ ذ و اارة
األوياف المصرية وراج الفقه اأسالمي نين األصالة والتلدفد للقرضاوي 25 :وما بعدها.
 )2من أجل صحوة راشدة فوس

القرضاوي مكتثة وهثة

.28

 )3نح ذذو م ذذنلي جدف ذذد لد ارس ذذة عل ذذم أص ذذول الفق ذذه 137 :د .محم ذذد الدس ذذويي بح ذذع منش ذذور ف ذذي حولي ذذة كلي ذذة
الشريعة والقانون والدراسان اأسالمية العدد الثاني عشر 1415هذ.

علا أصول اأسالم وال غفذل حاجذان العصذر  )1واعتذر

بعذض المعاصذرين علذا

ه ه الدعوة ومذنلم االيتصذادي المعذروف األسذتا محمذود أنذو السذعود الذ ي يذال :بذ ن
أص ذذول الفق ذذه يطدي ذذة ال ص ذذت االجتل ذذاد فيل ذذا ملاري ذذا ف ذذي ل ذذه اأم ذذام الش ذذافبي ف ذذي
رد عليذذه الشذذيخ القرضذذاوي فذذي العذذدد التذذالي تحذذت عنذوان" :نظذران فذذي
"موافقاتذذه" ويذذد ّ

الع ذذدد األول" وض ذذت في ذذه المسذ ذ لة وجاله ذذا و ك ذذر أن ذذه وارد ج ذذدا عل ذذا عل ذذم األص ذذول
التلدفد واالجتلاد ال سيما في تحرير النزاعان وتحقين الالالفيان وتذرجيت مذا سذتحن
الترجيت ويد أورد كالم الشافبي وشرحه للشيخ دراا .)2

والتلدفد فذي الفقذه ال فنذافي األصذالة كذال نذل فتنذاغم معلذا ى ا حذدد
المفلذذوم الصذذحيت لألصذذالة فليسذذت األصذذالة هذذي االنكفذذاء علذذا كذذل يذذد م ورفذذض كذذل
جدفد ف له يتل لإلنداع واغال لثاب االجتلاد نل األصالة هي تله الممارسة الوا،ية
التي تعنذي االستمسذا بالثوانذت وتعنذا بالتلدفذد فذي المتغيذران بحسذت الحاجذة علذا
أن كون له ضمن المفاهيم والم امين الشر،ية وأن كون داف التلدفذد هذو الرغثذة
في التحسين ال ملرد التقليد كما أن التلدفد ليس هو السالرية بكل يد م وفتت األنواب
أمام كل جدفد نزعم أن اللدفد ال مثل ىال التطور والريذي والقذد م ال مثذل ىال التاللذ
واللمود
المطلب الثاني :مجاَّلت التجديد ويشتمل على ما يلي :)3
 -1تنزيل الحكم الشرعي الصحيت علا الواي المعاش.
 )1االجتلاد في الشريعة اأسالمية د .فوس

القرضاوي .67 :ط .دار القلم .الكويت.

 )2راج الموافقان 19/1 :وما بعدها .بشر الشيخ عبد
 )3االجتلاد المعاصر نين االن ثاط واالنفراط للقرضاوي

دراا .فث دار الكتت العلمية .نيرون.
.30 :

 -2مراجعة التراع الفقلي مراجعة استفادة فلو ثذروة فقليذة عظيمذة ال مكذن االسذتغناء
عنلذذا وفيلذذا مذذن السذذعة والديذذة مذذا ال الفذذا وربمذذا احتذذاج ه ذ ا بعذذض هذ ا التذراع ىلذذا
مراجعة تمحيص لما حتاج ىلا تمحيص ومراجعة ومن األمثلة علا له.
أ) مراجعذذة األحادفذذع التذذي اسذذتدل نلذذا الفقلذذاء وبن ذوا عليلذذا كثي ذ ار مذذن أحكذذاملم وهذذي
أحادفع غير صحيحة كحدفع حن اللار أربعون دا ار هك ا وهك ا وهك ا.)1 )...
ب) التثبذذت مذذن مسذذائل اأجمذذاع التذذي حكاهذذا بعذذض الفقلذذاء فلذذو صذذت اأجمذذاع لمذذا
جاان مالالفته ولكن فتسذامت بعذض الفقلذاء فذي نقلذه وهذو غيذر صذحيت وبالتذالي فذال
فترتت عليه المن من االجتلاد في المس لة التي لم فثبت فيلا اأجماع.
ج) المعلومان المتوافرة في ه ا العصر والتي للا دور في تمحذيص كذالم الفقلذاء ى ا
كانذت هذ ه المعلومذذان يذد وصذلت ىلذذا درجذة الحقذائن ال النظريذذان مثذال لذه :أيصذذا
مذذدة الحم ذذل .فقذذد ك ذذر بعذذض الفقل ذذاء أن أيص ذذا مذذدة الحم ذذل :سذذنتان وي ذذال بع ذذلم:
أربذ

ويذذال الذذثعض خمذذس وسذذث  .ومذذن المعلذذوم اآلن فبيذذا أن الحمذذل ال كذذون أكثذذر

من سنة وما كر من المدة الطويلة سنتان أرب
بالحمل الكذا ب .وتظلذر فيذه كذل أعذ ار

خمس )...فلو حالة معروفة فبيذا

الحمذل مذن انتفذاا الذثطن والشذعور بالغثيذان

والقذذيء وتقلذذص ع ذذالن الذذثطن ونحوهذذا بمذذا شذذثه حركذذة اللنذذين فذذي الذذثطن وتظلذذر
ه ه الحذاالن كثيذ ار عنذد الرغثذة العارمذة للحمذل وحذين كشذ

عليلذا الطبيذت بالوسذائل

الحدفثذذة مذذن التحليذذل واألشذذعة لذذزم الطبيذذت ب نل ذا غيذذر حامذذل .ومذذن الطري ذ

أن ه ذ ه

المرأة يد تستمر معلا ه ه الحالة ثم شاء المولا -جل وعذال -أن تحمذل حمذال صذاديا

 )1الحذذدفع أخرجذذه أنذذو علذذا فذذي مسذذنده  385/10وضذذعفه انذذن حلذذر فذذي التلالذذيص  93/3واأللثذذاني فذذي
السلسلة ال ديفة 296/1

في نلا ة المدة فتظنه امتدادا للحمل الكا ب وتحست المدة كللا علا ه ا الحمذل وتلذد
بعد سنتين أو ثالع فيصد النا

ه ه الدعو .

 -3ى لذ ذذاد الحل ذ ذذول األحكذ ذذام) الش ذ ذذر،ية المناسذ ذذثة للمس ذ ذذتلدان والن ذ ذواال وم ذ ذذن أن ذ ذذرا
الملذ ذذاالن التذ ذذي تبذ ذذرا فيلذ ذذا النذ ذواال ملذ ذذال المعذ ذذامالن وااليتصذ ذذاد كق ذ ذذا ا الشذ ذذركان
واألسلم والت مين والبنو وبع ذلا شذبيه بالقذد م أو يريذت منذه وبع ذلا جدفذد تمامذا وال
تلد.
نظير له فلل الحل هو في أ) اللمود ب) أو القبول بكل ما اس ّ
ج) أو الثحع من خذالل الثذروة الفقليذة التذي ورثناهذا عذن أسذالفنا فذحن لذم نلذد اجتلذد
الملتل ذذد ف ذذي ض ذذوء القواع ذذد الش ذذر،ية العام ذذة .الص ذذحيت أن ذذه ال سذ ذ الفقي ذذه ىال األم ذذر
األخير.والملال اآلخر ال ي تكثر فيه النواال :الملال الطبي فقد وض العلم الحدفع
نين فدي المسلم ملموعة كبيرة من النواال تدخل أحيانا في تفصيالن الحياة اليومية
وتث ذذور أسذ ذ لة وافذ ذرة ف ذذي ه ذذن الطبي ذذت المس ذذلم ع ذذن الحك ذذم الش ذذرعي لل ذذا كق ذذا ا ارع
األع ذذاء واالستنسذذاا واللندسذذة الوراثيذذة وأبحذذاع العقذذم والوفذذاة الدماغيذذة ....الذذخ.
خاصة وأن ه ا التقدم العلمي يد نش في ملتم غير مسلم وله أعراف غير أعرافنا.
 )4تقريت الفقه للنا

وتيسيره وكتانته ب سلوب فناست العصر م استالدام الوسائل

المتاحة في ه ا العصر و له فتم ب مور منلا:
أ .استالدام اللغة الميسرة الثسيطة التي فلملا غير المتالصص ألنذه حذال أحيانذا نذين
النا

وبين كتت الفقه بسبت وعورة المصطلحان التي تشذكل علذا غيذر المتالصذص

ومن حن النا
ب .التالف ذ

أن قرب للم الفقه نلغة عصرهم.
مذذن المسذذائل التذذي ال وجذذود للذذا فذذي عص ذرنا كذذثعض المعذذامالن التذذي ال

فتعام ذذل نل ذذا حالي ذذا أو فتعام ذذل نل ذذا عل ذذا نط ذذا ض ذذين كش ذذركان المفاوض ذذة والعن ذذان

فينثغي التركيذز علذا مذا عا شذه النذا

فذي هذ ا الشذ ن وغيذره ك عمذال البنذو وشذركان

التذ مين ونحذذو لذذه وك ذ له الثعذذد عذذن التفصذذيالن وتشذذقيقان المسذذائل التذذي ال فائذذل
من ورائلا.
ج .اسذذتالدام معذذارف العصذذر فذذي التذذرجيت فقذذد فتذذرجت بعذذض األيذوال ننذذاء علذذا لذذه
خالفا لما ف كر في كتت الفقه فالسفينة التي فتكلم الفقلاء السابقون عن ضمانلا غيذر
السفينة الحالية فتله تحركلا الريا وه ه حركلا المحر اآللي.
د) تحويل المقادفر الشر،ية ىلا مقادفر معاصرة فال كاد النا

اليذوم عرفذون مقذدار

الدفنار والفرسخ والقلة والوسن ىال نبيانلا بالمقادفر المعاصرة وهو أمر متا ويد ألفت
فيه مؤلفان عدة .)1
ه ذذ) الحذذر

علذذا نيذذان الحكمذذة مذذن التش ذري فذذحن للذذا أث ذ ار علذذا افم نذذان القلذذت م ذ

االسذذتفادة ممذذا كتثذذه المعاصذذرون كحذذدفثلم عذذن م ذذار التذذدخين وم ذذار ولذذوا الكلذذت
في اأناء وأكل لحم الالنزير م الح ر من التعليالن القاصرة التي تفتت الثاب لذ وي
األهذواء أو المنكذرين كتعليذذل تحذريم الربذذا باسذذتغالل حاجذذة الفقيذذر وتعليذذل الزنذذا بذذاختالط
األنسذ ذذاب مذ ذ اأشذ ذذارة ىلذ ذذا عذ ذذدم اللذ ذذزم بالعلذ ذذة أو الحكمذ ذذة مذ ذذن التشذ ذري ى ا لذ ذذم كذ ذذن
منصوصا عليلا.
و) ربط جزئيان الفقذه بمقاصذد الشذريعة الكليذة :فاأسذالم كذل ال فتلذ أز فمذن المناسذت
جدا أن فتكلم المذرء عذن نظذام العايلذة فذي الذد ان ويذربط لذه ننظذام النفقذان والمواريذع
حتا فت ت جانت الغنم والغرم وك له عند الحدفع عن نصيت الذ كر واألنثذا فنثغذي
 )1انظذذر  :مذذثال :معلذذم لغذذة الفقلذذاء لمحمذذد روا
السابقة بمقدران معاصرة.

يلعلذذي وحامذذد ينبذذي :دار النفذذائس .وفيذذه نيذذان المقذذدران

أن فذ كر بذ ن المذرأة ىن كانذذت اوجذذا فنفقتلذذا علذذا اوجلذذا وان كانذذت ننتذذا فنفقتلذذا علذذا
أنيلا ىن احتاجت ...ىلخ.
ا .االستفادة مما كتثه المعاصذرون مذن العلمذاء الثقذان فذي جميذ جوانذت الفقذه وكذ له
فتذذاو الملذذام الفقيذذه وهي ذذان كثذذار العلمذذاء والموسذذوعان الفقليذذة ورسذذائل الماجسذذتير
والدكتوراة.
 .االسذذتفادة مذذن الوسذذائل المعاص ذرة التذذي تيسذذر الشذذر مذذن الرسذذوم واألشذذكال التذذي ال
محظذ ذذور فيلذ ذذا كمذ ذذا كذ ذذان صذ ذذلا

عليذ ذذه وسذ ذذلم سذ ذذتالدم الالذ ذذط علذ ذذا الرمذ ذذل وضذ ذذرب

المثال .)1
المطلب الثالث :مبررات التجديد ،وبواعث  ،وهي:
 )1التغي ذ ذران اللائلذ ذذة فذ ذذي الحيذ ذذاة المعاص ذ ذرة التقذ ذذدم التقنذ ذذي فذ ذذي ملذ ذذال االتصذ ذذاالن
والمل ذذاالن الص ذذنا،ية والطبي ذذة وغيره ذذا وك ذذل ل ذذه ح ذذدع وي ذذائ تحت ذذاج ألحك ذذام
شذ ذذر،ية وبع ذ ذذلا كذ ذذان موجذ ذذودا لكذ ذذن بصذ ذذفة مثسذ ذذطة كمسذ ذذائل اأجذ ذذارة وأحكذ ذذام
الشركان).
 )2سيطرة أنمذاط الحيذاة الغربيذة وأعرافلذا علذا كثيذر مذن جوانذت الحيذاة والذ ي دذي
في األجواء الطبية فالحه هذ ا باأضذافة ىلذا غذزو القذوانين الوضذدية لكثيذر مذن
نالد المسلمين وكل ما سبن حتاج ىلا نيان الحكم الشرعي فيه.
 )3االنبلار بالفكر الغربي وتصدي بعض هؤالء المبلورين  -خاصة ممن در في
نالد الغرب  -للحدفع عن ي ا ا شذر،ية ليسذوا مذؤهلين للالذو
 )1نحو فقه ميسر للقرضاوي

 22 - 16دار وهثة القاهرة.

فيلذا فزلذوا وهذم

حسبون أنلم حسنون صذنعا .ومذن العليذت أنذه ال قبذل مذن أحذد أن فتحذدع فذي
تالصصذ ذذه الذ ذذديين ىال أن كذ ذذون مذ ذذن أهذ ذذل الذ ذذدار وتلذ ذذده فرتذ ذ فذ ذي حمذ ذذا الفقذ ذذه
ويصدر الفتاو نال خطام وال امام وربما استسذلل الكذالم فذي مسذ لة لذو عرضذت
علا عمر  -رضي

عنه  -للم للا أهل ندر.

 )4اللمذذود الفقلذذي والتعصذذت المذ هبي ويذذد اسذذتمر هذ ا األمذذر ردحذذا مذذن الذذزمن وال
االذذت بقا ذذاه ومذذن األمثلذذة علذذا ه ذ ا اللمذذود وجذذود أكثذذر مذذن مائذذة شذذر وحاشذذية
ألحد كتت بعض الم اهت الفقلية) .)1
المطلب الرابع :صفات المجدد :)2
 )1العلم :فالملدد في الفقه الند أن كون مالكا ألدوان االجتلاد فيما لتلد فيه كما
هو مقرر في علم أصول الفقه وأهم ه ه الشروط:
أ) العلذ ذذم بذ ذذالقرحن فيعذ ذذرف ح ذ ذذان األحكذ ذذام  -والناسذ ذذخ والمنسذ ذذوا منذ ذذه  -والعذ ذذام
والالا

 -والمطلن والمقيد  -وأسثاب النزول).

ب) معرفة مسائل اأجماع.

 )1الدليل ىلا المتون العلمية عبد العزيز نن ىنراهيم نن ياسم دار الصميعي -الريا
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 )2انظر :الوجيز في أصول التشري اأسالمي محمد حسن هيتو مؤسسة الرسذذالة نيذذرون.
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ج) العلذذم بالسذذنة فيعذذرف موايذ أحادفذذع األحكذذام وال قتصذذر علذذا األملذذان
السذت ويعذرف الصذذحيت وال ذدي

مذذن األحادفذع وعلذذم التذاريخ والرجذذال

وأسثاب اللر والتعدفل).
د) معرفة أصول الفقه وأن فذتقن هذ ا العلذم خاصذة مثاحذع األلفذاظ ودالالتلذا
ومثاحع القيا

و له لمسيس الحاجة ىليلا.

هذ) معرفة اللغة العربية.
و) أن كذذون فقيذذه الذذنفس فيكذذون الفقذذه ملكذذة وسذذلية لذذه سذذتطي نلذذا اسذذتنثاط
األحكام ك له الند أن فلم بمقاصذد التشذري

وفقذه المصذالت والمفاسذد وفقذه

الالالف.
 )2أن كون عدال في دفنه ورعا فحنه ىنمذا فويذ عذن

ومذن لذم كذن كذ له فلذيس

من المقبول أن فرت في ه ا الحما فالبيون ىنما تؤتا من أنوانلا وا ا كذان مذن
غيذر المقبذذول أن مذار مذذدعي الطذذت هذ ه الملنذذة فمذا بالذذه بمذذن فذتكلم فذذي أمذذر
الحالل والحرام وهو ليس ل له أهل.
 )3االعتدال :بعيدا عن الغلذو واأفذراط فذحن مذن النذا

مذن هذ ا دفدنذه فيقذدم األحذوط

دائمذذا وكذ ا سذذد ال ريعذذة وان لذذم كذذن للمذذا مسذذاا واألخذ نلمذذا شذذرعا لذذه ض ذوابط
ول ذذيس عل ذذا ىفالي ذذه وكذ ذ له ل ذذت الثع ذذد ع ذذن التفذ ذريط والتس ذذاهل بحل ذذة مل ذذاراة
العصذذر وكذ ا الثحذذع عذذن المالذذارج بكذذل وسذذيلة ممكنذذة وهذ ا فثذ موجذذود وكذذال
فرفي يصد األمور ميم.
 )4أن كون الملدد يدوة لغيره :في سلوكه وحياته حتا ستحن الشرف العظيم ال ي
فناط به.

المطلب الخامس :مزالك التجديد ،وهي:
 -1المصلحة المتوهمة الغلو في اعتثار المصلحة ولو علا حساب النص).
فالمصلحة تنقسم ىلا ثالثة أيسام:
أ .مصذذلحة معتبذرة :شذذلد الشذذرع للذذا باالعتثذذار وهذذي ترجذ ىلذذا حفذذه ال ذذروران
الالمس الدفن والنفس والعقل والنسل والمال) .)1
ب .مصلحة ملغاة .)2
شلد الشرع بعدم اعتثارها كالربا وأحل

البيذ وحذرم الربذا) [الثقذرة .]275 :مذ

ما يد فتوهم من جلثه للمصالت
ج مصذذلحة لذذم قذذم الذذدليل علذذا اعتثارهذذا نذ اتلا وال ىلغائلذذا ولكنلذذا تذذدخل ضذذمن
مقاصد الشرع وتسما المصلحة المرسلة).
وم ذذن أمثلتل ذذا :جمذ ذ القذ ذرحن ت ذذدوين ال ذذدواوين يذ ذوانين الس ذذير والم ذذرور وتحدف ذذد
األسعار وانشاء المحاكم فل ه مصلحة معتبرة .)3
 -2مسذذافرة الواي ذ بعل ذره وبل ذره الرضذذوا تحذذت ضذذغط الواي ذ ) .فيشذذكل ه ذ ا ال ذذغط
تكيي

األحكام الشر،ية وفقا للواي المعاش دون مراعاة النصو

 -3االجتلاد يبل اكتمال األهلية.
 )1أصول الفقه اأسالمي وهثة الزحيلي .752/2
 )2انظر :االعتصام للشافبي  114/2المكتثة التلارية الكبر  -مصر.
 )3أثر األدلة المالتل

فيلا في الفقه اأسالمي مصطفا الثغا

.36 :

.

 -4االجتلاد علا خالف النص ىمذا لللذل نثبوتذه أو عذدم العلذم بذه أصذال أو لغفلذة
و هول للو أو سوء فلم.
 -5مسافرة اللو فمعا في جاه أو منصت أو تملقذا لمذن الشذا أو فرجذا ومذن لذه
تملن اللماهير فمعا في النلومية واقثال الدهماء.
 -6عذذدم فلذذم الواي ذ

ومذذن األمثلذذة علذذا لذذه ىفتذذاء بع ذذلم ب ذ ن الثاروكذذة ال تعذذدو أن

تك ذذون غط ذذاء لل ذ أر

فتح ذذل ري ذذم أنل ذذا داخل ذذة ف ذذي معن ذذا الواص ذذلة الت ذذي ورد فيل ذذا

اللعن.
 -7تقليد الفكر الغربي كما في منذ الطذال
األيل )1

 )1االجتلاد المعاصر

 46وما بعدها.

ومنذ تعذدد الزوجذان) أو ملاملتذه علذا

المبحث الثاني :التجديد في فق المرأة المسلمة عند القرضاوي:
المطلب األول :عنااة القرضاوي بفق المرأة وقضاااها:
عتب ذذر التلدف ذذد ف ذذي فق ذذه الم ذرأة المس ذذلمة واالهتم ذذام بالق ذذا ا النس ذذوية م ذذن أه ذذم
الملاالن التي ركز الشيخ القرضاوي اهتمامه فيلا ويد علذل القرضذاوي لذه بقولذه أن
"الميدان النسائي يد غزاه شيافين األنس ف فسدوا علا المذرأة المسذلمة تفكيرهذا ووجذدانلا
وس ذذلوكلا ف ص ذذثحت ف ذذي حاج ذذة ماس ذذة أن ت ذذرد رش ذذدها وتع ذذود ىل ذذا أص ذذالتلا وتعت ذذز
بشالصيتلا اأسالمية وترفض التقليد األعما والتثدية ال ليلة للغرب والشر

ارضذية

باهلل وحده ربا وباأسالم دفنا وبمحمد نبيا ورسوال" .)1
كما أنه الحه من خالل تلاربذه "فذي الذدعوة والتذدريس واأفتذاء أن المذرأة أشذد
اهتمامذذا بالذذدفن وتذ ث ار بذذه مذذن الرجذذل ألن يلبلذذا فذذي الغالذذت أشذذد حساسذذية وشذذفافية مذذن
يلت الرجل" .)2
لل ا دعا القرضاوي "الدعاة والمصذلحين أن فوجلذوا اهتمذاملم ىلذا هذ ا الميذدان
– ميذذدان المذرأة -مسذذتعينين بكذذل الوسذذائل واألسذذاليت الكفيلذذة بمواجلذذة وسذذائل اللذذدامين
وأساليبلم" .)3
ودع ذذا القرض ذذاوي ىل ذذا عص ذذر جدف ذذد للمذ ذرأة المس ذذلمة ف ذذي كت ذذاب ل ذذه ع ذذالي هذ ذ ا
الموضوع بعنوان «مسلمة الغد» ى قول« :نحن نريد ه ا العصذر أن فنتلذي نريذد أن
نبدأ عص ار جدفذدا ونفذتت صذفحة جدفذدة للمذرأة المسذلمة نريذد أن تعذود نل ذة ىسذالمية

 )1نساء مؤمنان .الشيخ فوس
 )2المرج نفسه.
 )3المرج نفسه

.6

القرضاوي القاهرة :مكتثة وهثة ط2009 4م

.5

حقيقي ذذة تق ذ
كتذاب

عل ذذا أر

وسذنة رسذوله «

ص ذذلثة م ذذن تع ذذاليم اأس ذذالم التع ذذاليم الحقيقي ذذة كم ذذا ج ذذاء نل ذذا
» ..هذ ا مذا أريذده مذن مسذلمة الغذد أريذدها مسذلمة عارفذة

ندفنلا وبحياتلا مؤد ة لواجبلا نحو ربلا ولواجبلا نحو اوجلا وأوالدها ولواجبلا نحو
ملتمعلا ودفنلا وأمتلا اأسالمية نريدها أن تقود نل ة ىسالمية حقيقية» .)1
المطلب الثاني :منهج القرضاوي في تجديد فق المرأة المسلمة:
 -5اسذ ذذتناده ىلذ ذذا الش ذ ذريعة اأسذ ذذالمية مذ ذذن خذ ذذالل اعتمذ ذذاده علذ ذذا الق ذ ذرحن الك ذ ذريم
واألحادفع النبوية الصحيحة .)2

 -6الشذذمولية فذذي نظرتذذه للمذرأة بحيذذع تنذذاول شالصذذيتلا مذذن جميذ اللوانذذت ولذذم
فرجت جانت علا جانت حخر.

 -7انتلاج الوسطية في تناوله ودراسته لفقه المرأة المسلمة .)3

 -8اللم نين التمحيص العلمي والت مل الفكري والتوجيه اأصالحي .)4

المبحث الثالث :مجاَّلت التجديد عند القرضاوي في فق المرأة المسلمة:
المطلب األول :المساواة كين الرجل والمرأة:

فنادي الشيخ القرضاوي بالمساواة نذين الرجذل والمذرأة لذه ألن اأسذالم سذاوي
نينلما في كل شيء ويدلل القرضاوي علا له من خالل :)5

 )1مسلمة الغد .الشيخ فوس
 )2الش ذذيخ فوسذ ذ
ط1 2001م

 )3المرج نفسه

القرضاوي القاهرة :دار الوفاء ط1992 1م

29ذ.32
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 )4المرج نفسه.
 )5مركذذز الم ذرأة فذذي الحيذذاة اأسذذالمية فوسذ

القرضذذاوي القذذاهرة :مكتثذذة وهثذذة ط1 2005م

 .11وما بعدها نتصرف .وكتابه الدفن والسياسة

 175وما بعدها نتصرف.

 -1مساواة اأسالم المرأة للرجل في التكلي
 -2مساواة المرأة للرجل في التكالي

والتدفن والدثادة.

الدفنية واالجتما،ية األساسية.

 -3مساواة المرأة للرجل في الل ازء ودخول اللنة.
 -4مسذ ذذاواة المذ ذرأة للرجذ ذذل فذ ذذي الحقذ ذذو  )1الماليذ ذذة للمذ ذرأة  )2حيذ ذذع فذ ذ كر الشذ ذذيخ أن
اأسالم أبطل ما كذان عليذه كثيذر مذن األمذم  -عربذا وعلمذا  -مذن حرمذان النسذاء مذن
التملذ ذذه والميذ ذراع أو الت ذ ذذيين علذ ذذيلن فذ ذذي التصذ ذذرف فيمذ ذذا ملكذ ذذن واسذ ذذتبداد األاواج
ب ذ موال المتزوج ذذان م ذذنلن ف ثب ذذت لل ذذن ح ذذن المل ذذه ب نواع ذذه وفروع ذذه وح ذذن التص ذذرف
ب نواعذ ذذه المشذ ذذروعة .فشذ ذذرع الوصذ ذذية واأرع للذ ذذن كالرجذ ذذال  )3وأعطذ ذذاهن حذ ذذن البي ذ ذ

 )1الحن هو مصدر حن الشذيء حقذه ى ا ثبذت ووجذت وجمعذه حقذو وحقذا  .والحذن طلذن علذي
المال والمله والموجت الثانت ومعني حن األمر :وجت ووي نال شه ..انظر لسذان العذرب النذن
منظذ ذذور ج ١٠

 ٤٩ومذ ذذا بعذ ذذدها القذ ذذامو

المنيذ ذ ذذر للفيذ ذ ذذومي ج ١

المحذ ذذيط للفيذ ذذروا حبذ ذذادي ج ١

 ١٤٤ ١٤٣مالتذ ذ ذذار الصذ ذ ذذحا لل ذ ذ ذرااي

لملموعة من العلماء مادة حن ج ١٨

 ٣٢١المصذ ذذثا

 ٧٤الموسذ ذ ذذوعة الكويتيذ ذ ذذة

 .7أما تعريفه اصطالحا فلو " :اختصا

قذر بذه الشذرع

سلطة علا شيء أو ايت اء أداء
من حخر لمصلحة معينة " .انظر حول تعريفان الحن عند لفقلذاء د ارسذة جذودن المظلذوم حذن المذرأة
في الوال ة العامة

 4وما بعدها نتصرف.

2
النفقذة تسذتحّقلا الزوجذة مقانذل
فتعلن الملذر بذالزواج والذدخول وكذ له ّ
) مثل :الملر و ّ
النفقة حيع ّ
 .٩٨الفقه اأسالمي وأدلته للزحيلذا ج ٤
لحن الزوج .المغنا النن يدامة ج ١٢
احتثاسلا ّ

٠١٩

 )3انظر في هالل القرحن سيد يطت ج ٢

.258

والشذراء  ,واأجذذارة واللثذذة واأعذذارة والويذ

والصذذدية والكفالذذة والحوالذذة والذذرهن ...وغيذذر

له من العقود واألعمال .)1
وأض ذذاف القرض ذذاوي ش ذذي ا جدف ذذدا فتث ذ

ل ذذه وه ذذو :حق ذذو ال ذذدفاع ع ذذن مالل ذذا -

كالدفاع عن نفسلا  -بالتقاضي وغيره من األعمال المشروعة.
المطلب الثاني :حقوق المرأة المسلمة كزوجة:
فؤكد القرضاوي أن اأسالم يرر للزوجة حقويا علا اوجلا ,ولذم لعللذا ملذرد
حبر علا ور  ,نل جعذل عليلذا أكثذر مذن حذافه ورييذت :مذن ى مذان المسذلم وتقذواه أوال,
ومن ضمير الملتم ويقظته ثانيا ,ومن حكم الشرع والزامه ثالثا .)2
ومن هذه الحقوق :)3
 -1الصدا  :أ -تعريفه :لغة :م خو من الصد خالف الك ب .وشرعا :هو المال
ال ي وجت علا الزوج دفعه لزوجته بسبت عقد النكا  .وسمي الصدا صدايا
أشعاره بصد رغثة با له في النكا

النحلة والعقر.
ا :الملر و ّ

ويسما أ

ب -مشروعيته :األصل في مشرو،ية الصدا الكتاب والسنة واأجماع.
ج -حكم الصدا :

 )1مرك ذ ذ ذذز المذ ذ ذ ذرأة ف ذ ذ ذذي الحي ذ ذ ذذاة اأس ذ ذ ذذالمية د .فوسذ ذ ذ ذ

القرض ذ ذ ذذاوي

نتصرف.وانظر :أستا المرأة للشيخ محمد نن سالم البيحانا
 )2مركز المرأة القرضاوي
 )3المرج نفسه

.96-94
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 .13 12وم ذ ذ ذذا بع ذ ذ ذذدها

 ١٧٨وما بعدها نتصرف.

لت علا الزوج دف المال بملرد تمذام العقذد وال لذوا ىسذقافه .ودل علذا هذ ا يولذه
ص ذدىياتل َّن نحىل ذة) [النسذذاء ]4 :ويولذذه تعذذالا :ىف ىم ذا اس ذتىمتىعتم ب ذه
تع ذالا :ىوىحت ذوا ّ
اء ى
الن ىس ذ ى
فَّلقذتم
وره َّن ىفري ى ة) [النساء .]24 :ويوله تعالا :ىال ج ىنا ى ىعىلذيكم ىن ى
منل َّن ىفتىتوه َّن أج ى

اء ىما ىلم تى ىم ُّسوه َّن أىو تىفرضوا ىلل َّن ىفري ى ة) [الثقرة.]236 :
ّ
الن ىس ى

ّللا
صذَّلا َّ
وحدفع سلل نن سعد  -رضي عنذه  -يذال :أتذت امذرأة النبذي  -ى
ىعىليذ ذه ىو ىسذ ذَّل ىم  -فقال ذذت :ىن ذذي وهب ذذت نفس ذذي ولرس ذذوله فق ذذال :م ذذالي ف ذذي النس ذذاء م ذذن

حاجذذة) فقذذال رجذذل :اوجنيلذذا يذذال :أعطلذذا ثوبذذا ...الحذذدفع)  )1وحذذدفع أنذذس نذذن

ّللا ىعىليذ ذه ىو ىسذ ذَّل ىم  -أر عل ذذا عب ذذد
صذ ذَّلا َّ
مال ذذه  -رض ذذي عن ذذه  -أن رس ذذول  -ى
ّللا ىعىلي ذه ىو ىس ذَّل ىم  :-ىمل ذ ىيم ) -
ص ذَّلا َّ
الذذرحمن نذذن عذذوف أثذذر اعف ذران فقذذال النبذذي  -ى
عني :ما ش نه ومذا أمذر  -فقذال :ذا رسذول

يذال :وان نذواة مذذن هذت فقذذال :بذذار

تزوجذت امذرأة فقذال :مذا أصذديتلا )

لذه أولذذم ولذذو بشذاة)  .)2وأجمذ المسذذلمون

علا مشرو،ية الصدا في النكا .)3
وي ذذر القرض ذذاوي أن اأس ذذالم أوج ذذت الص ذذدا للم ذرأة عل ذذا الرج ذذل ىش ذذعا ار من ذذه
نرغبته فيلا وارادته للا .يال تعالا :وحتوا النساء صدياتلن نحلة  ,فحن فبن لكذم عذن
شيء منه نفسا فكلوه هني ا مري ا) [النساء.]4/4:

 )1رواه الثالاري نريم  )5149ومسلم نريم .)1425
 )2رواه الثالاري نريم  )5153ومسلم نريم .)1427
 ) 3الفق ذذه الميس ذذر ف ذذي ضذ ذذوء الكت ذذاب والس ذذنة ,ملموعذ ذذة م ذذن الم ذذؤلفين ملمذ ذ المل ذذه فل ذذد لطثاعذ ذذة
المصح

الشري

1424هذ

.301

 -2النفقذة :لغذة :يذال انذن فذار " :النذون والفذاء والقذاف أصذالن صذحيحان فذدل أحذدها
علا انقطاع شيء و هابه واآلخر علا ىخفذاء شذيء واغماضذه"  )1و كذر مذن األول:
النفقة ألنلا تم ذي لوجللذا .ثذم يذال" :ويمكذن أن كذون األصذل فذي الثذاب واحذدا وهذو
الالذ ذذروج"  .)2والنفقذ ذذة هذ ذذي مذ ذذا صذ ذذرف علذ ذذا الذ ذذنفس والديذ ذذال .واللم ذ ذ منلذ ذذا :نفذ ذذا ٌ
ونفقان .)3

اصطالحا :ييل :هي الطعام والكسوة والسكنا  )4وهذو تعريذ
المراد به الوص

ياصذر ولعذل

وليس الحد .وييل :هذي "كفا ذة مذن مونذه خبذ از وأدمذا وكسذوة ومسذكنا

وتوابعلا" .)5
ولكن ه ا التعري
ّ

بحاجة ىلا ىضافة ييد بالمعروف) ألن الكفا ة ىنما تكون

بالمعروف من دون سرف أو تقتير.
ويمكذذن اختصذذار التعريذ
في كل الظروف واألحوال.

ذيعم الكفا ذذة
ليصذذثت :كفا ذذة مذذن مونذذه بذذالمعروف .فذ ّ

ويذذر القرضذذاوي أن الرجذذل مكل ذ

نتذذوفير الم كذذل والملذذثس والمسذذكن والعذذالج

المرأته .)6

 )1مقافيس اللغة  )455-454/5مادة :نفن).
 )2المرج السانن.
 )3انظ ذذر ف ذذي م ذذادة نف ذذن) :الع ذذين للفراهي ذذدي  )177/5والص ذذحا
العرب النن منظور  )4507/6والقامو

للل ذذوهري  )1560/4ولس ذذان

المحيط للفيرواابادي .)278-277/3

 )4انظر :الدر المالتار  278/5م حاشية انن عاندفن) واللثاب للغنيمي .)91/3
 )5انظر :منتلا اأرادان للفتوحي  )439/4وكشاف القناع للبلوتي .)401/4
 )6مركز المرأة فوس

القرضاوي

95نتصرف.

 .4المعاشذرة بذذالمعروف يذذال تعذذالا :وعاشذذروهن بذذالمعروف) [النسذذاء ]4/19:وهذ ا

الحذذن عتب ذره القرضذذاوي حقذذا جامعذذا فت ذذمن ىحسذذان العاملذذة فذذي كذذل عاليذذة نذذين
المرء واوجه  ,من حسذن الاللذن  ,ولذين اللانذت  ,وفيذت الكذالم ,وبشاشذة الوجذه ,

وتطييت نفسلا بالممااحة والترفيه عنلا.
استقالل الزوجة
أما رأي القرضاوي في ه ه المس لة فقد أكد علا أن اأسالم لم فلدر شالصية
المذ ذرأة نزواجل ذذا  ,ول ذذم فذ ذ نلا ف ذذي شالص ذذية اوجل ذذا وأبق ذذا للمذ ذرأة شالص ذذيتلا المس ذذتقلة
المتمي ذ ذزة  ,كم ذ ذذا أن شالصذ ذذيتلا المدني ذ ذذة ال تذ ذذنقص ب ذ ذذالزواج  ,وال تفقذ ذذد أهليتل ذ ذذا للعق ذ ذذود
والمعامالن وسائر التصرفان ,فللذا أن تبيذ وتشذتري ,وتذؤجر أمالكلذا وتسذت جر وتلذت
من ماللا وتتصذد وتوكذل وتالاصذم وهذ ا أمذر لذم تصذل ىليذه المذرأة الغربيذة ىال حذدفثا,
وال االت في بعض البالد مقيدة ىلا حد ما بحرادة الزوج .)1
المطلب الثالث :المرأة باعتبارها أنثى:
ف ذذر القرض ذذاوي بذ ذ ن اأس ذذالم ي ذذدر أنوث ذذة الم ذرأة ,واعتبره ذذا  -لل ذ ا الوصذ ذ

-

عنص ار مكمال للرجل  ,كما أنه مكمل للا  ,فليس أحدهما خصما ل خر ,وال نذدا لذه وال
منافسا  ,نل عونا له علا كمال شالصه ونوعه.
ويشذذثه القرضذذاوي ال ذ كر واألنثذذا بالعلثذذة وغطائلذذا  ,والشذذيء والامذه  ,ال غنذذا
ألحدهما عن اآلخر.

 )1المرج فسه

.98

فالمرأة  -نل ا  -غير الرجل  ,ألنلا تكمله ويكمللا  ,والشذيء ال كمذل نفسذه ,
والقرحن الكريم قذول :ولذيس الذ كر كذاألنثا) سذورة حل عمذران .)36/كمذا أن الموجذت
غير السالت  ,والسالت غير الموجت.
وم ه ا لم تاللن لتكذون نذدا لذه وال خصذما  ,نذل هذي منذة ولذه :بع ذكم مذن
بعض) سورة النساء,)25/
وايت ذت حكمذذة

جعل لكم من أنفسكم أاواجا) سورة النحل.)72/
أن كذذون التكذذوين الع ذذوي والنفسذذي للمذرأة حمذذل عناصذذر

اللا نية للرجل ويانلية االنل اب ىليه.
وركذذت

فذذي كذذل مذذن الرجذذل والم ذرأة شذذلوة غريزيذذة فطريذذة يويذذة تسذذويلما ىلذذا

التلا ب واللقاء حتا تستمر الحياة ويثقا النوع.
ومن ثم فرفض اأسالم كل نظام صادم ه ه الفطذرة ويعطللذا ,كنظذام الرهبنذة
ولكنه حظر كل تصري
هذذو أسذذا

لل ه الطاية علا غير ما شرعه

ورضيه مذن الذزواج الذ ي

األس ذرة ,ولل ذ ا حذذرم الزنذذا ,كمذذا حرمتذذه األد ذذان السذذماوية كللذذا ,ونلذذا عذذن

الف ذواح  ,مذذا هلذذر منلذذا ومذذا بطذذن ,وسذذد كذذل منف ذ فذذؤدي ىلذذا ه ذ ه الف ذواح  ,حما ذذة
للرجل والمرأة من عوامل اأثارة وبواعع الفتنة واأغراء.
وعلذا هذ ا األسذا

مذذن النظذر ىلذذا فطذرة المذرأة ,ومذا لذذت أن تكذون عليذذه فذذي

عاليتلا بالرجل  ,عامل اأسالم المرأة  ,ويقيم كل نظمه وتوجيلاته وأحكامه.
ىن ذذه فرع ذذا أنوثتل ذذا الفطري ذذة ,و عت ذذرف بمقت ذذياتلا ف ذذال كبتل ذذا وال ص ذذادرها,
ولكنه حول نينلا وبين الطرين ال ي فؤدي ىلا انت اللا ,وامتلان أنوثتلذا ,ويحميلذا مذن

ئذذاب الثشذذر ,وكذذالب الصذذيد ,التذذي تالطذ

ننذذان حذواء  ,لتنلشذذلا نلشذذا ,وتسذذتمت نلذذا

لحما ,ثم ترميلا عظما .)1
وقد حدد القرضاوي موقف اإلسالم من أنوثة المرأة فيما يلي :)2
 -5ىن ذذه ح ذذافه عل ذذا أنوثتل ذذا  ,حت ذذا تظ ذذل فنبوع ذذا لعواف ذ

الحن ذذان والري ذذة واللم ذذال ,

ولل ا أحل للا بعض ما حرم علا الرجال  ,بما تقت يه فبيعة األنثا ووهيفتلا ,

كذذالتحلي بال ذ هت  ,ولذذثس الحريذذر الالذذالص  ,فقذذد جذذاء فذذي الحذذدفع « :ىن ه ذ فن
حرام علا كور أمتي حل أناثلم » .)3

 -6كمذذا أنذذه حذذرم عليلذذا كذذل مذذا لذذافي ه ذ ه األنوثذذة ,مذذن التشذذثه بالرجذذال فذذي الذذزي
والحركة والسلو وغيرها ,فنلا أن تلثس المرأة لثسذة الرجذل  ,كمذا نلذا الرجذل أن
فلثس لثسة المرأة ,ولعن المتشبلان من النساء بالرجال ,مثلما لعذن المتشذبلين مذن

الرجال بالنساء  ,وفي الحذدفع « :ثالثذة ال فذدخلون اللنذة وال فنظذر

ىلذيلم فذوم

القيامذذة :العذذا لوالد ذذه ,والمذرأة المترجلذذة -المتشذذبلة بالرجذذال – والذذدفوع :ال ذ ي ال
فثالي من دخل علا أهله.)4 ».

 -7وه ذذو حم ذذي ه ذ ه األنوث ذذة ويرع ذذا ض ذذعفلا  ,فيلعلل ذذا أن ذذدا ف ذذي ه ذذل رج ذذل ,مكفول ذذة
النفقان  ,مكعية الحاجان  ,فلذي فذي كنذ

أنيلذا أو اوجلذا أو أوالدهذا أو أخوتلذا,

لت عليلم نفقتلا  ,وفن شريعة اأسالم  ,فال ت طرها الحاجة ىلا الالذو

للي الحياة وصراعلا ومزاحمة الرجال بالمناكت.

 )1مركز المرأة فوس
 )2المرج نفسه

القرضاوي

فذي

 36-33نتصرف.
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 )3رواه انن ماجه ج  2نريم  )3595عن علي وهو صحيت بملموع فريه.
ّ
 )4رواه أحمذد عذذن انذذن عمذر ويذذال الشذذيخ شذاكر :ىسذذناده صذذحيت  )1680ورواه النسذذائي80/5 :
والحذذاكم وصذذححه 72/1 :نلفذذه :ى"رجلذذة النسذذاء" ووافقذذه الذ هبي .ويذذال الليثمذذي :رواه البذزار بحسذذنادفن
ورجاللما ثقان.147،148/8 :

عل ذذا س ذذمعتلا وكرامتل ذذا  ,ويص ذذون

 -8وه ذذو ح ذذافه عل ذذا خلقل ذذا وحيائل ذذا  ,ويح ذذر

عفافلذذا مذذن خ ذوافر السذذوء  ,وألسذذنة السذذوء  -ف ذذال م ذن أفذذدي السذذوء  -أن تمتذذد

ىليلا.

ولهذا يوجب اإلسالم عليها:
أ) الغض من بصرها والمحافظذة علذا عفتلذا ونظافتلذا :ويذل للمؤمنذان غ

ذن

من أبصارهن ويحفظن فروجلن) سورة النور.)31/
ب) االحتشام والتسذتر فذي لثاسذلا واينتلذا دون ىعنذان للذا .وال ت ذيين عليلذا :وال
فب ذذدفن اين ذذتلن ىال م ذذا هل ذذر منل ذذا  ,ولي ذ ذربن بالم ذذرهن عل ذذا جي ذذوبلن) س ذذورة
النذذور .)31/ويذذد فسذذر :مذذا هلذذر منلذذا ) بالكحذذل والالذذاتم  ,وبالوجذذه والكفذذين ,
وااد بع لم :القدمين.
جذ ذذ) أال تب ذذدي اينتل ذذا الالعي ذذة  -كالش ذذعر والعن ذذن والنح ذذر والذ ذ راعين والس ذذايين  -ىال
لزوجلذذا ومحارملذذا الذ فن شذذن عليلذذا أن تسذذتتر مذذنلم اسذذتتارها مذذن األجانذذت:
وال فبذذدفن اينذذتلن ىال لثعذذولتلن أو حبذذائلن أو حبذذاء بعذذولتلن أو أننذذائلن أو أننذذاء
بعولتلن أو ىخوانلن أو ننذي ىخذوانلن أو ننذي أخذواتلن أو نسذائلن أو مذا ملكذت
أ مذذانلن أو التذذابعين غيذذر أولذذي اأربذذة مذذن الرجذذال أو الطفذذل ال ذ فن لذذم ظلذذروا
علا عوران النساء ) سورة النور.)31/
د) أن تتذ ذذوير فذ ذذي مشذ ذذيتلا وكالملذ ذذا :وال

ذ ذربن بذ ذ رجللن لذ ذذيعلم مذ ذذا الفذ ذذين مذ ذذن

اينتلن) سورة النور .)31/فذال تال ذعن بذالقول فيطمذ الذ ي فذي يلثذه مذر
ويلذذن يذوال معروفذذا) األحذزاب .)32/فليسذذت ممنوعذذة مذذن الكذذالم  ,ولذذيس صذذوتلا
عوره  ,نل هي م مورة أن تقول يوال معروفا.

هذذ) أن تتلنذذت كذذل مذذا لذ ب انتثذذاه الرجذذل ىليلذذا  ,ويغريذذه نلذذا  ,مذذن تبذذرج اللاهليذذة
األولذذا أو األخي ذرة  ,فل ذ ا لذذيس مذذن خلذذن الم ذرأة الععيفذذة .وفذذي الحذذدفع « :أ مذذا
ام ذرأة اسذذتعطرن ثذذم خرجذذت مذذن نيتلذذا ليشذذم النذذا

ريحلذذا فلذذي اانيذذة »  .)1أي

تفعل فعللا  ,وان لم تكن ك له  ,فيلت أن تتنزه عن ه ا السلو .
و) أن تمتن عن الاللوة ب ي رجل ليس اوجلا وال محرما للا  ,صونا لنفسذلا ونفسذه
من هواجس اأثم  ,ولسمعتلا من ألسنة الزور « :ال اللذون رجذل بذامرأة ىال مذ
ي محرم » .)2
ا) أال تالذ ذذتلط بملتم ذ ذ الرجذ ذذال األجانذ ذذت ىال لحاجذ ذذة دا،يذ ذذة  ,ومصذ ذذلحة معتب ذ ذرة ,
وبالق ذذدر ال ذذالام  ,كالص ذذالة ف ذذي المس ذذلد  ,وفل ذذت العل ذذم  ,والتع ذذاون عل ذذا الب ذذر
والتقذذو  ,بحيذذع ال تحذذرم الم ذرأة مذذن المشذذاركة فذذي خدمذذة ملتمعلذذا  ,وال تنسذذا
الحدود الشر،ية في لقاء الرجال.
ويذ ذذر القرضذ ذذاوي أن اأسذ ذذالم نل ذ ذ ه األحكذ ذذام حمذ ذذي أنوثذ ذذة الم ذ ذرأة مذ ذذن أنيذ ذذاب
المفترس ذذين م ذذن ناحي ذذة ,ويحف ذذه عليل ذذا حياءه ذذا وعفافل ذذا بالثع ذذد ع ذذن عوام ذذل االنحذذراف
والت ليل من ناحية ثانية ,ويصذون عرضذلا مذن ألسذنة المفتذرين والمذرجفين مذن ناحيذة
ثالثذة ,وهذذو  -مذ هذ ا كلذذه  -حذذافه علذذا نفسذذلا وأعصذذانلا مذذن التذذوتر والقلذذن  ,ومذذن
اللزان واالضطرابان ,نتيلة للمو الاليال ,وانشغال القلت ,وتواع عواففذه نذين شذتا
المثيران والمليلان.

 )1رواه أنو داود عن أني موسذا  )4173والترمذ ي  )2786ويذال :حذدفع حسذن صذحيت ورواه
النسذذائي ج8

 153فذذي كتذذاب الزينذذة ولفظذذه" :أ مذذا ام ذرأة اسذذتعطرن فمذذرَّن علذذا يذذوم ليلذذدوا مذذن

ريحلا فلي اانية".
 )2تفن عليه عن انن ،ثا

اللؤلؤ والمرجان .)850

ا  -نل ه األحكام والتشريعان  -حمي الرجل من عوامل االنحذراف والقلذن ,

وهو أ

ويحمي الملتم كله من عوامل السقوط واالنحالل.
المطلب الرابع :المرأة باعتبارها عضواً في المجتمع :)1
فؤكذذد القرضذذاوي علذذا أن الق ذرحن جعذذل الرجذذل والم ذرأة ش ذريكين  ,فذذي تحمذذل أعظذذم
المسذ ذذؤوليان فذ ذذي الحيذ ذذاة اأسذ ذذالمية  ,وهذ ذذي مسذ ذذؤولية األمذ ذذر بذ ذذالمعروف والنلذ ذذي عذ ذذن
المنكر.
قذ ذذول تعذ ذذالا :والمؤمنذ ذذون والمؤمنذ ذذان بع ذ ذذلم أوليذ ذذاء بعذ ذذض  ,ذ ذ مرون بذ ذذالمعروف
وينل ذذون ع ذذن المنك ذذر ويقيم ذذون الص ذذالة ويؤت ذذون الزك ذذاة ويطيع ذذون

ورس ذذوله) التوب ذذة

.)71
ولذذيس لزوجلذذا أن منعلذذا مذذن فلذذت العلذذم الواجذذت عليلذذا  ,ى ا لذذم كذذن هذذو يذذاد ار
علا تعليملا  ,أو مقص ار فيه.
وصالة اللماعذة ليسذت مطلوبذة مذن المذرأة  ,فلبلذا مذن الرجذل  ,فذحن صذالتلا فذي
نيتل ذذا ي ذذد تك ذذون أف ذذل لظروفل ذذا ورس ذذالتلا  ,ولك ذذن ل ذذيس للرج ذذل منعل ذذا ى ا رغب ذذت ف ذذي
صالة اللماعة بالمسلد  ,يال عليه الصالة والسالم « :ال تمنعوا ىماء

مسذاجد

» .)2
وللمرأة أن تالرج من نيتلا  ,لق اء حاجذة للذا أو لزوجلذا وأوالدهذا  ,فذي الحقذل أو
السو  ,كما كانت تفعل ان النطايين أسماء ننت أنا بكر  ,فقد يالت « :كنت أنقل
 )1مركز المرأة القرضاوي
 )2رواه مسلم ريم  442ج1

.142
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النذذو علذذا أرسذذي مذذن أر

الزبيذذر  -اوجلذذا  -وهذذي مذذن المدفنذذة علذذا ثلثذذي فرسذذخ

» .)1
وللمذرأة أن تالذذرج مذ اللذذي

 ,لتقذذوم ب عمذذال اأسذذعاف والتمذريض ومذذا شذذابه لذذه

من الالدمان المالئمة لفطرتلا ولقدراتلا.
فل ه هي األعمذال الالئقذة بطبيعذة المذرأة ووهيفتلذا  ,أمذا أن تحمذل السذال وتقاتذل
وتقذذود الكتائذذت فلذذيس لذذه مذذن ش ذ نلا  ,ىال أن تذذدعو ل ذ له حاجذذة  ,فعنذذد لذذه تشذذار
الرجال في جلاد األعداء بما تستطي .
فح ا شاع في بعض العصور حثس المرأة عن العلم  ,وعزللا عذن الحيذاة  ,وتركلذا
في البيت ك نلا يطعة من أثاثه  ,ال علملا الذزوج  ,وال فتذيت للذا أن تذتعلم  -حتذا ىن
الالذذروج ىلذذا المسذذلد أصذذثت عليلذذا محرم ذاى  -ى ا شذذاعت ه ذ ه الصذذورة فومذذا فمنشذذؤها
الللذذل والغلذذو واالنح ذراف عذذن هذذدي اأسذذالم  ,واتثذذاع تقاليذذد مثالغذذة فذذي التزمذذت  ,لذذم
ن نلا

 ,واأسالم ليس مس وال عن ه ه التقاليذد المبتدعذة بذاألمس ,كمذا أنذه لذيس

مس وال عن تقاليد أخر مسرفة انتدعت اليوم .ىن فبيعة اأسالم هذي التذواان المقسذط
 ,في كل ما شرعه ويذدعو ىليذه مذن أحكذام وحداب  ,فلذو ال عطذي شذي ا ليحذرم حخذر ,
وال

ذذالم ناحيذذة علذذا حسذذاب أخذذر  ,وال سذذرف فذذي ىعطذذاء الحقذذو  ,وال فذذي فلذذت

الواجثان.
ولل ذ ا لذذم كذذن مذذن هذذم اأسذذالم تذذدليل الم ذرأة علذذا حس ذاب الرجذذل  ,وال هلملذذا مذذن
أجلذذه  ,ولذذم كذذن همذذه ىرضذذاء نزواتلذذا علذذا حسذذاب رسذذالتلا  ,وال ىرضذذاء الرجذذل علذذا

 )1أخرجه الثالاري ريم  3151ومسلم ريم .2182

حسذذاب كرامتلذذا  ,ويصذذل الشذذيخ القرضذذاوي ىلذذا أن مويذ

اأسذذالم تلذذاه المذرأة فتمثذذل

فيما فلي:
أ) ىن ذذه ح ذذافه عل ذذا فبيعتل ذذا وأنوثتل ذذا الت ذذي فطره ذذا

عليل ذذا ويحرس ذذلا م ذذن أني ذذاب

المفترسين ال فن فريذدون التلاملذا ح ارمذا  ,ومذن جشذ المسذتغلين الذ فن فريذدون أن
فتال وا من أنوثتلا  ,أداة للتلارة والربت الحرام.
ب) ىنه حترم وهيفتلا السامية التي تلي ن للا بفطرتلذا  ,واختارهذا للذا خالقلذا ,الذ ي
خص ذذلا ننص ذذيت أوف ذذر م ذذن نص ذذيت الرج ذذل  ,ف ذذي جان ذذت الحن ذذان والعافف ذذة  ,وري ذذة
اأحسا

 ,وسرعة االنفعال  ,ليعدها ن له لرسالة األمومذة الحانيذة  ,التذي تشذرف

علا أعظم صناعة في األمة  ,وهي صناعة أجيال الغد.
جذذ) ىنذذه عتبذذر البيذذت مملكذذة المذرأة العظيمذذة  ,هذذي ربتذذه ومدفرتذذه ويطذذت رحذذاه  ,فلذذي
اوجة الرجل  ,وشريكة حياته  ,ومؤنس وحدتذه  ,وأم أوالده  ,وهذو عذد عمذل المذرأة
فذذي تذذدنير البيذذت  ,ورعا ذذة شذذؤون الذذزوج  ,وحسذذن تربيذذة األوالد ، ,ثذذادة وجلذذادا ,
ولل ا قاوم كل م هت أو نظام عويلا عن رسالتلا  ,أو

ر بحسن أدائلا للذا ,

أو الرب عليلا عشلا.
وير القرضاوي أن كل مذ هت أو نظذام حذاول ىجذالء المذرأة عذن مملكتلذا  ,ويالطفلذا
من اوجلا  ,وينتزعلا من فل ان أكثادها  -باسم الحرية  ,أو العمل  ,أو الفن ,
أو غي ذذر ل ذذه  -ه ذذو ف ذذي الحقيق ذذة ع ذذدو للم ذرأة  ,فري ذذد أن س ذذلبلا ك ذذل ش ذذيء ,وال
عطيلا لقاء له شي ا ف كر  ,فال غرو أن فرف ه اأسالم.
د) ىنذذه فريذذد أن فبنذذي البيذذون السذذعيدة  ,التذذي هذذي أسذذا

الملتم ذ السذذعيد .والبيذذون

الس ذذعيدة ىنم ذذا تبن ذذا عل ذذا الثق ذذة واليق ذذين  ,ال عل ذذا الش ذذه والريث ذذة  ,واألس ذرة الت ذذي

يوامل ذذا اوجذ ذذان فتثذ ذذادالن الش ذذكو والمالذ ذذاوف  ,أسذ ذرة مبني ذذة علذ ذذا شذ ذذفير هذ ذذار,
والحياة في داخللا جحيم ال طا .
هذ ذذ) ىن ذذه ذ ذ ن لل ذذا أن تعم ذذل خ ذذارج البي ذذت فيم ذذا فالئمل ذذا م ذذن األعم ذذال الت ذذي تناس ذذت
فبيعتلذذا واختصاصذذلا ويذذدراتلا  ,وال سذذحن أنوثتلذذا  ,فعمللذذا مشذذروع فذذي حذذدود
وبش ذ ذذروط .وخصوص ذ ذذا عن ذ ذذدما تك ذ ذذون ه ذ ذذي أو أس ذ ذرتلا ف ذ ذذي حاج ذ ذذة ىل ذ ذذا العم ذ ذذل
الالارجي ,أو كون الملتم نفسه في حاجة ىلا عمللا خاصة .وليست الحاجة
ىل ذذا العم ذذل محص ذذورة ف ذذي الناحي ذذة الماد ذذة فحس ذذت  ,فق ذذد تك ذذون حاج ذذة نفس ذذية,
كحاج ذذة المتعلم ذذة المتالصص ذذة الت ذذي ل ذذم تت ذذزوج  ,والمتزوج ذذة الت ذذي ل ذذم تنل ذذت ,
والشعور بذالفراا الطويذل  ,والملذل القاتذل .ولذيس األمذر كمذا فد،يذه أنصذار عمذل
المرأة دون ييود وال ضوابط
المطلب الخامس :شهادة المرأة:
قذ ذذول الشذ ذذيخ القرضذ ذذاوي :جعذ ذذل الق ذ ذرحن شذ ذذلادة الرجذ ذذل تسذ ذذاو شذ ذذلادة ام ذ ذرأتين
واستشلدوا شليدفن من رجالكم  ,فحن لم كونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون مذن
الشذ ذ ذذلداء أن ت ذ ذ ذذل ىحذ ذ ذذداهما فت ذ ذ ذ كر ىحذ ذ ذذداهما األخذ ذ ذذر

وال ذ ذ ذ ب الشذ ذ ذذلداء ى ا مذ ذ ذذا

دعوا)الثقرة .282-كما يرر الفقلاء أن شلادة النساء ال تقبل في الحدود والقصا

.

وه ا التفاون كما قول القرضاوي ليس لنقص ىنسانية المرأة أو كرامتلا نذل ألنلذا
 بفطرتلا واختصاصذلا  -ال تشذتغل عذادة بذاألمور الماليذة والمعذامالن المدنيذة .ىنمذاش ذذغللا م ذذا ش ذذغل النس ذذاء  -ع ذذادة  -م ذذن شذ ذ ون البي ذذت ىن كان ذذت اوج ذذة ,واألوالد ىن
كان ذت أم ذذا ,والتفكي ذذر ف ذذي ال ذذزواج ىن كان ذذت أ م ذذا وم ذذن ث ذذم تك ذذون اكرتل ذذا أض ذذع
ش ون المعامالن .لل ا أمذر

ف ذذي

تعذالا أصذحاب الذدفن ى ا أرادوا االسذتيثا لذدفونلم أن

شلدوا عليلذا رجلذين أو رجذال وامذرأتين .وعلذل القذرحن لذه بقولذه :أن ت ذل ىحذداهما
فت كر ىحداهما األخر ).
ومثذذل لذذه مذذا هذذت ىليذذه كثيذذر مذذن الفقلذذاء الذ فن لذذم عتبذذروا شذذلادة النسذذاء فذذي
الحدود والقصذا

 ..بعذدا بذالمرأة عذن ملذاالن االحتكذا  ,ومذوافن اللذرائم .والعذدوان

علا األنفس واألع ار

واألموال .فلي ىن شلدن ه ه اللرائم كثي ار مذا تغمذض عينلذا

 ,وتلرب صائحة مولولة  ,ويصعت عليلا أن تص

ه ه اللذرائم نديذة ووضذو  ,ألن

أعصانلا ال تحتمل التديين في مثل ه ه الحال.
ولل ا فر هؤالء الفقلاء أنفسلم األخ بشلادة المرأة  -ولو منفردة  -فيما هو مذن
ش نلا واختصاصلا  ,كشلادتلا في الرضاع والثكارة والثيوبة والحيض والذوالدة  ,ونحذو
له مما كان التص بمعرفته النساء  ,في العصور السابقة.
عل ذذا أن ه ذ ا الحك ذذم غي ذذر ملمذ ذ علي ذذه ,فمذ ذ هت عط ذذاء  -م ذذن أئم ذذة الت ذذابعين -
األخ بشلادة النساء.
ومن الفقلاء من فر األخ بشلادة النساء  ,في اللنا ان في الملتمعذان التذي ال
ك ذذون فيل ذذا الرج ذذال ع ذذادة مث ذذل حمام ذذان النس ذذاء  ,واألع ذ ار
النا

 ,وغي ذذر ل ذذه مم ذذا اعت ذذاد

أن لعلوا فيه للنساء أماكن خاصذة  ,فذح ا اعتذدن ىحذداهن علذا أخذر بقتذل أو

جر أو كسذر  ,وشذلد عليلذا شذلود مذنلن  ,فلذل تلذدر شذلادتلن لملذرد أنلذن ىنذاع
أو تطلت شلادة الرجال في ملتم ال ح رون فيه عادة
أما القرضاوي فير أن تعتبر شلادتلن ما دمن عادالن ضابطان وا،يان.

المطلب السادس :الميراص(:)1
قول القرضاوي :أما التفاون في الميراع نين الرجذل والمذرأة  ,فالواضذت أنذه نتيلذة
للتفاون نينلما في األ،ثاء ,والتكالي

المالية المفروضة علا كل منلما شرعا.

فلو افترضنا أبا مان  ,وتر وراءه اننا وبنتا  ,فذاالنن فتذزوج فيذدف ملذ ار  ,ويذدخل
بالزوجذذة فيذذدف نفقتلذذا  ,علذذا حذذين تتذذزوج البنذذت فت خ ذ مل ذ ار  ,ثذذم فذذدخل نلذذا اوجلذذا ,
فيلتزم ننفقتلا  ,وال كلفلا فلسا  ,وان كانت من أغنا النا .
ف ذذح ا ك ذذان ي ذذد ت ذذر للم ذذا مائ ذذة وخمس ذذين ألف ذذا م ذذثال  ,أخ ذ االن ذذن منل ذذا مائ ذذة وأخت ذذه
خمسذين .فعنذذدما فتذزوج االنذذن يذذد فذدف ملذ ار وهذدا ا نقذذدرها مذذثال بالمسذة وعشذرين ألفذذا.
فينقص نصيثه ليصثت  )75000خمسة وسثعين ألفذا .فذي حذين تتذزوج أختذه فتقذثض
مل ذ ار وهذذدا ا نقذذدرها بمذذا يذذدرنا بذذه مذذا دف ذ أخوهذذا لمثللذذا .فلنذذا فزيذذد نصذذيبلا فيصذذثت
 ) 75000خمسة وسثعين ألفا .فتساويا.
المطلب السابع :الداة(:)2
وأما الد ة فليس فيلا حدفع متفن علذا صذحته ,وال ىجمذاع مسذتيقن نذل هذت انذن
عليذذة واألصذذم  -مذذن فقلذذاء السذذل
الذ ي فتفذن مذ عمذوم النصذو

 ىلذذا التسذذوية نذذين الرجذذل والمذرأة فذذي الد ذذة ,وهذذوالقرحنيذذة والنبويذة الصذحيحة وافاليلذذا .ولذو هذت ىلذذا

لذه اهذذت اليذذوم  ,مذا كذذان عليذذه مذن حذذرج  ,فذذالفتو تغيذر نتغيذذر الزمذذان والمكذذان ى ا
كانت تتمشا م النصو

 )1مركز المرأة القرضاوي
 )2مركز المرأة القرضاوي

اللزئية والمقاصد الكلية
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وخذالل نذدوة نظملذا المللذس األعلذا لشذؤون األسذرة فذي العاصذمة القطريذة الدوحذذة
األربعذذاء 2004-12-22م يذذال القرضذذاوي :بذ ن "مسذ لة الد ذذة محذذل اجتلذذاد وليسذذت
من الثوانت وال من القطديان ل له ليس هنا مان من ىعذادة النظذر فيمذا هذت ىليذه
الفقلاء" بش نلا.
وأضذذاف" :بذذالنظر ىلذذا الق ذرحن الك ذريم ال نلذذد دلذذيال سذذاند رأي القذذائلين بالتنصذذي
و،ثذارة القذرحن الكذريم فذذي الد ذة عامذذة مطلقذة لذذم تالذص الرجذذل بشذيء منلذذا عذن المذرأة
يذال تعذذالا :ومذن يتذذل مؤمنذا خطذذا فتحريذذر رقثذة مؤمنذذة ود ذة مسذذلمة ىلذا أهلذذه) النسذذاء
اآل ة .92
وأوضذت القرضذاوي أن هذ ه اآل ذة تشذير ىلذا أنذه" :ال فذر فذي وجذوب الد ذة بالقتذذل
الالط نين ال كر واألنثا فمن المعلوم عند أهل اللغة أن النكرة في سيا الشرط تعم
فاللملة اآل ة ) شرفية ومؤمنا نكرة تشمل المرأة والرجل فتقت ي العموم".
كم ذذا أر القرض ذذاوي أن مسذ ذ لة الد ذذة "ل ذذيس فيل ذذا ح ذذدفع متف ذذن عل ذذا ص ذذحته وال
ىجمذذاع مسذذتيقن وا ا لذذم صذذت حذذدفع فذذي هذ ه الق ذذية حذذتي بذذه فكذ له لذذم فثبذذت فيلذذا
ىجمذذاع ...نذذل هذذت انذذن عليذذة واألصذذم -مذذن فقلذذاء السذذل  -ىلذذا التسذذوية نذذين الرجذذل
والمرأة في الد ة وهو ال ي فتفن م عموم النصو
واعتب ذذر أن اس ذذتالدام القي ذذا

القرحنية والنبوية وافاليلا".

عل ذذا المي ذراع ف ذذي مس ذ لة الد ذذة "ال عت ذذد ب ذذه فلنال ذذه

حاالن كثيرة في الميراع) ت خ فيلا المرأة نفس النصيت ال ي خ ه الرجل".

وفند الشيخ القرضاوي حلة مراعاة المصلحة ال ي ستند ىليلا القائلون بالتنصي
باعتثار أن فقد الرجل باعتثاره العائل ليس مثل فقذد المذرأة ويذال" :هذ ا األمذر لذيس لذه
اعتثار في الشريعة ندليل أن د ة الطفل الصغير مثل الكبير والفراش مثل البروفسور".
ودعم القرضاوي أر ه بما هذت ىليذه عذدد مذن علمذاء العصذر كالشذيخ محمذد رشذيد
ّ
رضا والشيخ محمود شلتون في كتابذه "اأسذالم عقيذدة وشذريعة" والشذيخ أنذو اهذرة فذي
كتابه "العقوبة" والشيخ محمد الغزالي رحمه

.

وأنلذذا القرضذذاوي أدلتذذه ب ذذرورة النظذذر فذذي مس ذ لة الد ذذة مذذن ااويذذة تك ذريم الم ذرأة
ودعا حكومة يطر ىلا األخ نل ا التوجه.
واتفن م أر الشيخ القرضاوي خالل الندوة كل مذن الشذيخ عبذد القذادر نذن محمذد
العماري نائت رئيس محكمة االست ناف سابقا والدكتورة عائشة فوس

المناعي عميدة

كلية الشريعة جامعة يطر واألستا الدكتور محمد عثمان شبير أستا بقسم الفقه كلية
الشريعة جامعة يطر .)1
المطلب الثامن :القوامة :)2
قول القرضاوي :وأما القوامة  ,فحنما جعللا
 .1ما ف له

للرجل ننص القرحن ألمرين:

به مذن التثصذر فذي العوايذت  ,والنظذر فذي األمذور بعقالنيذة أكثذر مذن

المرأة التي جلزها بللاا عاففي دفا من أجل األمومة.

www.almotamar.net/news/17786.htm )1
 )2مرك ذذز المذ ذرأة ف ذذي الحي ذذاة اأس ذذالمية فوسذ ذ
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القرض ذذاوي مكتث ذذة وهث ذذة الق ذذاهرة ط2005 2م

 .2أن الرجل هو ال ي فنفن الكثير علا ت سيس األسرة .فلو ىنلدمت سذتنلدم علذا أم
رأسه لل ا سيفكر أل

مرة يبل أن فتال يرار تفكيكلا.

المطلب التاسع :المناصب القضائية والسياسية :)1
وأما مناصت الق اء  ,والسياسة ,فقد أجااها القرضاوي وفقا لم هت الحنعية كما
تلذذوا شذذلادتلا فيذذه  ,أي فذذي غيذذر األمذذور اللنائيذذة  ,وأجذذاا أن تتذذولا الق ذذاء  ,فذذي
األموال وفي اللنا ان وغيرها.
ويذذد علذذن القرضذذاوي جذواا لذذه ب نذذه ال عنذذا وجوبذذه ولزومذذه  ,نذذل فنظذذر لألمذذر
في ضوء مصلحة المرأة  ,ومصلحة األسرة  ,ومصلحة الملتم  ,ومصلحة اأسذالم ,
ويد فؤدي له ىلا اختيار بعض النساء المتميزان في سن معينة  ,للق ذاء فذي أمذور
معينة  ,وفي هروف معينة.
وأمذذا منعلذذا مذذن رئاسذذة الدولذذة ومذذا فذذي حكملذذا  ,فذذألن فايذذة الم ذرأة  -غالثذذا  -ال
تحتمل الصراع ال ي تقت يه تله المسؤولية اللسيمة .وانما يلنا « :غالثا »  ,ألنذه يذد
فوجذذد مذذن النسذذاء مذذن كذذن أيذذدر مذذن بعذذض الرجذذال  ,مثذذل ملكذذة سذذث  ,التذذي يذذص
علينا يصتلا في القرحن  ,ولكن األحكام ال تبنا علا النادر  ,نل علذا األعذم األغلذت

 ) 1انظذذر تفاصذذيل لذذه فذذي :مذذن فقذذه الدولذذة فذذي اأسذذالم مكانتلذذا معالملذذا فبيعتلذذا مويفلذذا مذذن
الد مقرافي ذ ذذة والتعدد ذ ذذة والم ذ ذرأة وغي ذ ذذر المس ذ ذذلمين فوس ذ ذ
1997م

القرض ذ ذذاوي دار الش ذ ذذرو

 .176 -161فت ذذاو معاصذ ذرة القرض ذذاوي ج2

الحيذ ذذاة اأسذ ذذالمية فوس ذ ذ

القرضذ ذذاوي

الق ذ ذذاهرة ط1

 .389-372مرك ذذز المذ ذرأة ف ذذي

 .32-31وانظذ ذذر :مللذ ذذة الذ ذذبالا الكويتيذ ذذة فذ ذذي عذ ذذددفلا

 )1638األحد  24صفر 1426ه ذ الموافذن  3أنريذل 2005م للسذنة  )36والعذدد  )1639األحذد
1ربيذ األول 1426ه ذ الموافذذن  10أنريذذل 2005م حذذول فتذذو عمذذل المذرأة السياسذذي وحكذذم اأسذذالم
في له.

 ,ولل ذ ا يذذال علما نذذا :النذذادر ال حكذذم لذذه وأمذذا أن تكذذون مذذدفرة أو عميذذدة  ,أو رئيسذذة
مؤسسة  ,أو ع وا في مللس نياني أو نحو له ,فال حرج ى ا ايت ته المصلحة

المطلب العاشر :الطالق :)1
معنا الطال  :الطال لغة حل القيد واأفال

ومنه ناية فذالن أي مرسذلة

نال ييد وأسير مطلن أي حل ييده وخلي عنه لكن العرف خص الطذال بحذل القيذد
المعنوي وهو في المرأة واأفال في حل القيد الحسي في غير المرأة.
وشذذرعا :ح ذذل ييذذد النك ذذا

أو حذذل عق ذد النك ذذا نلفذذه الط ذذال ونحذذوه .أو رف ذ يي ذذد

النك ذذا ف ذذي الح ذذال أو الم ذذتل نلف ذذه مالص ذذو

فح ذذل رابط ذذة ال ذذزواج ف ذذي الح ذذال ك ذذون

بذ ذ ذذالطال الثذ ذ ذذائن وفذ ذ ذذي المذ ذ ذذتل أي بعذ ذ ذذد العذ ذ ذذدة كذ ذ ذذون بذ ذ ذذالطال الرجعذ ذ ذذي .واللفذ ذ ذذه
المالص ذذو

 :ه ذذو الصذ ذريت كلف ذذه الط ذذال

والكنا ذذة كلف ذذه الث ذذائن والحذ ذرام واأف ذذال

ونحوهذ ذذا .ويقذ ذذوم مقذ ذذام اللفذ ذذه :الكتابذ ذذة واأشذ ذذارة المفلمذ ذذة ويلحذ ذذن نلفذ ذذه الطذ ذذال لفذ ذذه
«الاللذ » ويذذول القاضذذي« :فريذذت» فذذي التفريذذن للغيثذذة أو الحذذثس أو لعذذدم اأنفذذا أو
لس ذذوء العش ذرة .وي ذذد أخ ذذرج ب ذذاللفه المالص ذذو

 :الفس ذذخ فحن ذذه ح ذذل رابط ذذة ال ذذزواج ف ذذي

الحال لكن بغيذر لفذه الطذال ونحذوه والفسذخ كاليذار البلذوا وعذدم الكفذاءة ونقصذان
الملر والردة .)2

 )1مركز المرأة فوس

القرضاوي

.117-99

 )2الفقه اأسالمي وأدلته وهثة الزحيلي ج9

.334

وهو من الق ا ا الملمة التي ركز عليلا القرضاوي وأفا

فيلذا ويذد نذدأ منايشذة

ه ه الق ية بسؤال ملم هو :لما ا شرع اأسالم الطال
فذالطال عنذذد القرضذذاوي لذذيس كلذذه محمذذودا فذي اأسذذالم  ,فمذذن الطذذال مذذا كرهذذه
نل حرمه  ,لما فيه من هدم األسرة التي حر

اأسالم علا ننائلا وتكوينلا.

ىنمذذا الطذذال الذ ي شذذرعه اأسذذالم هذذو أشذذثه مذذا كذذون بالعمليذذة اللراحيذذة المؤلمذذة,
التذي فتحمذل اأنسذان العايذل فيلذا حالم جرحذه ,نذل نتذر ع ذو منذه  ,حفاهذا علذا بقيذذة
اللسد ,ودفعا ل رر أكبر.
ف ذذح ا اس ذذتحكم النف ذذور ن ذذين ال ذذزوجين ,ول ذذم ت ذذنلت ك ذذل وس ذذائل اأص ذذال ومح ذذاوالن
المصلحين في التوفين نينلما ,فحن الطال  -في ه ه الحالة  -هو الدواء المر ,ال ي
ال دواء غي ذره ولل ذ ا ييذذل :ىن لذذم كذذن وفذذا فف ذ ار  ,ويذذال الق ذرحن الك ذريم :وان فتفريذذا
كال من سعته) النساء  )129وما شرعه اأسالم هنا هو ال ي فرضذه العقذل

غن

والحكم ذذة والمص ذذلحة  ,ف ذذحن م ذذن أبع ذذد األم ذذور ع ذذن النط ذذن والفطذ ذرة  ,أن تف ذذر

بق ذذوة

القانون شركة مؤبدة علا شريكين  ,ال فرتا أحدهما ل خر وال فثن به.
ىن فر

ه ه الحياة بسذلطان القذانون عقوبذة ياسذية  ,ال سذتحقلا اأنسذان ىال بلريمذة

كبيرة  ,ىنلا شر من السلن المؤبد  ,نل هي اللحيم ال ي ال طا .
ويد نين القرضاوي أن اأسالم يد وض جملة من المثادأ والتعاليم  ,لو أحسن النا
ىتثاعلذا والعمذذل نلذذا لقللذت الحاجذذة ىلذذا الطذال  ,ول ذذيقت مذذن نطايذه ىلذذا حذذد بعيذذد ,
ومن له:
 .1حس ذذن اختي ذذار الزوج ذذة  ,وتوجي ذذه العنا ذذة ىل ذذا ال ذذدفن والالل ذذن  ,يب ذذل الم ذذال والل ذذاه
واللمال ,

 .2النظر ىلا المالطوبة يبل العقد  ,ليطم ن علا مبل حسنلا في نظره ومويعلذا مذن
يلثه  ,وألن ه ا النظر المثكر رسول األلفة والمودة.
 .3اهتمام المرأة وأوليائلا باختيار الزوج الكريم  ,وافثار من فرضا دفنه وخلقه
 .4اشذذتراط رضذذا الم ذرأة بذذالزواج ممذذن فتقذذدم للذذا ,وال لذذوا أنذذدا ىجثارهذذا علذذا م ذذن ال
ترغت فيه.
 .5اعتثار رضا ولي المرأة وموافقته وجوبا أو استحثابا.
 .6األمذذر بمشذذاورة األملذذان فذذي اواج ننذذاتلن  ,ليقذذوم الذذزواج علذذا أسذذا

مكذذين مذذن

رضا األفراف كللا
 .7ى لاب المعاشرة بالمعروف  ,وتفصيل الحقذو والواجثذان المتثادلذة نذين الذزوجين ,
وا قاظ ال مائر المؤمنة بالتزام حدود

فيلا  ,وتقو

في مراعاتلا.

 .8ترغيذذت الذذزوج فذذي أن كذذون وايديذذا  ,بحيذذع ال فنشذذد الكمذذال فذذي اوجذذه  ,نذذل فنظذذر
ىلذا مذا فيلذا مذن محاسذن  ,ىلذا جذوار مذذا كذون نلذا مذن عيذوب  ,فذحن سذالط منلذذا
خلقا رضي منلا حخر
 .9دعذوة الذذزوج ىلذا تحكذذيم العقذذل والمصذلحة ى ا أحذذس نثاعذذع الكراهيذة نحذذو اوجتذذه ,
فذال سذذارع باالسذذتلابة ىلذا عاففتذذه  ,راجيذذا أن غيذر

الحذذال ىلذذا مذا هذذو خيذذر.

ي ذذال تع ذذالا :وعاش ذذروهن ب ذذالمعروف  ,ف ذذحن كرهتم ذذوهن فعس ذذا أن تكرهذ ذوا ش ذذي ا
ويلعل

فيه خي ار كثي ار ) النساء .19

 .10أمذذر الذذزوج أن عذذالي الزوجذذة الناش ذزة العاصذذية بالحكمذذة والتذذدرج  ,مذذن اللذذين فذذي
غير ضع

 ,ىلا الشدة فذي غيذر عنذ  .يذال تعذالا :والالتذي تالذافون نشذواهن

فعظ ذذوهن واهل ذذروهن ف ذذي الم ذذاج واض ذربوهن  ,ف ذذحن أفع ذذنكم ف ذذال تثغ ذوا عل ذذيلن
سبيال  ,ىن

كان عليا كبي ار ) النساء .)34

 .11أمذذر الملتم ذ بالتذذدخل عنذذد ويذذوع الشذذقا نذذين الذذزوجين  ,و لذذه نتشذذكيل مللذذس
عذائلي مذذن ثقذذان أهلذذه وأهللذذا  ,لمحاولذة اأصذذال والتوفيذذن  ,وحذذل األامذذة القائمذذة
بالحسنا .يال تعالا :وان خفتم شقا نينلما فابعثوا حكمذا مذن أهلذه وحكمذا مذن
أهللا ىن فريدا ىصالحا فوفن

نينلما) النساء .)27

هذ ه هذذي تعذذاليم اأسذذالم  ,ولذذو أن المسذذلمين اتثعوهذذا ورعوهذذا حذذن رعافتلذذا  ,النحصذذر
الطال في أضين نطا .
متى وكيف اقع الطالق ؟
قول الشيخ القرضاوي :ىن الطال المشذروع الذ ي جذاء بذه القذرحن والسذنة :أن
فت ذ نا الرجذذل ويتاليذذر الويذذت المناسذذت  ,فذذال طلذذن ام أرتذذه فذذي حذذيض  ,وال فذذي فلذذر
جامعلذا فيذذه  ,فذحن فعذذل كذان فاليذذه فاليذا نذذد،يا محرمذا  ,ويذذد هذت بعذذض الفقلذذاء ,
ىلا أنه ال ق  ,ألنه أويعه علا غير ما أمر الرسول.
ويل ذذت أن ك ذذون المطل ذذن ف ذذي حال ذذة وع ذذي  ,وات ذزان واختي ذذار  ,ف ذذح ا ك ذذان فاي ذذد
الوعي  ,أو مكرها  ,أو غ ثان غ ثا أغلن عليه يصده وتصذوره  ,فتفذوه بمذا لذم كذن
فريذذد  ,فلذ ا ال قذ علذذا الصذذحيت  ,للحذذدفع الشذري  « :ال فذذال فذذي ىغذذال » .)1
فسره أنو داود بالغ ت  ,وفسره غيره باأكراه  ,وكالهما صحيت.

 )1أخرج ذذه أن ذذو داود ري ذذم  2195وان ذذن ماج ذذه ري ذذم  2046واأم ذذام أحم ذذد ج6
األلثاني في صحيت اللام

ج2

.1250

 276وحس ذذنه

ويلت أن كون ياصدا للطال واالنفصال عذن اوجتذه بالفعذل .أمذا أن لعذل
مذذن الطذذال

مينذذا حل ذ

ن له بعض علماء السل

بذذه  ,أو فلذذدد بذذه ويتوعذذد .فذذال ق ذ علذذا الصذذحيت كمذذا يذذال
 ,ورجحه العالمة انن القيم  ,وشياله انن تيمية.

وا ا كان ذذت ك ذذل هذ ذ ه األنذ ذواع م ذذن الط ذذال ال تقذ ذ  ,فق ذذد بق ذذي الط ذذال المن ذذوي
المقصذذود  ,ال ذ ي فكذذر فيذذه الذذزوج  ,ويدرسذذه يبذذل أن قذذدم عليذذه  ,وي ذراه العذذالج الف ذ ,
للالال

من حياة ال طين صب ار عليلذا .فلذ ا هذو الذ ي يذال فيذه انذن ،ثذا  « :ىنمذا

الطال عن وفر ».
ما بعد الطالق:
عل ذ ذذا أن وي ذ ذذوع الط ذ ذذال ال قط ذ ذ حب ذ ذذل الزوجي ذ ذذة يطع ذ ذذا بات ذ ذذا  ,ال س ذ ذذبيل ىل ذ ذذا
ىص ذذالحه .ك ذذال  ,فذ ذذالطال  -كم ذذا جذ ذذاء ف ذذي القذ ذرحن  -عط ذذا لكذ ذذل مطل ذذن فرصذ ذذتين
للمراجعذذة وتذذدار األمذذر .فذذال نذذد أن كذذون الطذذال مذرة بعذذد مذرة .فذذح ا لذذم تلذذد المرتذذان
كانت الثالثة هي الثاتة القافعة .فال تحل له من بعد حتا تنكت اوجا غيره.
وللذ ا كذذان جمذ الذذثالع فذذي لفظذذة واحذذدة ضذذد مذذا شذذرعه القذرحن  ,وهذ ا مذذا نينذذه
واستدل له شيخ اأسالم انن تيمية وتلمي ه انن القيم  ,وأخ ن به المحاكم الشر،ية في
كثير من البالد العربية .وعلا كل حال فالطال ال حرم المرأة من نفقتلا  ,فوال مدة
العدة  ,وال فبيت للزوج ىخراجلا من نيت الزوجية  ,نل فذر

عليذه أن تثقذا فذي نيتلذا

يريثة منه  ,لعل الحنين عذود  ,والقلذوب تصذفو  ,والبواعذع تتلذدد :ال تذدر لعذل
حدع بعد له أم ار ) الطال .)1
والطذذال ال فذذثت للرجذذل أن كذذل علذذا المذرأة ملرهذذا  ,أو سذذترد منلذذا مذذا أعطذذا
من يبل :وال حل لكم أن ت خ وا مما ا تيتموهن شي ا )النساء .19

كمذا أن للذا حذن المتعذة بمذا قذرره العذرف :وللمطلقذان متذاع بذالمعروف  ,حقذذا
علذذا المتقين)الثقذرة  .241كمذذا ال حذذل للمطلذذن أن شذذن علذذا اوجتذذه أو شذذي عنلذذا
السذذوء أو فؤ فلذذا فذذي نفسذذلا أو أهليلذذا :فحمسذذا بمعذذروف أو تسذريت بححسذذان )الثقذذرة
 .229وال تنسوا الف ل نينكم ) الثقرة .237
لماذا جعل الطالق كيد الرجل ؟
ىن الرج ذذل ه ذذو رب األسذ ذرة وعائلل ذذا  ,والمسذ ذ ول األول عنل ذذا  ,وه ذذو الذ ذ ي دفذ ذ
الملذذر  ,ومذذا بعذذد الملذذر  ,حتذذا يذذام ننذذاء األس ذرة علذذا كاهلذذه  ,ومذذن كذذان ك ذ له كذذان
عزيذ ذ از عليذ ذذه أن فذ ذذتحطم ننذ ذذاء األسذ ذرة ىال لذ ذذدواف غالبذ ذذة  ,وضذ ذذروران يذ ذذاهرة  ,تلعلذ ذذه
حي بكل تله النفقان والالسائر من أجللا.
ثم ىن الرجل أبصر بالعوايت  ,وأكثر تريثا  ,وأيل ت ث ار من المرأة  ,فلو أولا أن
تكون العقدة في فده  ,أما المرأة فلي سريعة الت ثر  ,شذدفدة االنفعذال  ,حذارة العاففذة ,
فلو كان نيدها الطال ألسرعت به ألتفه األسثاب  ,وكلما نشت خالف صغير.
كما أنه ليس من المصلحة أن فو

الطال ىلا المحكمة  ,فليس كذل أسذثاب

الطذذال ممذذا لذذوا أن فذ اع فذذي المحذذاكم  ,فتنايلذذه المحذذامون والكتذذاب ويصذذثت م ذذغة
في األفواه.
كيف تتخلص الزوجة الكارهة من زوجها ؟
أن الش ذذارع الحك ذذيم جع ذذل للمذ ذرأة ع ذذدة مال ذذارج  ,تس ذذتطي ب ح ذذدها ال ذذتاللص م ذذن
ورفتلا:

 .7اشذذترافلا فذذي العقذذد أن كذذون الطذذال نيذذدها  ,فل ذ ا جذذائز عنذذد أنذذا حنيفذذة وأحمذذد
وفي الصحيت « :أحن الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» .)1

 .8الكارهة لزوجلا أن تفدي نفسذلا منذه بذ ن تذرد عليذه مذا أخذ ن مذن صذدا ونحذوه ,
الالل ذ  :فللم ذرأة ى ل ذذيس م ذذن الع ذذدل أن تك ذذون ه ذذي الراغث ذذة ف ذذي الفذ ذ ار وه ذذدم عذ ذ

الزوجية  ,ويكون الرجل هذو الغذارم وحذده يذال تعذالا :فذحن خفذتم أال قيمذا حذدود
فال جنا عليلما فيما افتدن به )الثقرة .229

 .9وفا السنة :أن امرأة ثانت نن قيس شذكت ىلذا الرسذول صذلا
بغ لا له

فقال للا « :أتردفن عليذه حد قتذه »

عليذه وسذلم شذدة

 -وكانذت هذي ملرهذا  -فقالذت :نعذم .فذ مر

الرسول ثانتا أن خ منلا حد قته وال فزداد.
.10

تفرين الحكمين عند الشقا  ,فقذد يذال تعذالا :وان خفذتم شذقا نينلمذا فذابعثوا

حكما من أهله وحكمذا مذن أهللذا ىن فريذدا ىصذالحا فوفذن

نينلمذا) النسذاء , 27

وتسمية القرحن لل ا المللس العائلي نذ « الحكمين » فدل علا أن للما حن الحكم

والفصل .ويد يال بعض الصحابة للحكمين :ىن ش تما أن

.11

تلمعا فاجمعا  ,وان ش تما أن تفريا ففريذا.التفرين للعيذوب اللنسذية ..فذح ا كذان

في الرجل عيت علزه من االتصال اللنسي  ,فللمرأة أن ترف أمرها ىلا الق ذاء,
فيحكم بالتفرين نينلما  ,دفعا لل رر عنلا  ,ى ال ضرر وال ضرار في اأسالم.

.12

التطلين لم ارة الزوجة ..ى ا ضار الزوج اوجته وح اهذا وضذين عليلذا هلمذا ,

ك ذ ن امتن ذ مذذن اأنفذذا عليلذذا  ,فللم ذرأة أن تطلذذت مذذن القاضذذي تطليقلذذا ,فيطلقلذذا

عليه جب ار  ,ليرف ال رر والظلم عنلا .يال تعالا :وال تمسكوهن ض ار ار لتعتذدوا

)الثق ذ ذرة  , 231ويذ ذذال تعذ ذذالا :فحمسذ ذذا بمعذ ذذروف أو تس ذ ذريت بححسذ ذذان ) .ومذ ذذن
م ارتلا :ضربلا بغير حن.

 )1أخرجه الثالاري ريم  2721ومسلم ريم .1418

نذذل لقذذد هذذت بعذذض األئمذذة ىلذذا جذواا التفريذذن نذذين المذرأة واوجلذذا المعسذذر  ,ى ا
علذذز عذذن النفقذذة  ,وفلبذذت هذذي لذذه  ,ألن الشذذرع لذذم كلفلذذا الصذذبر علذذا اللذذوع م ذ
اوج فقير  ,ما لم تقبل هي له من باب الوفاء ومكارم األخال .
وبل ه المالارج فتت اأسالم للمذرأة أنوابذا عذدة للتحذرر مذن يسذوة بعذض األاواج ,
وتسلطلم بغير حن.
إساءة استخدام الطالق:
ىن كثيذ ار مذذن المسذذلمين أسذذاءوا اسذتالدام الطذذال  ,ووضذذعوه فذذي غيذذر موضذذعه,
وشلروه سيفا مسلطا علا عنن الزوجة  ,واستعملوه مينا حل

به علا مذا عظذم ومذا

هان من األشياء  ,وتوس كثير مذن الفقلذاء فذي ى قذاع الطذال  ,حتذا فذال السذكران
والغ ثان  ,نل المكره  ,م أن الحدفع قذول « :ال فذال فذي ىغذال » وانذن ،ثذا
قذول « :ىنمذا الطذال عذن وفذر » حتذا أويعذوا فذال الذثالع نلفظذة واحذدة فذي حالذذة
غ ذذت أريذذد بذذه التلدفذذد فذذي شذذلار خذذارج البيذذت  ,وهذذو م ذ اوجتذذه فذذي غا ذذة السذذعادة
والتوفين !.
ولك ذذن الذ ذ ي ت ذذدل علي ذذه النص ذذو

ومقاص ذذد الش ذريعة الس ذذمحة ف ذذي نن ذذاء األسذ ذرة

والمحافظة عليلا هو الت يين في ى قاع الطال  ,فذال قذ ىال نلفذه معذين  ,فذي ويذت
مع ذذين  ,نني ذذة معين ذذة .وه ذذو ال ذ ي ن ذذدفن
وبعذذض السذذل

ب ذذه  ,وه ذذو م ذذا اتل ذذه ىلي ذذه اأم ذذام الثال ذذاري ,

 ,وأفذذده انذذن تيميذذة وانذذن القذذيم ومذذن وافقلمذذا .وهذذو الذ ي عبذذر عذذن رو

اأسالم.
أم ذذا س ذذوء الفل ذذم أو س ذذوء التنفي ذ ألحك ذذام اأس ذذالم  ,فل ذذو مس ذ ولية المس ذذلمين ,
وليست مسؤولية اأسالم.

المطلب الحادي عشر :تعدد الزوجات :)1
األصذذل الغالذذت فذذي اواج المسذذلم :أن فتذذزوج الرجذذل بذذامرأة واحذذدة تكذذون سذذكن
نفسه  ,وأنس يلثه  ,وربة نيته  ,وموض سره  ,وبذ له ترفذرف عليلمذا السذكينة والمذودة
والرحمة  ,التي هي أركان الحياة الزوجية في نظر القرحن.
وا ا كذذان األف ذذل فذذي الذذزواج أن قتصذذر المذذرء علذذا واحذذدة  -اتقذذاء للم ازلذذن
وخشية من المتاعت في الدنيا والعقوبة في اآلخرة .فحن هنا اعتثاران ىنسانية :فرد ذة
واجتما،ية جعلت اأسالم فبيت للمسلم أن فتزوج ب كثر مذن واحذدة  ,ألنذه الذدفن الذ ي
فواف ذذن الفط ذرة الس ذذليمة  ,ويع ذذالي الواي ذ الماث ذذل  ,دون ه ذذرب وال ش ذذطط ,وال ىغ ذ ار ف ذذي
الاليال.
العدل شر إباحة التعدد:
وأما الشرط ال ي اشترفه اأسالم لتعذدد الزوجذان فلذو ثقذة المسذلم فذي نفسذه
أن عدل نين اوجتيذه  ,فذي الم كذل والمشذرب والملذثس والمسذكن والمبيذت والنفقذة  ,فمذن
لم فثن في نفسه في القدرة علا هذ ه الحقذو  ,بالعذدل والتسذوية  ,حذرم عليذه أن فتذزوج
ب كثر من واحدة  ,يال تعالا :فحن خفتم أال تعدلوا فواحدة) النساء.3
وي ذذال علي ذذه الص ذذالة والس ذذالم « :م ذذن كان ذذت ل ذذه ام أرت ذذان مي ذذل أح ذذداهما عل ذذا
األخر جاء فوم القيامة لر أحد شقيه سايطا  -أو مائال » .)2

 )1مركز المرأة فوس

القرضاوي
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 )2أخرجذذه أنذذو داوود نذذريم  2133والترم ذ ي ريذذم  1141وانذذن ماجذذه ريذذم  1969عذذن فريذذن أنذذي
هريرة واسناده صحيت.

والميل ال ي ح ر منه ه ا الحدفع  ,هو اللور علا حقويلذا  ,ال ملذرد الميذل
القلبذذي  ,فذذحن هذ ا داخذذل فذذي العذذدل الذ ي ال سذذتطاع  ,والذ ي عفذذا

عنذذه وسذذامت فذذي

ش نه  ,يال سثحانه وتعالا :ولذن تسذتطيعوا أن تعذدلوا نذين النسذاء ولذو حرصذتم  ,فذال
تميلوا كل الميل )النساء  , 129ولل ا كان رسول

صلا

عليه وسلم قسم فيعدل

 ,ويقول « :الللم ه ا يسمي فيما أمله  ,فال تلمني فيما تمله وال أمله »  )1عني بمذا
ال ملكه  ,أمر القلت والميل العاففي ىلا ىحداهن خاصة.

الحكمة في إباحة التعدد:
التعدد نظام أخالقي إنساني:
ىن نظام التعدد  -كما شرعه اأسالم  -نظام أخاليي ىنساني.
أمذذا أنذذه أخاليذذي ..فألنذذه ال سذذمت للرجذذل أن فتصذذل بذ ي امذرأة شذذاء  ,وفذذي أي
ويذذت شذذاء .ىنذذه ال لذذوا لذذه أن فتصذذل ب ذ كثر مذذن ثذذالع نسذذاء ايذذادة عذذن اوجتذذه .وال
لوا له أن فتصل نواحدة منلن س ار  ,نل ال ند من ىجذراء العقذد واعالنذه ولذو نذين نفذر
محذذدود  ,وال نذذد مذذن أن علذذم أوليذذاء المذرأة نلذ ا االتصذذال المشذذروع  ,ويوافقذوا عليذذه  ,أو
أن ال فبذ ذذدوا عليذ ذذه اعت ارضذ ذذا  ,وال نذ ذذد مذ ذذن تسذ ذذليله  -بحسذ ذذت التنظذ ذذيم الحذ ذذدفع  -فذ ذذي
محكم ذذة مالصص ذذة لعق ذذود ال ذذزواج .ويس ذذتحت أن ف ذذولم الرج ذذل علي ذذه  ,وأن ف ذذدعو لذ ذ له
أصدياءه  ,وأن

رب له الدفوف الموسيقا ) مثالغة في الفر واأكرام.

وأمذذا أنذذه ىنسذذاني ..فألنذذه الف ذ

الرجذذل بذذه مذذن أ،ثذذاء الملتم ذ بذذحفواء ام ذرأة ال

اوج للا  ,ونقللا ىلا مصاف الزوجان المصونان المحصنان.

 )1ضدي

انظر ضدي

اللام الصغير لأللثاني
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وألنذه فذذدف ثمذذن اتصذذاله اللنسذذي ملذ ار وأثاثا.ونفقذذان تعذذادل فائدتذذه االجتما،يذذة
من نناء خلية اجتما،ية تنتي لألمة نسال عامال.
وألنه ال اللا نين المرأة التي اتصل نلا وبين متاعت الحمل وأ،ثائه  ,تحتمله
وحدها نل فتحمل يسطا من له بما فنفقه عليلا أثناء حمللا ووالدتلا.
وألنذه عتذرف بذاألوالد الذ فن أنلذذبلم هذ ا االتصذال اللنسذي  ,ويقذدملم للملتمذ
ثمرة من ثمران الحت الشري

الكريم  ,عتز هو نلم  ,وتعتز أمته في المستقبل نلم.

ال جرم أن كان نظاما أخالقيا حفه األخال  ,ىنسانيا شرف اأنسان.
إساءة استخدام رخية التعدد:
ال ننكر أن كثي ار من المسلمين أساءوا اسذتالدام رخصذة التعذدد الذ ي شذرعه
للم  ,كما رأفناهم أساءوا استالدام رخصة الطال  .والعيت ليس عيت الحكم الشذرعي ,
نل عيت التطبين له  ,الناشر  ,من سوء الفلم  ,أو سوء الاللن والدفن.
م ذذنلم م ذذن ع ذذدد  ,وه ذذو غي ذذر واث ذذن م ذذن نفس ذذه بالع ذذدل ال ذ ي ش ذذرفه

لل ذذزواج

بذ خر  ,ومذذنلم مذذن عذذدد وهذذو غيذذر يذذادر علذذا النفقذذة الالامذذة لذذزوجتين  ,ومذذا يذذد فتثذ
له من أوالد ومسؤوليان .وبع لم كذون يذاد ار علذا اأنفذا  ,ولكنذه غيذر يذادر علذا
اأحصان.
وكثي ذ ار م ذذا أد سذذوء اس ذذتعمال ه ذ ا الحذذن ىل ذذا عواي ذذت ضذذارة باألس ذرة  ,نتيل ذذة
تذذدليل الزوجذذة اللدفذذدة  ,وهلذذم الزوجذذة القد مذذة  ,التذذي فنتلذذي نلذذا ميذذل الذذزوج عليلذذا كذذل
الميذل  ,ىلذذا أن فذ رها كالمعلقذذة  ,التذذي ال هذي مزوجذذة وال مطلقذذة  ,وكثيذ ار مذذا أد

لذذه

ىلذا تحاسذذد األوالد  ,وهذم أننذذاء أب واحذذد  ,ألنذه لذذم عذدل نيذذنلم فذذي الحقذو  ,ولذذم سذذو
نينلم في التعامل المادي واألدني.
علا أن التعدد لم عد مشكلة في أكثر الملتمعان المسلمة  ,ى الزواج نواحدة
اآلن غدا مشكلة المشكالن.
ما استند إلي دعاة المنع:
صذذدرن ي ذوانين تحذذرم مذذا أحذذل

مذذن التعذذدد  ,ىتثاعذذا لسذذنن الغذذرب ..وال اال

منلم من حاول له في نذالد أخذر  .وأعلذت شذيء فذي هذ ه الق ذية :أن فذراد تبريرهذا
باسم الشرع  ,وأن حتلذوا للذا ب دلذة تلذثس لبذو

الفقذه! احذتي هذؤالء بذ ن مذن حذن ولذي

األمر أن منذ بعذض المثاحذان جلثذا لمصذلحة أو درءا لمفسذدة .نذل ىن بع ذلم حذاول
في جرأة ويحة أن حتي بالقرحن علذا دعذواه هذ ه  ,فقذالوا :ىن القذرحن اشذترط لمذن فتذزوج
ب كثر من واحدة أن فثذن مذن نفسذه بالعذدل نذين الذزوجتين أو الزوجذان  ,فمذن خذاف أال
عذذدل وج ذذت أن قتص ذذر علذذا واح ذذدة .و ل ذذه يول ذذه تعذذالا :وان خف ذذتم أال تقس ذذطوا ف ذذي
اليتذذاما فذذانكحوا مذذا فذذاب لكذذم مذذن النسذذاء مثنذذا وثذذالع وربذذاع  ,فذذان خفذذتم أال تعذذدلوا
فواحذذدة )النسذذاء  3هذ ا هذذو شذذرط القذرحن للتعذذدد :العذذدل .ولكذذن القذرحن  -فذذي اعملذذم -
جاء في نفس السورة بت ذه نينذت أن العذدل المشذروط غيذر ممكذن وغيذر مسذتطاع .وهذا
يوله سثحانه :ولن تستطيعوا أن تعدلوا نذين النسذاء ولذو حرصذتم فذال تميلذوا كذل الميذل
فت روها كالمعلقة )النساء 129
وبل ا نفت ه ه اآل ة الالحقة ما أثبتته اآل ة السابقة !
والح ذذن أن هذ ذ ه االس ذذتدالالن كلل ذذا بافل ذذة وال تقذ ذ
وسنعر

للا واحدا واحدا.

أم ذذام النق ذذد العلم ذذي الس ذذليم

الشريعة َّل تبي ما في مفسدة راجحة: .1أم ذذا الق ذذول بذ ذ ن التع ذذدد ي ذذد ج ذذر وراءه مفاس ذذد وم ذذار أس ذرية واجتما،ي ذذة فل ذذو ي ذذول
فت من مغالطة مكشوفة .ونقول انتداء للؤالء المغالطين:
ىن شريعة اأسالم ال مكن أن تحل للنا

شي ا

رهم  ,كمذا ال تحذرم علذيلم

شذذي ا فذذنفعلم  ,نذذل الثانذذت بذذالنص واالسذذتقراء أنلذذا ال تحذذل ىال الطيذذت النذذاف  ,وال تحذذرم
ىال الالبي ذذع ال ذذار .وهذ ذ ا م ذذا عب ذذر عن ذذه الق ذرحن بذ ذ نل الدث ذذاران وأجمعل ذذا ف ذذي وصذ ذ
الرسذ ذذول صذ ذذلا

عليذ ذذه وسذ ذذلم كمذ ذذا بشذ ذذرن بذ ذذه كتذ ذذت أهذ ذذل الكتذ ذذاب  ,فلذ ذذو:

ذ ذ مرهم

بالمعروف وينلاهم عن المنكر ويحل للم الطيثان ويحرم عليلم الالثائع وي ذ عذنلم
ىصرهم واألغالل التي كانت عليلم )األعراف .157
فكذذل مذذا أباحتذذه الشذريعة فذذال نذذد أن تكذذون منفعتذذه خالصذذة أو راجحذذة  ,وكذذل مذذا حرمتذذه
الشريعة فال ند أن تكون م رته خالصة أو راجحة  ,وه ا واضت فيما كره القرحن عن
الالمذذر والميسذذر :يذذل فيلمذذا ىثذذم كبيذذر ومنذذاف للنذذا

واثملمذذا أكثذذر مذذن نفعلمذذا )الثقذرة
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وهذ ذ ا هذ ذذو م ذذا راعتذ ذذه الشذ ذريعة فذ ذذي تع ذذدد الزوجذ ذذان فق ذذد واانذ ذذت ن ذذين المصذ ذذالت
والمفاسد  ,والناف وال ار  ,ثم أ نت به لمن حتاج ىليه  ,ويقدر عليه بشذرط أن كذون
واثقذذا مذذن نفسذذه نرعا ذذة العذذدل  ,غيذذر خذذائ

عليلذذا مذذن اللذذور والميذذل :فذذان خفذذتم أال

تعدلوا فواحدة ).
ف ذذح ا ك ذذان م ذذن مص ذذلحة الزوج ذذة األول ذذا أن تثق ذذا وح ذذدها متربع ذذة عل ذذا ع ذذرش
الزوجيذذة ال فنااعل ذذا أحذذد  ,ورأن أنل ذذا ستت ذذرر بمزاحمذذة اوج ذذة أخ ذذر للذذا  ,ف ذذحن م ذذن
مصلحة الزوج أن فتزوج ب خر تحصذنه مذن الحذرام  ,أو تنلذت لذه ريذة فتطلذ ىليلذا ,

أو غير له .وان من مصلحة الزوجة الثانية ك له أن كون للذا نصذ
هلذذه  ,وتدذذي

فذذي كنفذذه وكفالتذذه  ,نذذدل أن تدذذي

اوج تحيذا فذي

عانسذذا أو أرملذذة أو مطلقذذة محرومذذة

فوال الحياة.
وان من مصلحة الملتم أن صون رجاله  ,ويستر علا نناته  ,نزواج حذالل
فتحمذل فيذذه كذل مذذن الرجذل والمذرأة مسذ وليته فيذذه  ,عذن نفسذذه وصذاحثه ومذذا يذد فرايلمذذا
م ذذن ري ذذة  ,ن ذذدل ل ذذه التع ذذدد ال ذ ي عرف ذذه الغ ذذرب ال ذ ي أنك ذذر عل ذذا المس ذذلمين تع ذذدد
الحليالن  ,وأبا هو تعدد الالليالن  ,وهو تعدد غير أخاليذي وغيذر ىنسذاني  ,سذتمت
فيه كالهما بصاحثه دون أن فتحمل أ ة تثعة  ,ولو جاء  ,من هذ ه الصذلة الالبيثذة ولذد
 ,فلو نثان شيطاني ال أب له

مه ىليه  ,وال أسرة تحنو عليه  ,وال نست عتز به.

ف ي الم ار أولا أن تلتنت
علذا أن الزوجذة األولذا يذد حفظذت للذا الشذريعة حقلذا فذي المسذاواة نينلذا وبذذين
ضرتلا  ,في النفقة والسكنا والكسوة والمبيت  ,وه ا هو العدل ال ي شرط للتعدد.
ص ذذحيت أن بع ذذض األاواج ال ف ارع ذذون الع ذذدل الذ ذ ي فرض ذذه

عل ذذيلم  ,ولك ذذن

سوء التطبين ال عني ىلغاء المبذدأ مذن أساسذه  ,واال أللغيذت الشذريعة  -نذل الشذرائ -
كللا .ولكن توض ال وابط الالامة.
حن ولي األمر في من المثاحان: .2وأما ما ادعاه هؤالء من أن حن ولي األمر من بعض المثاحان فنقول للم:
ىن ال ي أعطاه الشرع لولي األمر هو حن تقييذد بعذض المثاحذان لمصذلحة راجحذة فذي
بعض األويان أو بعض األحذوال  ,أو لذثعض النذا

 ,ال أن منعلذا منعذا عامذا مطلقذا

مؤبدا .ألن المن المطلن المؤبد أشثه بالتحريم ال ي هو من حن

تعالا ,وهذو الذ ي

أنك ذره الق ذرحن عل ذذا أه ذذل الكت ذذاب الذ ذ فن اتال ذ وا أحث ذذارهم ورهث ذذانلم أرباب ذذا م ذذن دون
)التوبة .31
ويد جاء الحدفع مفس ار ل ة « :ىنلم أحلوا للم وحرموا عليلم فاتثعوهم».
ىن تقييد المثا مثل من

بت اللحم في بعض األ ام تقليال لالستلال منه  ,كما حدع

فذذي عصذذر عمذذر رضذذي

عنذذه  ,ومثذذل من ذ ا ارعذذة محصذذول معذذين بذ كثر مذذن مقذذدر

محدد كالقطن في مصر  ,حتا ال لور التوس في اراعته علا الحبذوب والمحاصذيل
الغ ائية التي قوم عليلا يون النا .
ومثذ ذذل من ذ ذ كثذ ذذار ضذ ذذثاط اللذ ذذي

أو رجذ ذذال السذ ذذله الدنلوماسذ ذذي مذ ذذن الذ ذذزواج

ب جنبيان  ,خشية تسرب أسرار الدولة  ,عن فرين النساء ىلا جلان معاد ة.
ومثل له من اواج الكتانيان ى ا خي

أن حي

له علا البنان المسلمان  ,و لذه

في ملتمعان األيليان اأسالمية الصغيرة واللاليان اأسالمية المحدودة العدد.
أمذذا أن نلذذيء ىلذذا شذذيء أحلذذه
صلا

تعذذالا وأ ن فيذذه بص ذريت كتابذذه وسذذنة نبيذذه

عليه وسلم,
واسذذتقر عليذذه عمذذل األمذذة مثذذل الطذذال أو تعذذدد الزوجذذان  ,فنمنعذذه منعذذا عامذذا

مطلقا مؤبدا .فل ا شيء غير ملرد تقييد المثا ال ي ضربنا أمثلته.
 -معنا ولن تستطيعوا أن تعدلوا نين النساء ):

وأم ذذا االس ذذتدالل ب ذذالقرحن الكذذريم فل ذذو اس ذذتدالل مرف ذذو
موضعه  ,وهو حمل في فيه اتلاما للنبي صذلا

 ,وتحريذ ذ

للكل ذذم ع ذذن

عليذه وسذلم وألصذحابه رضذا

عنلم ب نلم لم فلموا القرحن  ,أو فلموه وخالفوه متعمدفن.
واآل ة التي استدلوا نلا هي نفسلا ترد عليلم  ,لو تدنروها .فاهلل تعالا أ ن في
تعدد الزوجان بشرط الثقة بالعدل  ,ثم نين العدل المطلوب في نفس السذورة حذين يذال:
ول ذذن تس ذذتطيعوا أن تع ذذدلوا ن ذذين النس ذذاء ول ذذو حرص ذذتم  ,ف ذذال تميل ذوا ك ذذل المي ذذل فت ذ روها
كالمعلقة )النساء .129
فل ه اآل ة تبين أن العذدل المطلذن الكامذل نذين النسذاء غيذر مسذتطاع بمقت ذا
فبيعة الثشر ! ألن العدل الكامل قت ي المسذاواة نيذنلن فذي كذل شذيء حتذا فذي ميذل
القلت  ,وشلوة اللنس  ,وه ا ليس في فد اأنسان  ,فلو حت واحدة أكثر من أخر ,
ويميل ىلا ه ه أكثر من تله  ,والقلوب نيد
ومذذن ثذذم كذذان النبذذي صذذلا

قلبلا كي

شاء.

عليذذه وسذذلم قذذول بعذذد أن قسذذم نذذين نسذذائه فذذي

األمور الظاهرة من النفقة والكسوة والمبيت « :الللم ه ا يسمي فيما أملذه فذال تؤاخذ ني
فيما تمله وال أمله » ...عنا أمر القلت.
ف مر القلت هذ ا هذو الذ ي ال سذتطاع العذدل فيذه  ,وهذو فذي موضذ العفذو مذن
تعالا  ,فحن

جل ش نه ال فؤاخ اأنسان فيما ال يدرة له عليه  ,وال فاية له به.

وللذ ذ ا يال ذذت اآل ذذة الكريم ذذة  ,بع ذذد يول ذذه :ول ذذن تس ذذتطيعوا أن تع ذذدلوا ن ذذين النس ذذاء ول ذذو
حرصذذتم) :فذذال تميل ذوا كذذل الميذذل فت ذ روها كالمعلقذذة ) .ومفلذذوم اآل ذذة أن بعذذض الميذذل
مغتفر وهو الميل العاففي.

المطلب الثاني عشر :اَّلختال :)1
أكذذد القرضذذاوي علذذا أنذذه لذذيس كذذل أنذواع االخذذتالط ممنوعذذا كمذذا فتصذذور لذذه
ويصذذوره دعذذاة التشذذدفد والت ذذيين ولذذيس كذ له كذذل اخذذتالط مشذذروعا كمذذا فذذروج لذ له
دعاة التثدية والتغريت.
و ك ذذر أن الواج ذذت علين ذذا أن نلت ذذزم بالي ذذر الل ذذدي وه ذذو ه ذذدي محم ذذد ص ذذلا
علي ذذه وس ذذلم  ,وه ذذدي خلفائ ذذه ال ارش ذذدفن وأص ذذحابه المل ذذدفين بعي ذذدا ع ذذن نل ذذي الغ ذذرب
المتحلل ونلي الشر المتشدد.
وخالصذذة القذذول عنذذد القرضذذاوي :أن اللقذذاء نذذين الرجذذال والنسذذاء فذذي اتذذه لذذيس
محرمذذا نذذل هذذو جذذائز أو مطلذذوب ى ا كذذان القصذذد منذذه المشذذاركة فذذي هذذدف نبيذذل مذذن
علم ناف أو عمل صالت  ,أو مشروع خير  ,أو جلاد الام  ,أو غيذر لذه ممذا فتطلذت
جلذذودا مت ذذافرة مذذن اللنسذذين ويتطلذذت تعاونذذا مشذذتركا نينلمذذا فذذي التالطذذيط والتوجيذذه
والتنفي .
ويستشلد القرضاوي علا أر ه من خالل السيرة النبوية فقذد كانذت المذرأة تشذلد
اللماعذذة واللمعذذة فذذي مسذذلد رسذذول

صذذلا

عليذذه وسذذلم و كذذان عليذذه الصذذالة

والسذذالم حذذثلن علذذا أن فتالذ ن مكذذانلن فذذي الصذذفوف األخيذرة خلذ

صذذفوف الرجذذال

ولم كن نين الرجال والنساء أي حائل من نناء أو خشت أو نسيي.
وكانوا في أول األمر فدخل الرجال والنساء من أي باب اتفن للم فيحدع نوع
من التزاحم عنذد الذدخول والالذروج  ,فقذال عليذه الصذالة والسذالم « :لذو أنكذم جعلذتم هذ ا
 )1مركز المرأة القرضاوي
ط1996 1م
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القرضاوي مكتثذة وهثذة القذاهرة

الثاب للنساء » .فالصصوه بعد له للن وصار عرف ىلا اليوم باسم « باب النسذاء
» .)1
وكانذذت النسذذاء ح ذذرن ك ذ له ص ذذالة العيذذدفن  ,ويشذذاركن فذذي ه ذ ا الملرج ذذان
اأسالمي الكبير  ,ال ي

م الكثار والصغار  ,والرجذال والنسذاء  ,فذي الالذالء ملللذين

مكبرين.
وكانذذت النسذذاء ح ذذرن درو

العلذذم  ,مذ الرجذذال عنذذد النبذذي صذذلا

عليذذه

وسلم  ,ويس لن عن أمر دفنلن مما يد ستحي منه الكثيران اليذوم  ,حتذا أثنذت عائشذة
علا نساء األنصار  ,أنلن لم منعلن الحياء أن فتفقلن في الدفن  ,فطالمذا سذ لن عذن
اللنابة واالحتالم واالغتسال والحيض واالستحاضة ونحوها.
وتلذذاوا ه ذ ا النش ذذاط النسذذائي ىل ذذا المش ذذاركة ف ذذي المللذذود الحرب ذذي ف ذذي خدم ذذة
اللذذي

والملاهذذدفن  ,بمذذا قذذدرن عليذذه ويحسذذن القيذذام بذذه  ,مذذن التمذريض واأسذذعاف ,

ورعا ذذة اللرحذذا والمصذذانين  ,بل ذوار الالذذدمان األخذذر مذذن الطلذذي والسذذقي واعذذداد مذذا
حتاج ىليه الملاهدون من أشياء مدنية.
ولذم قذ

فمذو المذرأة المسذلمة فذي علذد النبذوة والصذحابة للمشذاركة فذي الغذزو

عن ذذد المع ذذار المل ذذاورة والقريث ذذة ف ذذي األر

العربي ذذة كاليب ذذر وحن ذذين .ن ذذل فمح ذذن ىل ذذا

ركوب الثحار  ,واأسلام في فتت األيطار الثعيدة أنالغلا رسالة اأسالم.

 )1رواه أنو داود ج 1نريم  )462عن أنن عمر وفي روا ة أخر ألني داود  )463أن يائل له
هو عمر يال وهو أصت.

وفذذا الحيذذاة االجتما،يذذة شذذاركت الم ذرأة دا،يذذة ىلذذا الاليذذر  ,حم ذرة بذذالمعروف ,
ناهيذذة عذذن المنكذذر  ,كمذذا يذذال تعذذالا :والمؤمنذذون والمؤمنذذان بع ذذلم أوليذذاء بعذذض ,
مرون بالمعروف وينلون عن المنكر ) ...التوبة.)71/
ويد استشلد القرضاوي بعدد من الويائ التي تثبت ما هت ىليه ومنلذا رجذوع
عمر عن أر ه في تحدفد الملور نناء علا رأي ىحد النساء وتعيينه الشفاء ننت عبد
العدوية محتسثة علا السو .
ويقول القرضذاوي ىن ىمسذا المذرأة فذي البيذت وابقاءهذا نذين جد ارنذه األربعذة ال
تالذذرج منذذه اعتبذره القذرحن  -فذذي مرحلذذة مذذن م ارحذذل تذذدرج التشذري يبذذل الذذنص علذذا حذذد
الزنذذا المعذذروف  -عقوبذذة بالغذذة لمذذن ترتكذذت الفاحشذذة مذذن نسذذاء المسذذلمين  ,وفذذي ه ذ ا
قذول تعذذالا فذي سذذورة النسذاء :والالتذذي ذ تين الفاحشذة مذذن نسذائكم فاستشذذلدوا علذذيلن
أربعة منكم  ,فحن شلدوا ف مسكوهن في البيون حتا فتوفاهن المون أو لعذل

للذن

سبيال ) سورة النساء.)15/
ويد جعل
الشذذرع حقذذا

للذن سذبيال بعذد لذه حينمذا شذرع الحذد  ,وهذو العقوبذة المقذدرة فذي

تعذذالا  ,وهذذي الللذذد الذ ي جذذاء بذذه القذرحن لغيذذر المحصذذن  ,والذذرجم الذ ي

جاءن به السنة للمحصن
وهنذذا فتسذذاءل القرضذذاوي :فكيذ

سذذتقيم فذذي منطذذن القذرحن واأسذذالم أن لعذذل

الحثس في البيت صفة مالامة للمسلمة الملتزمة المحتشمة  ,ك ننذا نلذ ا نعايبلذا عقوبذة
دائمة وهي لم تقترف ىثما .)1
المطلب الثالث عشر :عمل المرأة :)1
 )1مركز المرأة فوس

القرضاوي

.56-42

قذول القرضذاوي :ىن عمذذل المذرأة األول واألعظذذم الذ ي ال فنااعلذذا فيذه منذذااع ,
وال فنافسلا فيه منافس ,هو تربية األجيال  ,الذ ي هي هذا

لذه نذدنيا  ,ونفسذيا  ,ويلذت

أال شذذغللا عذذن ه ذ ه الرسذذالة اللليلذذة شذذاغل مذذادي أو أدنذذي ملمذذا كذذان  ,فذذحن أحذذدا ال
ستطي أن قوم مقام المرأة في ه ا العمل الكبير  ,الذ ي عليذه فتويذ

مسذتقبل األمذة ,

وبه تتكون أعظم ثرواتلا  ,وهي الثروة الثشرية.
وهذ ا ال عنذذا أن عمذذل المذرأة خذذارج نيتلذذا محذذرم شذذرعا  ,فلذذيس ألحذذد أن حذذرم

بغير نص شذرعي صذحيت الثبذون  ,صذريت الداللذة  ,واألصذل فذي األشذياء والتصذرفان

العاد ة اأباحة كما هو معلوم.
وعلا ه ا األسا

قول القرضاوي :ىن عمل المرأة في اته جائز  ,ويد كذون

مطلوبا ى ا احتاجت ىليه  ,ك ن تكون أرملة أو مطلقذة  ,أو لذم توفذن للذزواج أصذال  ,وال
مورد للا وال عائل  ,وهي يادرة علا نوع من الكست كفيلا ل السؤال أو المنة.

ويذذد تكذذون األس ذرة هذذي التذذي تحتذذاج ىلذذا عمللذذا ك ذ ن تعذذاون اوجلذذا  ,أو تربذذي

أوالدهذذا  ,أو ىخوتلذذا الصذذغار  ,أو تسذذاعد أباهذذا فذذي شذذيالوخته  ,كمذذا فذذي يصذذة اننتذذي

الشذذيخ الكبيذذر التذذي كرهذذا القذرحن الكذريم فذذي سذذورة القصذذص  ,وكانتذذا تقومذذان علذذا غذذنم

أنيلما  ,يال تعالا :ولما ورد مذاء مذدفن وجذد عليذه أمذة مذن النذا

سذقون ووجذد مذن

دونلذذم امذرأتين تذ ودان  ,يذذال مذذا خطثكمذذا  ,يالتذذا ال نسذذقي حتذذا صذذدر الرعذذاء  ,وأنونذذا

شيخ كبير) القصص.)23

ويد كذون الملتمذ نفسذه فذي حاجذة ىلذا عمذل المذرأة  ,كمذا فذي تطبيذت النسذاء

وتمري لن  ,وتعليم البنان  ,ونحو له من كل ما التص بالمرأة .فاألولا أن تتعامل

المرأة مذ امذرأة مثللذا  ,ال مذ رجذل  ,ويبذول الرجذل فذي بعذض األحذوال كذون مذن بذاب
ال ذذرورة التذذي فنثغذذي أن تقذذدر بقذذدرها  ,وال تصذذثت ياعذذدة ثانتذذة .ومثذذل لذذه ى ا احتذذاج

الملتم ألفد عاملة  ,ل رورة التنمية.
 )1مركز المرأة فوس

القرضاوي
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شرو عمل المرأة كما كينها القرضاوي :)1
 .4أن كون العمذل فذي اتذه مشذروعا  ,بمعنذا أال كذون عمللذا ح ارمذا فذي نفسذه  ,أو
مف يا ىلذا ارتكذاب حذرام  ,كذالتي تعمذل خادمذا لرجذل أعذزب  ,أو سذكرتيرة خاصذة
لمدفر تقت ي وهيفتلا أن اللو نلا وتاللو به  ,أو رايصة تثير الشلوان والغ ارئذز
عليذذه

الذذدنيا  ,أو عاملذذة فذذي « بذذار » تقذذدم الالمذذر التذذي لعذذن رسذذول

صذذلا

اي غي ذذر ش ذذرعي  ,وتق ذذد م م ذذا ال فث ذذا ش ذذرعا للرك ذذاب  ,والتع ذذر

للالط ذذر بس ذذبت

وسذذلم سذذاييلا وحامللذذا وبائعلذذا ..أو م ذذيفة فذذي فذذائرة فوجذذت عليلذذا عمللذذا الت ذزام

السفر الثعيد بغير محرم  ,بما فلزمه من المبيت وحدها في نالد الغربة  ,وبع ذلا

نذذالد غيذذر م مونذذة  ,أو غيذذر لذذه مذذن األعمذذال التذذي حرملذذا اأسذذالم علذذا النسذذاء
خاصة أو علا الرجل والنساء جميعا.

 .5أن تلت ذذزم أدب المذ ذرأة المس ذذلمة ى ا خرج ذذت م ذذن نيتل ذذا :ف ذذي ال ذذزي والمش ذذي والك ذذالم
والحركة :وال فبدفن اينتلن ىال ما هلر منلا) النور ,)31وال

ذربن بذ رجللن

لذذيعلم مذذا الفذين مذذن اينذذتلن) النذذور ,)31فذذال تال ذذعن بذذالقول فيطمذ الذ ي فذذي
ويلن يوال معروفا ) األحزاب .)32

يلثه مر

 .6أال كذذون عمللذذا علذذا حسذذاب واجثذذان أخذذر ال لذذوا للذذا ىهماللذذا كواجبلذذا نحذذو
اوجلا وأوالدها وهو واجبلا األول وعمللا األساسي.

والمطلوب من الملتم المسلم كما قول القرضاوي :أن فرتت األمور  ,ويلير

األسذذثاب  ,بحيذذع تسذذتطي المذرأة المسذذلمة أن تعمذذل  -ى ا ايت ذذت لذذه مصذذلحتلا

أو مص ذذلحة أسذ ذرتلا  ,أو مص ذذلحة ملتمعل ذذا  -دون أن ال ذذدش ل ذذه حياءه ذذا  ,أو
فتعذذار

م ذ التزاملذذا نواجبلذذا نحذذو ربلذذا ونفسذذلا وبيتلذذا  ,وأن كذذون المنذذاا العذذام

مساعدا للا علا أن تذؤد مذا عليلذا  ,وت خذ مذا للذا .ويمكذن أن فرتذت للذا نصذ
عمل ننص

أجر ثالثة أ ام في األسبوع مثال).

كمذذا فنثغذذي أن منحلذذا ىجذذااان كافيذذة فذذي أول الذذزواج  ,وكذ له ىجذذااان الذوالدة

واأرضاع.

 )1مركز المرأة فوس

القرضاوي

.162

ومذذن ل ذذه :ىنشذذاء م ذذدار وكليذذان وجامع ذذان للبنذذان خاص ذذة  ,سذذتطعن فيل ذذا

ممارسة الرياضيان واأللعاب المالئمة للن  ,وأن كون للن الكثير من الحريذة فذي
التحر وممارسة األنشطة المالتلفة.

ومن له :ىنشاء أيسام أو أماكن مالصصة للعامالن من النساء فذي الذو ااران

والمؤسسذان والبنذذو  ,بعذذدا عذذن مظذان الاللذذوة والفتنذذة .ىلذذا غيذر لذذه مذذن الوسذذائل

التي تتنوع وتتلدد  ,وال سلل حصرها.

الخاتمة:
وهك ا نلد الشيخ القرضاوي ويد استوعت في فقله جمي اللوانت الحياتية في
فقه المرأة المسلمة واشتمل النواحي المالتلفة لشالصية المرأة المسلمة.
 -7عد الشيخ القرضاوي من أهم الملددفن في الفقه في العصر الحدفع والمعاصر.
 -8استوعت القرضاوي في دراساته الفقلية كل ما فلم المرأة المسلمة في حياتلا.

 -9اهتم الشيخ القرضاوي بالمرأة المسلمة وجعل للا نصيثا واف ار في دراساته الفقلية.
-10

دافذ الشذذيخ القرضذذاوي عذذن اأسذذالم ورد علذذا كذذل الشذذبلان المتعلقذذة

بفقه المرأة المسلمة.

-11

نل ذذت الش ذذيخ القرض ذذاوي ف ذذي اس ذذتيعاب ك ذذل م ذذا أش ذذكل ف ذذي فق ذذه المذ ذرأة

-12

انذتلي الشذيخ القرضذذاوي الوسذطية فذذي د ارسذاته الفقليذذة المتعلقذة بذذالمرأة

المسلمة في عصرنا.

المسلمة.

التوصيات:
 -5ىعذذداد د ارسذذة فقليذذة شذذاملة عذذن فقذذه المذرأة المسذذلمة وفذذن المسذذتلدان العصذرية مذذن
خالل مؤلفان وفتاو وخطت الشيخ القرضاوي.

 -6ىعداد موسوعة فقلية عصرية تعتمد التلدفد من خالل ما كتت الشيخ القرضاوي.
 -7العمل علا ت سيس مركز القرضاوي للدراسان الفقلية المعاصرة.
 -8العمل علا ىعداد مسا خا

فتم تدريسه في كليان الشريعة ويكذون عمذاد هذ ه

المادة منلي القرضاوي في التلدفد والوسطية في الفقه

منهج العالمة القرضاوي يف التيسري يف الفتوي

بحث مقدم إلى مؤتمر

"جه د دي س ق ااوم

خدمم اإل رة لقم ااو سم
ااف

سلسم"

الذي تعقده وزارة األوقاف والشؤون الدينية
غزة  -فلسطين
في الفترة 5-4 :ذو القعدة  1431هـ  13-12/أكتوبر 2010م

إعداد:

أي خ اد محمد عمب ن

أي محم د ل هض عج م

مشرف تربوي في وكالة الغوص

مدرس في الكلية الجامعية

ماجستير في الفق المقارن

ماجستير في الفق المقارن

أكتوبر 2010م

بسم
الحمد

الرحمن الرحيم

رب العالمين أراد اليسر لدثاده وما جعذل علذيلم فذي الذدفن مذن حذرج

والص ذذالة والس ذذالم عل ذذا ي ذذدوة الن ذذا
للتيسذذير والتالعي ذ

أجمع ذذين رحم ذذة

للع ذذالمين م ذذن هتذ ذ

بالن ذذا

وح ذ رهم مذذن التشذذدفد والتعسذذير سذذيدنا محمذذد وعلذذا حلذذه وأصذذحابه

أجمعين وبعد:
فذذحن

سذذثحانه أنعذذم علذذا ،ثذذاده ب ذ ن شذذرع للذذم اأسذذالم ليحقذذن للذذم مصذذالت

المع ذذاش والمع ذذاد وجع ذذل في ذذه م ذذن المرون ذذة واليس ذذر م ذذا فتناس ذذت والتالعي ذ
ويتالءم م هروفلم وأحواللم فقد جاء اأسالم ليحل للنا
ويتعا

ع ذذن الن ذذا

مشاكللم ويزيل هموملم

معلم نل ما من أمر فيه مشقة أو عسر غير محتمل ىال وأااحه.
ويد فبن النبي  ه ا المنلي تطبيقا عمليا في كذل شذ ون الحيذاة حتذا أنذه مذا

خّير نين أمرين أحدهما أ سر من اآلخر ىال اختار أ سرهما ما لم كن ىثما وعلا هذ ا

درج الصذحابة الكذرام والتذابعون للذذم بححسذان حتذذا نشذ ن فذذي المسذلمين ناشذ ة خرجذذت
بالمس ذذلمين ع ذذن نل ذذي التيس ذذير ومال ذذت نل ذذم ىل ذذا التش ذذدفد والتعس ذذير وأيام ذذت ال ذذدفن عل ذذا
األحوفي ذذان فك ذذان م ذذن الواج ذذت أن ف ذذنلض م ذذن العلم ذذاء المحقق ذذين م ذذن ف ذذدحض هذ ذ ا
المذنلي المتطذرف ويعذود بالنذا

ىلذا فبيعذذة الذدفن مذن التيسذير والتالعيذ

كلمذا هلذذرن

ه ه الف ذة الشذا ة الالارجذة عذن مذنلي اأسذالم العظذيم وكذان مذن هذؤالء العلمذاء األفذ ا
شذذيخ األمذة وعالمذذة العصذذر وفقيذذه الزمذذان العالمذذة المحقذذن المذذدين ارفذ لذواء التيسذذير
والوسطية في ه ا الزمان العالمة فوس

القرضاوي حفظه

.

ويد كان من الواجت علينا أن نتحدع عن منلي العالمة القرضاوي في التيسير
والتالعي

في امان تطاول عليه فيه بعض األيزام.

ويد جعلنا ه ا الثحع مكونا من المثاحع التالية:
المبحث األول :التيسير منلي ىسذالمي أصذيل وهذو مكذون مذن ثالثذة مطالذت
علا النحو التالي:
المطلب األول :التيسير في القرحن الكريم.
المطلب الثاني :التيسير في السنة النبوية.
المطلب الثالث :يواعد في التيسير.
المبحث الثاني :منلي القرضاوي في التيسير في الفتو

وفيه:

 .9األ سر مقدم علا األحوط.

المي ّس ذ ذر مقذ ذذدم علذ ذذا المشذ ذذدد تغليذ ذذت رو التيسذ ذذير والتالعي ذ ذ
.10
التشدفد والتعسير).
.11
.12

التزام رو التوسط دائما واالعتدال نين التفريط واأفراط.

ع ذذدم االيتص ذذار عل ذذا مذ ذ هت م ذذن المذ ذ اهت والتح ذذرر م ذذن العص ذذبية

الم هبية ومن التقليد األعما.

.13

لكذ ذذل امذ ذذان ومكذ ذذان حوادثذ ذذه وفبيعتذ ذذه وفتذ ذذاواه مالافثذ ذذة النذ ذذا

عصرهم واأع ار

عما ال فنفعلم).

.14

ىعطاء الفتو حقلا من الشر واأ

.16

مراعاة التدرج.

.15

علذ ذذا

مراعاة رو التشري

ا .

نلغذ ذذة

ومقاصد الشريعة وفقه األولويان والمواانان.

المبحث الثالث :تطبيقان عملية علا منلي القرضاوي في التيسير.

المبحث األول
التيسير منهج إسالمي أصيل
ىن الناهر في منلي القذرحن الكذريم ومذنلي النبذي  علذم أن اليسذر ورفذ الحذرج
هذذو السذذمة الثذذاراة فيذذه األمذذر الذ ي حذذدا بالعلمذذاء أن

ذذعوا العدفذذد مذذن القواعذذد ت كيذذدا

لل ا المنلي العظيم.
اليسذ ذر بذ ذذالفتت وتحذ ذ َّذر  :اللذ ذذين واالنقيذ ذذاد وتي َّس ذ ذر تسذ ذ َّذلل وي َّس ذ ذره
والتيسذ ذذير مذ ذذن ى

سلله .)1
َّ

والتيسير من األمور التي ترغت النا

في الدفن وتقربلم منه وتحبثه ىليلم فحن

الذذنفس مذذن فبيعتلذذا الميذذل ىلذذا التيسذذير والتالعي ذ

وتنفذذر مذذن التعسذذير والتشذذدفد كمذذا

سيت ت من خالل األدلة التي نسويلا من خالل المطالت التالية:
المطلب األول :التيسير في القرطن الكريم
ىن المس ذذتقرأ آلي ال ذ كر الحك ذذيم ل ذذد أنل ذذا اعتن ذذت عنا ذذة فائق ذذة بالتيس ذذير عل ذذا
النذذا

ورف ذ الحذذرج عذذنلم حتذذا غذذدا التيسذذير ورف ذ الحذذرج مقصذذدا مذذن مقاصذذد الق ذرحن

الكريم التي تسعا الشريعة لتحقيقه .
ومن طي القرطن الحكيم التي توض هذا المنهج ما يلي:
ف َّ ُ َن ْف ًسا كإَّل ُو ْس َع َها   ...وفيلاَ  :رَّبَنا َوَّل َت ْح كم ْل
 .1يوله تعالاَّ  :ل ُا َكلك ُ
ك
ين كم ْن َقْبلكَنا  .)1 وفي الحذدفع يذال ذ ذ:
َعَل ْيَنا كإ ْصًار َك َما َح َمْل َت ُ َعَلى َّالذ َ
َن َعم .)2

 )1انن منظور :لسان العرب  )446/15الفيرواأبادي :القامو

المحيط

.)450

يذذال القرفبذذي ذ رحمذذه

ذ :وهذ ا خبذذر جذذزم نذذص

تعذذالا علذذا أنذذه ال كلذ

الدث ذذاد م ذذن وي ذذت ن ذذزول اآل ذذة ،ث ذذادة م ذذن أعم ذذال القل ذذت أو الل ذوار ىال وه ذذي ف ذذي وس ذ
وفي مقت ا ىدراكه وبنيته .)3

المكل

 .2يال تعالا  :وما جعل عَلي ُكم كفي ك
الد ك
ين كم ْن َحَر ٍج .)4 
َ َ َََ َ ْ ْ
فدلت اآل ة علا أن الحذرج مرفذوع شذرعا انتذداء و لذه ىمذا بعذدم تشذري مذا لذيس
في الوس

أو بعدم تكلي

من لم كن أهال .)5

 .3اآل ذان التذي انتقذل الحكذم فيلذا مذن تكليذ

ىلذا حخذر أ سذر منذه تالعيفذا علذذا

المكلفين ومنلا:
أ .االنتقذذال مذذن الصذذيام ىلذذا اأفطذذار أو اأفعذذام ويذذد صذذر سذذثحانه بالحكمذذة
يد كب ُك ُم اْل ُع ْسَر.)6 
يد َّ ُ كب ُك ُم اْلُي ْسَر َوَّل ُي كر ُ
بعد الحكم فقالُ  :ي كر ُ
ب .التيمم انتقال من حكم الوضوء والغسل رفعا للحرج عن األمة:
يال تعذالا  :اا أَُّيهـا َّالـ كذين طمُنـوا كإ َذا ُقمـ ُتم كإَلـى َّ ك
وه ُك ْم
اليـالة َفا ْغ كسـُلوا ُو ُجـ َ
َ َ
ْ ْ
َ َ
وأَي كدا ُكم كإَلى اْلمر ك
كن ُكْنـ ُتم ُجُنًبـا َفـ َّ
ام َس ُحوا كُرُء ك
اف ك
اط َّهُروا
وس ُك ْم َوأَْر ُجَل ُك ْم كإَلـى اْل َك ْعَبـ ْي كن َوإ ْ
ََ
ْ
َْ َ ْ
ك َو ْ
كك
ك
ك
كن ُكْن ُتم مر َضى أَو عَلى س َف ٍر أَو جاء أ ك
اء َفَلـ ْم
َوإ ْ
ْ َ َ َ
ْ َْ
ْ َ َ
َّلم ْسـ ُت ُم الن َسـ َ
َحـٌد مـْن ُك ْم مـ َن اْل َغـائط أ َْو َ
 )1سورة الثقرة :من اآل ة .)286
 )2أخرجه مسلم في صذحيحه كتذاب اأ مذان بذاب نيذان أنذه سذثحانه وتعذالا لذم كلذ
115/1

.)125

 )3القرفبي :اللام ألحكام القرحن .)365/2
 )4سورة الحي :من اآل ة .)78
 )5الزيثاري :التحرير في ياعدة المشقة تللت التيسير
 )6سورة الثقرة :من اآل ة .)185

.)121

ىال مذا طذا

ك
يـد َّ ُ لكَي ْج َعـ َل
يدا َ
ام َسـ ُحوا ك ُو ُجـو كه ُك ْم َوأ َْيـ كد ُ
اك ْم كمْنـ ُ َمـا ُي كر ُ
اء َف َتَي َّم ُمـوا َصـ كع ً
طكيًبـا َف ْ
َتج ُدوا َم ً
َعَل ْي ُك ْم كم ْن َحَر ٍج .)1 
ج .ىباحة أكل الميتة ولحم الالنزير للم طر:
ير وما أ ك
ك
يال تعالا  :كإَّن َما َحَّرَم َعَل ْي ُك ُم اْل َم ْي َت َة َو َّ
ُه َّل كب ك لك َغ ْيـ كر
الد َم َوَل ْح َم اْلخْن كز ك َ َ
ك
ك
يم .)2 
َّ ك َف َم كن ْ
اضطَُّر َغ ْيَر َب ٍ
اغ َوَّل َعا ٍد َفال كإ ْث َم َعَل ْي كإ َّن َّ َ َغ ُف ٌ
ور َرح ٌ
 .4ومن أسذماء

وصذفاته :الذرحمن الذرحيم الذر وف اللطيذ

تدل علا رحمته ورأفته بالدثاد والتي من مقت ذياتلا التالعيذ

وغيرهذا وكللذا
عذن الدثذاد

ورف الحرج عنلم.
به نبيه محمدا  أنه بالمؤمنين ر وف رحيم ومن رحمته

 .5ومما وص

ب مته التيسير ورف الحرج عنلم.
ك
ك
يص
ول كم ْن أَْن ُف كس ُك ْم َع كز ٌ
يز َعَل ْي َما َعن ُّت ْم َح كر ٌ
اء ُك ْم َر ُس ٌ
يال تعالاَ  :لَق ْد َج َ
ك
ين رء ٌ ك
ك
يم .)3 
وف َرح ٌ
َعَل ْي ُك ْم باْل ُم ْؤ كمن َ َ ُ
فقد امذتن

تعذالا علذا ،ثذاده المذؤمنين بذ ن بعذع فذيلم النبذي األمذي  الذ ي

كان من أنفسلم عرفون حاله ويتمكنون مذن األخذ عنذه وال ذ نفون عذن االنقيذاد لذه
وهذذو  فذذي غا ذذة النصذذت للذذم والسذذعي فذذي مصذذالحلم فيشذذن عليذذه األمذذر الذ ي شذذن
علذذيلم ويعنذذتلم ويحذذت للذذم الاليذذر ويسذذعا جلذذده فذذي ى صذذاله ىلذذيلم ويحذذر

 )1سورة المائدة :من اآل ة .)6
 )2سورة الثقرة :اآل ة .)173
 )3سورة التوبة :اآل ة .)128

علذذا

هدافتلم ىلا اأ مان ويكره للم الشر ويسعا جلده في تنفيرهم عنه وهو شدفد ال أرفذة
والرحمة نلم أرحم نلم من والدفلم .)1
المطلب الثاني :التيسير السنة النبوية
القرحن الكريم والسنة النبوية كالهما وحي فح ا كان القرحن الكريم وحيا متلوا فحن
السنة وحي غير متلو وكما احتفا القرحن الكريم بالتيسير ورف الحرج عن النا

فحن

السنة احتفت ك له نل ا المنلي.
ومذن األحادفذع التذي تذدلل علذا اهتمذام السذنة واحتفائلذا نلذ ا المقصذد ورعافتلذذا
لل ا المنلي:
 .1ىعن أ ىىنس نن ىمال نه  ىعن َّ
الَ " :ا كسُروا َوَّل ُت َع كسـُرواَ ،وَب كشـُروا َوَّل
النب ّي  ىيذ ى
ُتَن كفُروا " .)2
وهذ ذذي ىشذ ذذارة ىلذ ذذا مقذ ذذدمان تذ ذذؤدي ىلذ ذذا نتذ ذذائي حتميذ ذذة :التيسذ ذذير فريذ ذذن التثشذ ذذير
والترغيت والل ب ىلا اأسالم وااللتزام أمذا التعسذير فحنذه قذود ىلذا التنفيذر والثعذد عذن
الدفن.
ك
َمَرْي كن كإَّل
 .2ىعن ىعائ ىش ىة ىرضي َّ
ول َّ َ ك ْي َن أ ْ
ّللا ىعن ىلا أَّىن ىلا ىياىلتَ :ما ُخكيَر َر ُس ُ
ى
)3
الن ك
ان أ َْب َع َد َّ
اس كمْن .
أَ
ان كإ ْث ًماَ ،ك َ
َخ َذ أ َْا َسَرُه َما َما َل ْم َا ُك ْن كإ ْث ًماَ ،فكإ ْن َك َ

 )1انظر :السعدي :تيسير الكريم الرحمن

.)356

 )2أخرجه الثالذاري فذي صذحيحه كتذاب اأ مذان بذاب مذا كذان النبذي  فتالذوللم بالموعظذة 25/1
.)69

 )3أخرجه الثالاري في صحيحه باب صفة النبي 189/4 

.)3560

ك
ك
 .3ىعذن أىنذي ه ىريذ ىرىة  ىعذن َّ
ين
ين ُا ْس ـٌر َوَل ـ ْن ُا َش ـ َّاد الــد َ
ال " :كإ َّن الــد َ
النبذ ّي  ىيذ ى
َحٌد كإَّل َغَلَب َُ ،ف َس كد ُدوا َوَق كارُبوا " .)1
أَ
ال ىرسذول َّ
ّللا  " :كإ َّن َّ َ ُا كحـ ُّب أ ْ
يـ ُ
َن ُتـ ْؤَتى ُر َخ ُ
ال :ىيذ ى
 .4ىعن انن ع ىم ىر  ىي ى
َن ُت ْؤَتى َم ْع كيَي ُت ُ " .)2
َك َما َا ْكَرُه أ ْ
وهذ ذذو نذ ذذص فذ ذذي العمذ ذذل بذ ذذالرخص اختيذ ذذا ار للتيسذ ذذير والتالعيذ ذ
والتشدفد

علذ ذذا التعسذ ذذير

حت ه ا.

 .5عن أني هريرة  يال :خطبنا رسول

 فقال " :أَُّي َها َّ
ف
اسَ ،ق ْد َفـَر َ
الن ُ

الحـ َّج َف ُح ُّجـوا " فقذال رجذل :أكذل عذام ذا رسذول
هللا َعَل ْي ُكم َ
ُ

فسذكت حتذا

ط ْع ُت ْم "
اسـ َت َ
ياللا ثالثا .فقال رسذول َ " :لـ ْو ُقْلـ ُتَ :ن َعـ ْمَ ،ل َو َجَبـ ْتَ ،وَل َمـا ْ
ثذذم يذذالَ " :ذُر ك
ان َقــْبَل ُكم كب َك ْثــَركة ُســ َؤالك كهم
ونــي َمــا َتــَرْك ُت ُك ْم َفكإَّن َمــا َهَلــ ََ َمــ ْن َكــ َ
ك ك
ك
و ْك ك
ك
ط ْع ُتمَ ،وكإ َذا
اسـ َت َ
َ
َمْرُت ُكم كب َشـ ْي ٍء َفـأ ُْتوا مْنـ ُ َمـا ْ
اختالف كهم َعَلى أَْنبَيائ كهمَ ،فإ َذا أ َ
وه" .)3
َن َه ْي ُت ُكم َع ْن َش ْي ٍء َف َد ُع ُ
هللا َحَّد ُح ُدوداً َفال
 .6عن أني ثعلثة الالشني  يال :يال رسول  " :كإ َّن َ
وها،
وهاَ ،و َحَّرَم أ ْ
ف َل ُكم َفَركائ َ
وها َوَفَر َ
اء َفال َتْن َت كه ُك َ
ض َفال ُت َض كي ُع َ
َت ْع َت ُد َ
َشَي َ
ككم َوَل ككن َر ْحم ًة كمْن ُ َل ُكمَ ،فا ْقَبُلوا َوَّل
َوَتَر َك أ ْ
اء كمن َغ ْي كر كن ْسَي ٍ
ان كمن َرب ُ
َشَي َ
ك
يها " .)4
َت ْب َح ُثوا ف َ

 )1أخرجه الثالاري في صحيحه كتاب اأ مان باب الصالة من اأ مان 16/1
 )2أخرجه أحمد في مسنده مسند انن عمر 107/10
 ) 3أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحي باب فر
 )4أخرجذذه الحذذاكم فذذي المسذذتدر

129/4

.)39

 )5866ويال األرنا وط :صحيت.

الحي مرة في العمر 975/2

.)1337

 )7114وسذذكت عنذذه ال ذ هبي فذذي التلالذذيص .وحسذذنه

النووي انظر :النووي وغيره :شر األربعين النووية

.)206

يذ ذذال العذ ذوا :فت ذ ذذمن هذ ذ ا الحذ ذذدفع التنبيذ ذذه ىلذ ذذا المقصذ ذذد األصذ ذذلي مذ ذذن سذ ذذكون
الش ذذارع وه ذذو رحمت ذذه باللق ذذه وه ذ ه الرحم ذذة ي ذذد تتمث ذذل ف ذذي ع ذذدم التكلي ذ
علذذيلم أو ىرادة

بم ذذا ي ذذد ش ذذن

تثذذار وتعذذالا تذذر األمذذر المسذذكون عنذذه لدثذذاده ليذذروا فيذذه رأفلذذم

ال ي حقن المصلحة ويد أر المفسدة بحست أحوال الزمان والمكان ويد كون المقصذود
من النلي عن السؤال عن األمر المسكون عنه أال فؤدي السؤال ىلا ى لاب أو تحذريم
لم كن أفلما ليستفاد من السكون .)1
 .7رف ه  للتشدفد والتعسير :و لذه بحنكذاره  علذا مذن اختذار لنفسذه فريذن

التعسير وبيَّن أن ه ا غير هد ه  ومن األمثلة علا له:

أ .عذن جذذانر  يذذال :كذذان معذذا  صذذلي مذ النبذذي  ثذذم ذ تي فيذذؤم يومذذه

فصلا ليلة م النبي  العشاء ثم أتا يومه ف ملم فافتتت بسورة الثقرة فانحرف رجل
فسلم ثم صلا وحذده وانصذرف فقذالوا لذه :أنافقذت ذا فذالن يذال :ال
 فألخبرنذذه ف ذ تا رسذذول

 فقذذال :ذذا رسذذول

وآلتذين رسذول

ىنذذا أصذذحاب نواضذذت نعمذذل

بالنلار وان معا ا صلا معه العشاء ثم أتا فافتتت بسورة الثقرة ف يبل رسول
ان أَْن َت؟ ا ْقَ ْأر كب َك َذا َوا ْقَ ْأر كب َك َذا " .)2
علا معا فقالَ " :اا ُم َعاذ ،أَ َف َّت ٌ



ان أَْن ـ َت َا ـا ُم َع ـاذ؟ " أي منفذذر عذذن الذذدفن
يذذال النذذووي رحمذذه  :يولذذه  " :أَ َف َّت ـ ٌ
وص ذذاد عن ذذه فعي ذذه اأنك ذذار عل ذذا م ذذن ارتك ذذت م ذذا فنل ذذا عن ذذه وان ك ذذان مكروه ذذا غي ذذر

محرم .)3

وي ذذال ان ذذن حلذ ذذر رحم ذذه  :ومعن ذذا الفتنذ ذذة ه ذذا هن ذذا أن التطويذ ذذل ك ذذون سذ ذذبثا
لالذروجلم مذن الصذذالة وللتك ُّذره للصذالة فذذي اللماعذة ورو البيلقذي فذذي ال ُّشذعت بحسذذناد
 )1العوا :مقاصد السكون التشريعي

.)27

 )2أخرجه الثالاري فذي صذحيحه كتذاب الصذالة بذاب مذن شذكا ىمامذه ى ا صذلا 142/1
ومسلم في صحيحه كتاب الصالة باب معرفة الركعتين 339/1
 )3النووي :شر صحيت مسلم .)183-182/4

 )465واللفه له.

)705

ك
فيطول على
صحيت عن عمر  يالَّ :ل تبغضوا إلى هللا عباده ،اكون أحدكم إماماً
ض إليهم ما هم في .)1
القوم اليالة حتى ُيَب كغ َ
ب .عذذن أىىن ذ ىس ن ذ ىن ىمال ذ نه  ي ذذال :ىج ذاء ثىالثى ذة ىره ذ نط ىىل ذا ني ذون أىاىواج َّ
النب ذي 
ى
ّ
ُّ
النبي  ىفىل َّما أخبروا ىكذ َّىنلم تىىقالو ىهذا ىفىقذالوا :ىوأىفذ ىن ىنحذن مذن َّ
ىس ىلو ىن ىعن  ،ىث ىادة َّ
النبذي 
ّ
ّ
ىخر ىيذال أىحذدهم :أى َّمذا أىنذا ىفذحّني أصذّلي َّ
الليذ ىل أىىنذدا
ى
ى ى
ىيذد غفذ ىر ىلذه ىمذا تىىقذ َّد ىم مذن ى نثذه ىو ىمذا تىذ َّ ى
ى
اء ىفذال أىتىذ ىزَّوج أىىنذدا.
ال ح ىخذر :أىىنذا أىعتىذزل ّ
ال ح ىخذر :أىىنذا أىصذوم الذ َّذده ىر ىوال أفطذر .ىوىيذ ى
ىوىيذ ى
الن ىسذ ى
اكم كَّ ك
ك
ّلل
اء ىرسول َّ
َمـا َِ َّ ك كإ كنـي أل ْ
ال " :أَْن ُت ْم َّالذ َ
َخ َشـ ُ ْ
ّللا  ىىليلم ىفىقذ ى
ين ُقْلـ ُت ْم َكـ َذا َوَكـ َذا أ َ
ىف ىل ى
اكم َل َ ،ل كك كني أَصوم وأُ ْف كطر ،وأُصلكي وأَرُق ُد ،وأ ََت َزَّو ك
اءَ ،ف َم ْن َركغـ َب َعـ ْن ُسـَّن كتي
َوأَ ْتَق ُ ْ ُ
ُ
ُ ُ َ ُ َ َ َْ َ
ج الن َس َ
س كم كني " .)2
َفَل ْي َ
يال انن بطال رحمه

 :وفيه أنه من أراد الزيادة علا سيرهم ذ أي القذدوان ذ فلذو

مفسذد فذحن األخذ بالتوسذط والقصذد فذي الدثذذادة أولذا حتذا ال علذز عذن شذيء منلذذا
وال فنقط دونلا .)3
ج .عن أني هريرة  يال :يال رسول

" :تضمن هللا لمـن خـرج فـي سـبيل

َّل اخرج ـ إَّل جهــادا فــي ســبيلي وإامانــا كــي وتيــداقا كرســلي فهــو علــي ضــامن أن
أدخل الجنة أو أرجع إلى مسكن الـذي خـرج منـ نـائال مـا نـال مـن أجـر أو غنيمـة
والذي نفس محمد كيده ما مـن كلـم اكلـم فـي سـبيل هللا إَّل جـاء يـوم القيامـة كهيئتـ
حــين كلــم لون ـ لــون دم وريح ـ مســَ والــذي نفــس محمــد كيــده ل ـوَّل أن اشــك علــى
المسلمين ما قعدت خالف سرية تغزو في سبيل هللا أكدا ولكن َّل أجد سـعة فـأحملهم

 )1ان ذذن حل ذذر :ف ذذتت الث ذذاري  )195/2وأث ذذر عم ذذر أخرج ذذه البيلق ذذي ف ذذي ش ذذعت اأ م ذذان 275/6
 )8139وهو صحيت كما كر انن حلر.

 )2أخرجه الثالاري في صحيحه كتاب النكا

 )3انن بطال :شر صحيت الثالاري .)160/7

باب الترغيت في النكا 2/7

.)5063

وَّل اجدون سعة ويشك عليهم أن يتخلفوا عني والـذي نفـس محمـد كيـده لـوددت أنـي
أغزو في سبيل هللا فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل" .)1
يذذال النذذووي رحمذذه

 :وفيذذه مذذا كذذان عليذذه  مذذن الشذذفقة علذذا المسذذلمين وال أرفذذة

نلم وأنه كان فتر بعض ما التاره للرفن بالمسلمين وأنه ى ا تعارضت المصذالت نذدأ
ب هملا وفيه مراعاة الرفن بالمسلمين والسعي في اوال المكروه والمشقة عنلم .)2
ُم كتـي أ َْو َعَلـى
ول َّ
َشـ َّ
ك َعَلـى أ َّ
َن أ ُ
الَ " :لـ ْوَّل أ ْ
ّللا  ىيذ ى
د .ىعن أىني ه ىري ىرىة  أى َّن ىرسذ ى
السو ك
ك
الن ك
َّ
اك َم َع ُك كل َصال ٍة " .)3
َمْرُت ُه ْم كب َ
اس أل َ
يال النووي رحمه

 :وفيه نيان ما كان عليه النبي  من الرفن ب مته.)4 

ويال انن بطال رحمه

 :فامتن من أمرهم ن له لوجود المشقة نلم عنذد امتثذاللم

أمره .)5
هذذ .عذذن عبذذد

نذذن عمذذر  يذذال :مكثنذذا ان ليلذذة ننتظذذر رسذذول

 لصذذالة

العشذاء اآلخذرة فالذذرج ىلينذا حذين هذذت ثلذع الليذل أو بعذذده فذال نذدري أشذذيء شذغله فذذي
َه ـ ُل كديـ ٍـن
أهلذذه أو غيذذر لذذه فقذذال حذذين خذذرج " :كإَّن ُك ـم َل َتْن َت كظ ـُرو َن َص ـال ًة َم ـا َيْن َت كظُرَه ـا أ ْ

 )1أخرجه مسلم في صحيحه كتاب اأمارة باب ف ل الللذاد والالذروج فذي سذبيل

1495/3

.)1876

 )2النووي :شر صحيت مسلم .)22/13

 )3أخرجه الثالاري في صحيحه كتاب اللمعة باب السوا فوم اللمعة 4/2
 )4النووي  :شر صحيت مسلم .)144/3

 )5انن بطال :شر صحيت الثالاري .)294/10

.)887

اع َة " ثذذم أمذذر المذذؤ ن ف يذذام
ُم كتـي َل َيـَّل ْي ُت ك كهـم َهـ كذه َّ
َن َي ْثُقـ َل َعَلـى أ َّ
َغ ْيـُرُكم َوَلـ ْوَّل أ ْ
السـ َ

الصالة وصلا .)1

فتذذر  األف ذذل فذذي الويذذت وأخذ بالفاضذذل م ارعذذاة للتالعيذ

عذذن األمذذة ورفذ

المشقة عنلم.
 .8األحاديث التي انتقل فيها الحكم من حكم آلخر تخفيفاً على المكلفين:
أ .تر ركن القيام في الصالة بسبت عدم القدرة:
ال :ىك ىانت ني ىن ىواسير ىف ىس ىلت َّ
صذالة
النب َّي  ىعن ال َّ
ىعن عم ىر ى
صي نن  ىي ى
ان نن ح ى
ىفىقال" :ص كل َق كائماًَ ،فكإ ْن َلم َتس َت كطع َفَق ك
اعداًَ ،فكإ ْن َل ْم َت ْس َت كط ْع َف َعَلى َجْن ٍب" .)2
ْ ْ ْ
ى َ
ب .تر الترتيت األف ل في الحي ىلا الفاضل:
ّللا ن ذن ىعم ذرو ن ذن ال ىع ذا
ىع ذن ىعب ذد َّ

 أ َّ
ّللا  ىوىي ذ ى ف ذي ىح َّل ذة ال ذ ىوىداع
ول َّ
ىن ىرس ذ ى

ال " :ا ْذَبـ ْ
بمنا ل َّلنا ىس ىل ى
ال :ىلذم أىشذعر ىف ىحىلقذت ىيبذ ىل أىن أى ىبذ ىت .ىفىقذ ى
اءه ىرجذ ٌل ىفىقذ ى
ونه ىف ىلذ ى
الْ " :ارمك َوَّل َح ـَر َج "،
ال :ىلذم أىشذعر ىف ىن ىحذرن ىيبذ ىل أىن أىرمذ ىي .ىيذ ى
اء ح ىخذر ىفىقذ ى
َوَّل َحـَر َج " ىف ىلذ ى
ن
ىف ىما س ىل َّ
ال " :ا ْف َع ْل َوَّل َحَر َج " .)3
النب ُّي  ىعن ىشيء ي ّد ىم ىوال أ ّخ ىر ىال ىي ى

 )1أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواض الصالة باب ويت العشاء وت خيرهذا 442/1
.)639

 )2أخرجذذه الثالذذاري فذذي صذذحيحه كتذذاب تقصذذير الصذذالة بذذاب ى ا لذذم طذذن ياعذذدا صذذلا 48/2

.)1117

 )3أخرجذذه الثالذذاري فذذي صذذحيحه كتذذاب العلذذم بذذاب الفتيذذا وهذذو وايذ

علذذا الدابذذة وغيرهذذا 28/1

 )83ومسذذلم فذذي صذذحيحه كتذذاب الحذذي بذذاب مذذن حلذذن يبذذل النحذذر أو نحذذر يبذذل الرمذذي 948/2
.)1305

المطلب الثالث :قواعد في التيسير
انطاليذذا مذذن مذذنلي اأسذذالم العظذذيم فذذي التيسذذير ورف ذ الحذذرج عذذن النذذا

ومذذن

خالل استقراء العلماء آلي القرحن الكريم وأحادفع النبي  وأحوالذه فقذد وضذ العلمذاء
العدفد من القواعد الدالة علا ه ا المنلي العظيم والتي منلا:
 .1المشقة تجلب التيسير :)1
قول الشافبي رحمه

 :ىن األدلة علا رفذ الحذرج فذي هذ ه األمذة نلغذت مبلذ

القط .)2

من أمثلتها:
أ .يبول شلادة القانلة وحدها علا أمر الوالدة لحفه النست .)3
ب .مشقة استالدام الماء حال البرد الشدفد وعدم وجذود مذا فذ هت نرودتذه تللذت
التالعي

للتيمم .)4
ج .مشذذقة اسذذتعمال أهذذل الصذذال والتقذذو فذذي الحكذذم اختيذذا ار تللذذت التيسذذير فذذي

دخول نرلمانان غير يائمة علا اأسالم.
 )1انظذذر :انذذن نلذذيم :األشذذثاه والنظذذائر  )77/1السذذيوفي :األشذذثاه والنظذذائر  )157/1السذذدالن:
القواعد الفقلية الكبر

.)215

 )2الشافبي :الموافقان .)520/1

 )3أميذذر بذذاد شذذاه :تيسذذير التحريذذر  )109/4الزيثذذاري  :التحريذذر فذذي ياعذذدة المشذذقة تللذذت التيسذذير
.)114
 )4الزيثاري :التحرير في ياعدة المشقة تللت التيسير

.)114

د .شرع صالة الالوف تيسي ار علا الملاهدفن.
 .2إذا ضاق األمر اتسع :)1
من أمثلتها:
جواا خروج المتوفا عنلا اوجلا من نيتلا خالل عدتلا ى ا اضطرن .)2
المدفن المعسر تؤخر مطالبته ىلا ويت القدرة علا السداد.
 .3الضرورات تبي المحظورات :)3
من أمثلتها :جواا التلفه بكلمة الكفر م افم نان القلت.
أكل الميتة لمن لم لد غيرها وشارف علا اللال .
 .4الحاجة تنزل منزلة الضرورة خاصة كانت أو عامة :)4
من أمثلتها:
فري ذذن ض ذذايت بالم ذذارة كثيذ ذ ار حت ذذا تحرجذ ذوا ف ذذي الم ذذرور في ذذه ول ذذم ف ذذتمكن م ذذن
التوس ذذي فيل ذذا ىال باألخ ذ م ذذن أر

رج ذذل فيل ذذوا ل ذذولي األم ذذر أخ ذ ها من ذذه يل ذ ار ن ذذثمن

المثل .)5
 )1انن نليم :األشثاه والنظائر  )85/1الزريا :شر القواعد الفقلية
 )2الزيثاري :التحرير في ياعدة المشقة تللت التيسير

.)114

.)163

 )3انذن نلذيم :األشذثاه والنظذائر  )87/1المنلذور :شذر المذنلي المنتالذت ىلذا يواعذد المذ هت
 )493الزريا :شر القواعد الفقلية

.)185

 )4السدالن :القواعد الفقلية الكبر

.)286

)5الزيثاري  :التحرير في ياعدة المشقة تللت التيسير

.)120

أجاان الشريعة ني السلم دفعا لحاجة المزارعين .)1
أجاا الشرع لثس الحرير الطبيعي لمن به حكة .)2
 .5الحرج مرفوع شرعاً :)3
ىن كذذل أمذذر مذذن
سر وال تالعي

تعذذالا لنذذا فلذذو سذذر وهذذو رفذ الحذذرج وهذذو التالعي ذ

وال

وال رف حرج أعظم من شيء أد ىلا اللنة ونلا من جلنم .)4

يال الشافبي رحمه

 :اعلم أن الحرج مرفوع عن المكل

لوجلين:

أحدهما :الالوف من االنقطاع من الطرين وبغض الدثادة وكراهة التكلي
وينتظم تحت ه ا المعنا الالوف من ىدخال الفساد عليه في جسمه أو عقله أو ماله
أو حاله.
والثاني :خوف التقصير عند مزاحمة الوهائ
مثل قيامه علا أهله وولده ىلا تكالي

أ ىخر ت تي في الطريذن فربمذا كذان التوغذل فذي

بعض األعمال شاغال عنلذا ويافعذا بذالمكل
المثالغة في االستقصاء فانقط عنلما .)5

 )1المرج السانن نفسه.
 )2المرج السانن نفسه.
 )3الشافبي :الموافقان .)233/2
 )4انن حزم :اأحكام في أصول األحكام .)176/2
 )5الشافبي :الموافقان .)233/2

المتعلقذة بالعبذد المالتلفذة األنذواع

دونلذا وربمذا أراد الحمذل للطذرفين علذا

ىن فريقة اأسالم في التشذري ىجمذال مذا فتغيذر وتفصذيل مذا ال فتغيذر
ه ا رف للحرج والمشقة عن النذا

)1

وفيلذا

علذا مذد الذدهر لكذن هذ ا مقيذد كمذا قذول سذعيان

الثوري :ىنما العلم عندنا الرخصة من ثقة أما التشدفد فيحسنه كل أحد .)2
ومذ ذذن أمثلذ ذذة رفذ ذ الحذ ذذرج عذ ذذن المكلفذ ذذين مذ ذذا سذ ذذبن مذ ذذن مثذ ذذل ىباحذ ذذة أكذ ذذل الميتذ ذذة
للم طر واجااة التلفه بكلمة الكفر لمن اضطر  ...الخ.

 )1العوا :مقاصد السكون
 )2عبد

 )54نقال عن شلتون :اأسالم شريعة وعقيدة

نن أحمد :السنة .)38/1

.)60

المبحث الثاني :منهج القرضاوي في التيسير في الفتون
مم ذذا س ذذبن م ذذن ح ذذان وأحادف ذذع ويواع ذذد وغيره ذذا اخ ذذتط القرض ذذاوي لنفس ذذه م ذذنلي
التيسذذير ورف ذ الحذذرج ووجذذدناه سذذطر هذ ا المذذنلي فذذي جمي ذ مذذا كتذذت وكانذذت نظرتذذه
منبثقذة مذن كذون اأسذالم رسذالة للعذالمين والثشذرية اليذوم فذي حاجذة ماسذة ىلذا ح ذذارة
جدفدة تعطيلا الدفن وال تفقدها العلذم تعطيلذا اأ مذان وال تسذلبلا العقذل تعطيلذا الذرو
تحرم عليلا الدنيا تعطيلا الحن وال تمنعلا القوة
وال تحرملا المادة تعطيلا اآلخرة وال ّ
وتله هي رسالة اأسالم .)1

تصللا بالسماء وال تنتزعلا من األر

قذ ذذول عصذ ذذام تليمذ ذذة ذ سذ ذذكرتير الشذ ذذيخ القرضذ ذذاوي ذ :ومذ ذن خصذ ذذائص المشذ ذذروع
الفقلي للشيخ القرضاوي :التيسير ونعني نتيسير الفقه أمرين:
أولهما :أن نيسر فلمه للنا

في امن احتاج النا

فيه ىلا معرفة دفنلم.

ثانيهما :تيسير أحكامه للعمل والتنفي و له بالتيسير علا النا

وتبني أ سر

اآلراء والثعد عن الت يين والتشدفد .)2
ويق ذ ذذول د .أحم ذ ذذد الريس ذ ذذوني :ى ا ك ذ ذذان ال ذ ذذدكتور القرض ذ ذذاوي م ذ ذذن فقل ذ ذذاء اليس ذ ذذر
والتيسير فألن التيسير ورف الحرج مقصد كبير من مقاصد الشريعة .)3
ويذد كذان مذنلي العالمذة القرضذاوي فذذي التيسذير ورفذ الحذرج سذير وفذن األسذذس
التالية:
 .1األاسر َّ
مقدم على األحو :
 )1ملموعة مؤلفين :فوس

القرضاوي كلمان في تكريمه )110/1

 )2المرج السانن .)551-550/2
 )3المرج السانن .)111/1

قول القرضاوي ذ حفظه

ذ :ويد تبين لي بطول الدراسة والممارسذة أن الرجذوع

المثاشذ ذذر ىلذ ذذا الكتذ ذذاب والسذ ذذنة قتذ ذذرن دائمذ ذذا بذ ذذالتالعي

والتيسذ ذذير والثعذ ذذد عذ ذذن الحذ ذذرج

والتعسير علا خالف الرجوع ىلا الفقه الم هبي ال ي حمل علا فول العصذور كثيذ ار
م ذذن التش ذذددان نتيل ذذة االتل ذذاه ىل ذذا األخذ ذ ب ذذاألحوط غالث ذذا وان األخذ ذ ب ذذاألحوط دون
األ سر أو األرفن أو األعدل يد فنتلي ننا ىلذا جعذل أحكذام الذدفن ملموعذة أحوفيذان
وا ا صذذار الذذدفن ملمذذوع أحوفيذذان ىفىقذ ىد رو اليسذذر وحمذذل فذذاب الحذذرج والمشذذقة مذ
أن تعذذالا نفذذا الحذذرج عنذذه نعيذذا باتذذا حذذين يذذالَ  :و َم ـا َج َع ـل َعَل ـ ْي ُكم كف ـي الـ كـد ك
ين كم ـن

َحَر ٍج.)2 ...)1 

ثذذم يذذال :وعلذذا العمذذوم ى ا كذذان هنذذا أر ذذان أحذذدهما أحذذوط والثذذاني أ سذذر فذذحني
أوثر اأفتاء باأل سر ايتداء بالنبي  ال ي ما خير نين أمرين ىال اختار أ سرهما ما لم
كن ىثما.
أما األحوط فيمكن أن خ به المفتي في خاصة نفسه أو فتذي بذه أهذل العذزائم
والحريصين علا االحتياط ما لم ال
فقذ ذذد كذ ذذان علمذ ذذاء السذ ذذل

عليلم اللنو ىلا الغلو .)3

ى ا شذ ذذددوا فعلذ ذذا أنفسذ ذذلم أمذ ذذا علذ ذذا النذ ذذا

فييسذ ذذرون

ويالففون.
وكان المزني صاحت الشافعي أشد النا
في له علا النا

ت ييقا علا نفسذه فذي الذورع وأوسذعه

.)1

 )1سورة الحي :من اآل ة .)78
 )2فتاو معاصرة  )556/2 6/1وانظر :تيسير الفقه للمسلم المعاصر
 )3فتاو معاصرة .)14/1

.)31

وال غرو أن نلد في فقه أئمتنا وفذي كتذت المذ اهت المعتبذرة هذ ه اللملذة المعبذرة
في ترجيت بعض األيوال علا بعض " :ه ا أرفن " .)2
ك
الميسر َّ
مقدم على المشدد (تغليـب رو التيسـير والتخفيـف علـى التشـديد
.2
التعسير):
ويذ ذذد غَّلذ ذت القرضذ ذذاوي رو التيسذ ذذير والتالعيذ ذ

علذ ذذا التشذ ذذدفد والتعسذ ذذير و لذ ذذه

ألمرين:
األول :أن الشريعة مبنية علا التيسير ورف الحرج عن الدثاد.
الثــــاني :فبيعذ ذذة عصذ ذرنا الذ ذ ي ندذ ذذي

فيذ ذذه وكيذ ذ

الروحيذذة واألنانيذذة علذذا الغيريذذة والنفديذذة علذذا األخذذال

فغذ ذذت فيذ ذذه الماد ذ ذذة علذ ذذا
وكيذ

كثذذرن فيذذه المغريذذان

بالشذذر والمعويذذان عذذن الاليذذر وأصذذثت القذذابض علذذا دفنذذه كالقذذابض علذذا اللمذذر ...
والفرد المسلم في ه ه الملتمعان دذي

فذي محنذة ياسذية نذل معركذة دائمذة فقلمذا لذد

من عينه وانما لد من عويه.
ولل ذ ا فنثغ ذذي أله ذذل الفت ذذو أن فيس ذذروا علي ذذه م ذذا اس ذذتطاعوا وأن عرض ذوا علي ذذه
جانذت الرخصذة أكثذذر مذن جانذت العزيمذذة ترغيثذا فذذي الذدفن وتثبيتذا أليدامذذه علذا دفنذذه

 )1ال هبي :سير أعالم النثاء  )494/12وانظر :القرضاوي :فتاو معاصرة .)13/1
 )2انذذن اللمذذام :شذذر فذذتت القذذدفر  )3/3مالذذه :المدونذذة  )204/1الشذذيرااي :الملذ ب )104/1
ان ذ ذذن عثيم ذ ذذين :الش ذ ذذر الممتذ ذ ذ
األولويان

.)89

 )52/4وانظ ذ ذذر :القرض ذ ذذاوي :نيذ ذ ذ المرابح ذ ذذة

 )26-25فق ذ ذذه

الق ذذويم .ق ذذول س ذذعيان الث ذذوري :ىنم ذذا العل ذذم الرخص ذذة م ذذن ثق ذذة أم ذذا التش ذذدفد فيحس ذذنه ك ذذل
أحد .)1
وكان منلي الصحابة ومذن تالذرج علذا أفذدفلم هذو التيسذير والرفذن بالنذا

عذن

ول ك
ك
اب َرسـ ك
َصـ َح ك
هللا  أَ ْك َثـَر كم َّمـ ْن
ع ىمير نذن ىسذحا ذ مذن التذابعين ذ يذال :أ َْدَرْكـت مـ ْن أ ْ
ُ
يدا كمْن ُه ْم .)2
َسَبَق كني كمْن ُه ْم َ ،فَل ْم أََر َق ْو ًما أ ْ
َه َو َن كس َيرًةَ ،وَّلَ أَ َق َّل َت ْش كد ً
ه ا وامنلم امن اأقثال علا الدفن فكي
ىننا أحوج ما نكون ىلا التوسعة علذا النذا

نزماننا والنا

مدنرون عنه

قذول القرضذاوي :وهذ ا مذا اخترتذه

لنفس ذذي أن أ س ذذر الف ذذروع ح ذذين أش ذذدد ف ذذي األص ذذول .والتيس ذذير ال ذ ي أعني ذذه ه ذذو ال ذ ي ال
ص ذذادم نص ذذا ثانت ذذا محكم ذذا وال ياع ذذدة ش ذذر،ية يافع ذذة ن ذذل س ذذير ف ذذي ض ذذوء النص ذذو
والقواعد والرو العامة لإلسالم .)3
 .3التزام رو التوسط دائماً واَّلعتدال كين التفريط واإلف ار :
حي ذذع خ ذذط القرض ذذاوي لنفس ذذه منلل ذذا ن ذذين الذ ذ فن فري ذذدون أن فتحللذ ذوا م ذذن ع ذذر
األحكذذام الثانتذذة ن ذذدعو مسذذافرة التط ذذور مذذن المتعب ذذدفن بكذذل جدف ذذد وال ذ فن فري ذذدون أن
ظذذل كذذل مذذا كذذان علذذا مذذا كذذان مذذن الفتذذاو واألياويذذل واالعتثذذاران تقد سذذا مذذنلم لكذذل
يد م .)4
 )1عبد

نن أحمد :السنة .)38/1

 )2أخرجذذه ان ذذن أنذذي ش ذذيثة فذذي مص ذذنفه 17/14

 )13/1وانظر :فقه األولويان

 )36710وانظذذر :القرض ذذاوي :فتذذاو معاص ذرة

 87وما بعدها).

 )3فتاو معاصرة .)14/1
 )4فتذذاو معاص ذرة  )21/1وانظذذر :الصذذحوة اأسذذالمية نذذين االخذذتالف المشذذروع والتفذذر الم ذ موم
 62وما بعدها) االجتلاد المعاصر نين االن ثاط واالنفراط

.)97

ورس ذذم لنفس ذذه أن ذذه ال حل ذذل وال ح ذذرم ىال حس ذذت األص ذذول ونق ذذل ع ذذن ان ذذن القي ذذم ذ
رحمه

ذ يوله  :)1ال
لذذوا للمفتذذي أن شذذلد علذذا

ورسذذوله ب نذذه أحذذل كذ ا أو حرمذذه أو أوجثذذه أو

كره ذذه ىال لم ذذا عل ذذم أن األم ذذر في ذذه كذ ذ له مم ذذا ن ذذص

ورس ذذوله  عل ذذا ىباحت ذذه أو

تحريمه أو ى لابه أو كراهته وأما ما وجده في كتابه ال ي تلقذاه عمذن يلذده دفنذه فلذيس
له أن شلد علا

ورسوله  به ويغر النا

ن له وال علم له بحكم

يذذال غيذذر واحذذد مذذن السذذل  :ليح ذ ر أحذذدكم أن قذذول :أحذذل
ك ا فيقول

ورسوله .
ك ذ ا أو حذذرم

له :ك نت لم أحل ك ا ولم أحرمه.

وثبذذت ف ذذي صذذحيت مس ذذلم م ذذن حذذدفع نري ذذده نذذن الحص ذذيت  أن رس ذذول



يال :وكإ َذا حاصرت كحيناً َفسأَُلوك أَن ُتْن كزَلهم عَلى ح ْكمك ك
هللا َوَر ُسولك ك َ ،فـال ُتْنـ كزْل ُهم َعَلـى
َ َ ْ
ُ َ ُ
َ َ ََْ ْ
هللا ورس ـولك ك َ ،فكإَّن ـَ َّل َت ـ ْدركي أَ ُت كي ـيب ح ْك ـم ك
ح ْك ـمك ك
هللا كف ـ ك
يهم أ َْم َّلَ ،وَل كك ـ ْن أَْن ـ كزْل ُهم َعَلــى
َ
ُ
ََ ُ
ُ ُ َ
ك
َص َحا كب ََ .)3 ...)2
ُح ْكم ََ َو ُح ْكمك أ ْ
ونقذذل عذذن اأمذذام مالذذه ذ رحمذذه

)4
ذي مذذن أن أس ذ ل
ذ يولذذه  :مذذا شذذيء أشذذد علذ َّ

عن مس لة من الحالل والحرام ك ن ه ا هو القط في حكم

ولقد أدركت أهذل العلذم

والفقه نبلدنا وان أحدهم ى ا س ل عن مس لة ك ن المون أشرف عليه.

 )1فتاو معاصرة .)26-25/1

 )2أخرجه ننحوه الترم ي في سننه كتاب السير بذاب مذا جذاء فذي وصذيته  فذي القتذال
 )1617ويال األلثاني :صحيت.
 )3انن القيم :ىعالم المويعين .)175/4
 )4فتاو معاصرة .)26-25/1
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ورأفت أهذل اماننذا هذ ا شذتلون الكذالم فيذه والفتيذا ولذو ويفذوا علذا مذا صذيرون
ىليه غدا لقللوا من ه ا وان عمر نن الالطاب وعليذا وعلقمذة خيذار الصذحابة  كانذت
تت ذذردد عل ذذيلم المس ذذائل وه ذذم خي ذذر الق ذذرون الذ ذ فن بع ذذع ف ذذيلم النب ذذي  وك ذذانوا لمع ذذون
أصذذحاب النبذذي  ويس ذ لون حين ذ ثذذم فتذذون فيلذذا وأهذذل اماننذذا ه ذ ا يذذد صذذار فالذذرهم
الفتيا فثقدر له فتت للم من العلم.
يذذال :ولذذم كذذن مذذن أمذذر النذذا

وال مذذن م ذذا وال مذذن سذذلفنا ال ذ فن قتذذد نلذذم

ويعول اأسالم عليلم أن قولوا :ه ا حالل وه ا ح ارم ولكن قول :أنا أكذره كذ ا وأحذت
ك ا.
وأما حالل وحرام فل ا االفتراء علا
هللا َل ُكم كمن كرْزق  ...
َما أَْن َز َل ُ
ما حرماه .)2

)1

أما سمعت يول

اآل ة ألن الحالل ما أحله

َرَْي ُتم
تعالاُ  :ق ْل أَأ

ورسوله  والحذرام

 .4عدم اَّلقتيار على مذهب من المذاهب ،والتحـرر مـن العيـبية المذهبيـة
ومن التقليد األعمى:
كذر القرضذاوي مذذن نعذم

عليذه أن تحذذرر منذ ويذت مثكذذر مذن ربقذة التمذ هت

والتقليد والتعصت لقول عالم بعينه وأرج الف ل في له لعدة عوامل منلا:
ني ذذة الحركذذة اأسذذالمية التذذي كذذان دذذي
حسن البنا ذ رحمه

فذذي رحانلذذا ودعذذوة مؤسسذذلا الشذذليد

ذ

في رسالته المسماة رسالة التعاليم ىلا التحرر من العصبية .)1
 )1سورة فونس :من اآل ة .)59
، )2يا

 :ترتيت المدار وتقريت المساله .)41/1

ونق ذذل ع ذذن ال ذذثعض ي ذذوللم :ال قل ذذد ىال عص ذذبي أو غب ذذي ي ذذال :وأن ذذا ال أرض ذذا
لنفسي واحدا من الوصفين ه ا م التويير الكامل ألئمتنا وفقلائنا فعدم تقليذدهم لذيس
حطذا مذذن شذ نلم نذذل سذذي ار علذذا نلللذم وتنفيذ ا لوصذذا اهم بذ ال نقلذذدهم وال نقلذذد غيذذرهم
ون خ من حيع أخ وا .)2
ويد أر الشيخ القرضاوي ذ تماشيا م منلله وتيسي ار علذا األمذة ذ جذواا العمذل
بمذذا الذذال

المذ اهت األربعذذة خاصذذة أن مذ اهت الفقذذه اأسذذالمي ليسذذت محصذذورة فذذي

أربعة فقد عاصر األئمة األربعة أئمة كانوا في مثل مرتبتلم من العلم واالجتلاد ىن لم
كونوا أفقه وأعلم كالليع نن سعد وسعيان الثذوري كمذا أن األئمذة األربعذة كغيذرهم مذن
الملتلدفن لم َّفدعو ألنفسلم العصمة وال دليذل مذن القذرحن أو السذنة علذا وجذوب تقليذد
م هت بعينه ويذد نلذا األئمذة أنفسذلم عذن تقليذدهم وتقليذد مذ هت بعينذه والتعصذت لذه
أمر مبتدع في ه ه األمة مالال

للدي السل

والقرون الثالثة األولا.

وأكد أن مالالفة أئمذة المذ اهت ليسذت فعنذا فذي ىمذامتلم وال حطذا مذن شذ نلم وال
يذذدحا فذذي سذذعة علملذذم نذذل ىن حذذت هذؤالء األعذذالم وتذذوييرهم والثنذذاء علذذيلم مذذن صذذميم
دفن اأسالم .)3
 .5لكل زمان ومكان حوادث وطبيعتـ وفتـاواه (مخاطبـة النـاس كلغـة عيـرهم
واإلعراف عما َّل ينفعهم):

 )1فت ذذاو معاص ذرة  )6/1وانظ ذذر :كي ذ

بعدها) تيسير الفقه للسلم المعاصر

نتعام ذذل م ذ الت ذراع والتم ذ هت واالخ ذذتالف

.)25

 62وم ذذا

 )2فتاو معاصرة .)10/1
 )3فتذذاو معاص ذرة  )115-111/2وانظ ذذر :الصذذحوة اأس ذذالمية نذذين االخ ذذتالف المشذذروع والتف ذذر
الم موم

 120وما بعدها).

يال القرضاوي :ومن القواعد التي التزمتلا أن أخافت النا

نلغة عصرهم التي

فلمذ ذذون متلنثذ ذذا وعذ ذذورة المصذ ذذطلحان الصذ ذذدثة وخشذ ذذونة األلفذ ذذاظ الغريثذ ذذة متوخيذ ذذا
السلولة والدية.
ويد نقل عن اأمذام علذي  يولذه :حذدثوا النذا
أتريدون أن ك ب

بمذا عرفذون ودعذوا مذا فنكذرون

ورسوله

ولغة عصرنا تتطلت عدة أشياء لت علا المفتي أن فراعيلا:
أ .أن عتمد علا مالافثذة العقذول بذالمنقول ال علذا ىثذارة العوافذ

بالمثالغذان

 ...فلم تعرف الثشرية دفنا حترم العقل والعلم كما حترمه اأسالم.
ب .أن فذ ذذدع التكلذ ذ

والتقعذ ذذر فذ ذذي اسذ ذذتالدام الدثذ ذذاران واألسذ ذذاليت وللذ ذ ا كنذ ذذت

أسذ ذذتالدم اللغذ ذذة السذ ذذللة القريثذ ذذة وربمذ ذذا اسذ ذذتالدمت بعذ ذذض األلفذ ذذاظ أو األمثذ ذذال العاميذ ذذة
لتوضيت ما أريد ى مانا مني ب ن اللملور ليسوا في مستو واحد من الثقافة والفكر.
ج .أن ف كر الحكم مقرونا بحكمته وعلته مربوفا بالفلسفة العامة لإلسالم .)1
ىن لكذذل عصذذر اهتماماتذذه ومشذذكالته الفكريذذة والنفسذذية واالجتما،يذذة التذذي تشذذغل
أهلذذه وتتذذر أثرهذذا فذذي ىنتذذاجلم العلمذذي وت ذراثلم الفكذذري ثذذم ذ تي عصذذر حخذذر فتنطفذذر
جمذرة هذ ه المشذكالن وتالفذ

ح اررتلذذا حتذا تتحذول ىلذا رمذذاد علذا حذين تثذور ي ذذا ا

ومشذكالن جدفذدة تشذغل أفكذذار الالحقذين لذم تكذذن ان بذال نذل ربمذا لذذم كذن للذا وجذذود
عند السابقين.

 )1فتاو معاصرة  )16-15/1وانظر :مدخل لدراسة الشريعة اأسالمية

 179وما بعدها).

وفي عصرنا نران المشكالن االجتما،ية وااليتصاد ة في العالم كله وتعذددن
الم اهت واألنظمة الدا،ية ىلا حللا .)1
المتقدمين في تغيير الفتو نتغير األحوال والعادان.

وه ا منلي السل

ق ذذول اأم ذذام الق ارف ذذي رحم ذذه

 " :فملم ذذا تل ذذدد ف ذذي الع ذذرف اعتب ذره وملم ذذا س ذذقط

أسقطه وال تلمد علا المسطور في الكتت فول عمر

نل ى ا جاء رجذل مذن غيذر

أهل ىيليمه ستفتيه ال تلره علا عرف نلد واس له عن عذرف نلذده وأجذره عليذه وأفتذه
بذذه دون عذذرف نلذذد ودون المقذذرر فذذي كتثذذه فل ذ ا هذذو الحذذن الواضذذت واللمذذود علذذا
المنقوالن أندا ضالل في الدفن وجلل بمقاصد علماء المسلمين والسل
وي ذذال أ

الماضين" .)2

ذذا " :ىن ىج ذراء األحك ذذام الت ذذي م ذذدركلا العوائ ذذد م ذ تغي ذذر تل ذذه العوائ ذذد:

خذذالف اأجمذذاع وجلالذذة فذذي الذذدفن نذذل كذذل مذذا هذذو فذذي الش ذريعة فتث ذ العوائذذد :فتغيذذر
الحكم فيه عند تغير العادة ىلا ما تقت يه العادة المتلددة " .)3
ويد كر انن القذيم رحمذه

أن الفتذو تتغيذر نتغيذر األامنذة واألمكنذة واألحذوال

والنيذ ذذان والعوائذ ذذد ألن ننذ ذذاء الشذ ذريعة قذ ذذوم علذ ذذا رعا ذ ذذة مصذ ذذالت الدثذ ذذاد فذ ذذي المعذ ذذاش
والمعاد .)4
 .6إعطاء الفتون حقها من الشر واإلاضا :

 )1فقه الزكاة .)13-12/1
 )2القرافي :الفرو
 )3القرافي :اأحكام

.)321/1
.)218

 )4انن القيم :ىعالم المويعين .)13/3

لقذذد رفذذض القرضذذاوي فريقذذة بعذذض العلمذذاء يذذد ما وحذذدفثا فذذي ج ذواب السذذائلين:
ب ن ه ا لوا وه ا ال لوا وهذ ا حذالل وهذ ا حذرام أو حذن وبافذل فلثذا لالختصذار
وعدوال عن اأفالة ليفر نين الفتيا والتصني .
يذذال القرضذذاوي :وه ذ ا ىن جذذاا م ذ بعذذض األشذذالا
لوا أن كون ياعدة فيما ف اع علا جملور النا

وفذذي بعذذض األح ذوال فذذال

أو كتذت فذي صذحيفة أو مللذة أو

كتاب قر ه الالاصة والعامة.
يال :والحن أني أعتبر نفسي عند ىجابة السائلين مفتيا ومعلمذا ومصذلحا وفبيثذا
ومرشدا.
وه ذ ا قت ذذي أن أبس ذذط بع ذذض اأجاب ذذان وأوسذذعلا ش ذذرحا وتحل ذذيال حت ذذا ف ذذتعلم
اللاهل ويتنثه الغافل ويقتن المتشكه ويثبت المتردد وينلزم المكانر ويذزداد العذالم
علما والمؤمن ى مانا .)1
ويد كان ه ا منللا للسل
قذول الق ارفذذي رحمذه

للتيسير علا المستفتين.

 " :ومتذا كذذان االسذتفتاء فذذي وايعذذة عظيمذة تتعلذذن بملذذام

الدفن أو مصذالت المسذلمين وللذا تعلذن نذوالة األمذور فيحسذن مذن المفتذي اأسذلاب فذي
القذذول وكث ذرة البيذذان والمثالغذذة فذذي ى

ذذا الحذذن بالدثذذاران الس ذريعة الفلذذم والتلويذذل

علذذا اللنذذاة والحذذض علذذا المثذذادرة لتحصذذيل المصذذالت ودرء المفاسذذد ويحسذذن بس ذذط
القول في هذ ه المذوافن و كذر األدلذة الحاثذة علذا تلذه المصذالت الشذر،ية .ومتذا كذان

 )1فتاو معاصرة  )25/1وانظر :الفتو نين االن ثاط والتسيت

.)130

للمسذ لة شذروط وتفاصذذيل منلذا يريذذت ومنلذا بعيذد :فذذالمتعين علذا المفتذذي كذر الشذذروط
والتفاصيذل القرية دون الثعيدة " .)1
ويد نين أهم الالطوان التي فتثعلا في الشر والبيان ومنلا:
أ .أن الفتذذو ال معنذذا للذذا ى ا لذذم فذ كر معلذذا دليللذذا نذذل جمذذال الفتذذو وروحلذذا
الدليل.
بَّ .
ىن كر الحكمة والعلة أمر ال ستغنا عنه وخصوصا في عصرنا.
ج .المواانذذة نذذين مويذ

اأسذذالم فذذي الق ذذية المسذ ول عنلذذا ومويذ

غيذره مذذن

األد ان أو الم اهت والفلسفان.
د .التمليد للحكم المستغرب بما لعله مقبوال لد السائلين.
هذ .الداللذة علذا البذدفل الحذالل مذا دمنذا يذد سذددنا فذي وجلذه فريذن الحذرام فمذا
من شيء حرمه

ىال وفيما أحله ما غني عنه .)2

و .رب ذذط الحك ذذم المسذ ذ ول عن ذذه بغيذ ذره م ذذن أحك ذذام اأس ذذالم حت ذذا تت ذذت عدالت ذذه
وتتبين روعته.
ا .تر اأجابة عن سؤال السائل في بعض الحذاالن مثذل سذؤال بع ذلم عذن
القرحن أهو ماللو أم غير ماللو

 )1القرافي :اأحكام

.)250-249

 )2انظر :ىضافة ل له :الحالل والحرام
 )3فتاو معاصرة .)30-26/1

.)30

.)3

 .7مراعاة رو التشريع ومقاصد الشريعة وفق األولويات والموازنات:
يذذرر القرضذذاوي مذذا يذذرره المحققذذون مذذن علمذذاء اأسذذالم أن أحكذذام الش ذريعة ىنمذذا
شذذرعت لمصذذالت الدثذذاد فذذي المعذذاش والمعذذاد س ذواء أكانذذت ه ذ ه المصذذالت ضذذرورية أم
حاجية أم تحسينية .)1
ويذذد أكذذد القرضذذاوي ه ذ ا المذذنلي مذذن خذذالل ت ليفذذه لملموعذذة مذذن الكتذذت تحمذذل
األسماء التالية:
أ .أولوي ذ ذذان الحرك ذ ذذة اأس ذ ذذالمية ف ذ ذذي المرحل ذ ذذة القادم ذ ذذة تح ذ ذذدع في ذ ذذه ع ذ ذذن فق ذ ذذه
المواانان.
ب .في فقه األولويان دراسة جدفدة في ضوء الكتاب والسنة.
ج .دراسة في فقه مقاصد الشريعة نين المقاصد الكلية والنصو

اللزئية.

 .8مراعاة التدرج:
أكذذد القرضذذاوي علذذا أهميذذة رعا ذذة التذذدرج فذذي الذذدعوة والتعلذذيم واأفتذذاء والتغييذذر
وعدم استعلال الشيء يبل أوانه والثمرة يبل ن للا فالتدرج سنة كونية كما هو سنة
شر،ية ويد أنزل
علا مكع وليعا

القرحن في ثذالع وعشذرين سذنة علذا رسذوله  ليقذرأه علذا النذا
النا

في تطور حياتلم ويليبلم عن تسا التلم .)2

 )1انظر :الشافبي :الموافقان  )17/2العز نن عبد السذالم :يواعذد األحكذام  )60/2القرضذاوي:

فقه الزكاة  )14/1أولويان الحركة اأسالمية
 )29تيسير الفقه للمسلم المعاصر
 )2كلمان في الوسطية اأسالمية ومعالملذا
.)53

 30وما بعدها) دراسة في فقه مقاصد الشذريعة

.)43
 )47-46وانظذر فذي فقذه األيليذان المسذلمة

المبحث الثالث :تطبيقات عملية على منهج القرضاوي في التيسير
نبذ التقليد ،والشجاعة في التعبير عن الرأي:
قول العالمة القرضاوي ذ حفظذه

ذ :ومذن األحذداع التذي تسذتحن التسذليل مذا

ويذ لذذي وأنذذا فالذذت بالقسذذم الثذذانوي حذذين خالفذذت نلذذي علمذذاء يريتنذذا ذ وهذذم ملموعذذة مذذن
األفاضل ذ ىال أنلذم التزمذوا تذدريس الفقذه علذا مذ هت الشذافعي  حتذا الحنعيذة مذنلم
التزموا له ولم حيدوا عنه نناء علذا أن مذ هت الشذافعي هذو مذ هت عذوام البلذد مذ
تقرير المحققين :أن العامي ال م هت له وأن م هثه هو م هت من فتيه ويعلمه.
وم ذذن المعل ذذوم ل ذذد الدارس ذذين أن مذ ذ هت الش ذذافعي م ذذن أش ذذد المذ ذ اهت ذ أو لعل ذذه
أدر الفقذه مذن
أشدها ذ فذي مسذائل النلاسذة والطلذارة ومذا ىليلذا  ...الملذم أنذي شذرعت ّ

غير أني شلاع نل علذا فريقذة الشذيخ سذيد سذانن فذي فقذه السذنة مسذتعينا بمذا تيسذر
لذذي مذذن الم ارج ذ فذذي لذذه الويذذت ويذذد أحذذدع لذذه فذذي أول األمذذر ضذذلة نذذين النذذا :

كي
وكي

الال

هذ ا الشذاب كثذار الشذيوا وكيذ

فّقذه النذا

مذن غيذر المتذون المعتمذدة

تي ب يوال لم نسم نلا من يبل
ولكن ذذي يانل ذذت هذ ذ ه ال ذذلة بالثث ذذان والتح ذذدي ويل ذذت للمل ذذادلين :نين ذذي وبي ذذنكم

القرحن والسنة فلنحتكم ىليلما .فلما حاجلتلم باآل ان واألحادفع ذ وب اعتلم يليلة منلا
ذ كانوا هم المحلوجين والمغلوبين.
والعلت أن العوام ال فن اعتبرهم العلماء في البلدة شافدية يد استراحوا جذدا للذ ا
النلي اللدفد ورحبوا به لما فيه من تيسير عظيم عليلم ورف للحرج عنلم .)1

 )1فتاو معاصرة .)7-6/1

وي ذذد نبذ ذ التقلي ذذد العلم ذذاء المحقق ذذون م ذذن أمث ذذال الق ارف ذذي وان ذذن تيمي ذذة وان ذذن الق ذذيم
وغيرهم .)1
رد القرضاوي على القائلين بأن المؤمنين واقفون عند الشبهات(:)2
يال في رده عليلم:
 .1ىن اتقذ ذذاء الشذ ذذبلان لذ ذذيس مذ ذذن الواجثذ ذذان والف ذ ذرائض الدفنيذ ذذة ىنمذ ذذا هذ ذذو مذ ذذن
المس ذذتحثان الت ذذي تق ذذو بحس ذذت درج ذذة الش ذذبلة واال لس ذذوينا ن ذذين المحرم ذذان
والمشتبلان وهما مالتلفان.
 .2ىن الشذذبلان الت ذذي فنثغ ذذي اتقا ه ذذا اس ذذتبراء للذذدفن والع ذذر

ىنم ذذا تك ذذون ف ذذيمن

اشتثه عليه األمر أما مذن تبذين لذه األمذر بانتقالذه ىلذا أحذد الطذرفين :الحذل
أو الحرمة فلم عد األمر شبلة في حقه.
 .3ىن الشبلان التي تتقا هي الشبلان القوية أما الشبلان ال ديفة فال عبرة
نلا.

 )1القرافي :اأحكام

 )218انن تيمية :ملمذوع الفتذاو

.)175/4
 )2فقه الغناء والموسيقا

.)77

 )11/20انذن القذيم :ىعذالم المذويعين

 .4ىن ال ي فتقي الشذبلان فنثغذي أن كذون فذي مسذتو االتقذاء فذال فليذن بمذن
فرتكت المحرمان القطدية نل ربما الو

في الكثائر ويتر الفذرائض أن

نطالثه باجتناب الشبلان.
 .5ياع ذذدة االحتي ذذاط والثع ذذد ع ذذن الش ذذبلان تعارض ذذلا ياع ذذدة أخ ذذر ه ذذي ياع ذذدة
التيسذذير فذذي الذذدفن والتذذي دلذذت عليلذذا نصذذو
وخصوصا ما فتعلن بعمذوم النذا

يطديذذة مذذن الق ذرحن والسذذنة

السيما في عصذرنا ال ي

ستوجت منا الللوء ىلا التيسير علا أهله ما اسذتطعنا فحنمذا بعثنذا ميسذرين ولذم
نثعع معسرين.

المس على الجوربين:
جواا المست علا اللوربين ى ا لثسلما علا فلارة ويد علل له ب ن ه ا أمذر
فالتيس ذذير ه ذذو رو هذ ذ ا الش ذذرع ورو هذ ذ ا ال ذذدفن ىض ذذافة ىل ذذا أن

ىسذ ذلل عل ذذا الن ذذا
النذا فذذي عصذذر كثذذرن فيذه الفذذتن وأصذذثت القذذابض علذا دفنذذه كالقذذابض علذذا اللمذذر
ومذذن واجبنذذا أن نعذذين النذذا

علذذا أن فتذذدفنوا ال أن ننفذذرهم مذذن الذذدفن والتشذذدفد فنفذذر

نينما التيسذير فيسذر ويقذرب مذن الذدفن ومذن نَّفذر مذن الذدفن فلذو فتحمذل مسذ ولية كبيذرة

أمام

 ويؤكد علذا أن

في أي تكلي

من التكالي

يذد رفذ الحذرج عذن هذ ه األمذة ولذيس هنذا حذرج يذط

.)1

ويد أجاا المست علا اللوارب األئمة األربعة .)2
دفع القيمة في الزكاة:
رجذت القرضذاوي رأي الحنعيذة فذي جذواا دفذ القيمذة فذي الزكذاة و لذه ألن رأفلذذم
ألين بعصرنا وأهون علا النا

وأ سذر فذي الحسذاب وخاصذة ى ا كانذت هنذا ىدارة أو

مؤسسذذة تتذذولا جم ذ الزكذذاة وتفريقلذذا فذذحن أخ ذ العذذين فذذؤدي ىلذذا ايذذادة نفقذذان اللثا ذذة
بس ذذبت م ذذا حتاج ذذه نق ذذل األش ذذياء العيني ذذة م ذذن موافنل ذذا ىل ذذا ىدارة التحص ذذيل وح ارس ذذتلا
والمحافظذذة عليلذذا مذذن التلذ
من مؤنة وكل

وتلي ذذة فعاملذذا وشذرانلا وحظائرهذذا ى ا كانذذت مذذن األنعذذام

كثيذرة ممذا فنذافي مبذدأ االيتصذاد فذي اللثا ذة فالحاجذة والمصذلحة فذي

عصذ ذرنا تقت ذذي جذ ذواا أخذ ذ القيم ذذة م ذذا ل ذذم ك ذذن ف ذذي ل ذذه ض ذذرر ب ذذالفقراء أو أرب ذذاب
المال .)3
وه ا ما هت ىليه جم من الفقلاء منلم الحنعية وروا ة في م هت أحمد .)4
حكم أخذ اإلكر أو الحقن في الييام:

 )1فت ذذاو معاص ذرة  )216-215/1وانظ ذذر :فق ذذه الطل ذذارة

 )210الدث ذذادة ف ذذي اأس ذذالم

.)307

 )2انذذن نل ذذيم :الثحذذر ال ارئ ذذن  )192/1عل ذذي  :مذذنت الللي ذذل  )138/1النذذووي :روض ذذة الط ذذالبين

 )126/1انن يدامة :الشر الكبير .)149/1
 )3فقه الزكاة  )296-287/2وانظر:كي

نتعامل م السنة النبوية

 )4الزيلعي :تبيين الحقائن  )272/1انن يدامة :المغني .)671/2

.) 137

ميذذل العالمذذة القرض ذاوي ىلذذا أن جمي ذ أن ذواع اأنذذر والحقذذن ال تفطذذر الصذذائم
س ذواء منلذذا مذذا كذذان مغ ذ ا أم غيذذر مغ ذ ن ألن لذذه هذذو األ سذذر علذذا النذذا

حيذذع ىن

متعافيل ذذا ال ف ذ هت عن ذذه الل ذذوع والظم ذ وال ح ذذس م ذذن تناول ذذه بالش ذذث وال ذذري ألن ذذه ال
فدخل ىلا المعدة وال مر بالللاا الل ذمي لإلنسذان  ...أمذا مذا حذدع لذه مذن نشذاط
وانتعاش فقد حدع ه ا لمن غتسل بماء بارد وهو صائم وم ه ا ال فطر .)1
مسألة الرمي قبل الزوال في الحج:
فقد س ل القرضاوي حفظه

عن الحذل األمثذل فذي منذ الكذوارع التذي تقذ كذل

عام نتيلة التزاحم الشدفد أثناء رمي اللمران فذ كر حفظذه

أن هنذا ملموعذة مذن

الحلذذول والتذذي منلذذا تقليذذل عذذدد الحلذذاج و أر أنذذه حذذل غيذذر مناسذذت ثذذم يذذال :وهنذذا
أمر حخر في غا ة األهمية وهو منوط ب هل العلم والفقه في ه ه األمة وهو أن نوس
المكذذان ى المرمذذا صذذغير كمذذا هذذو معلذذوم ثذذم ال نذذد أن كذذون الرمذذي مذذن مسذذافة يريثذذة
حتا ق الحصا في المرمذا وال صذيت النذا

فيذؤ فلم .ومذا دام العذدد كبيذ ار والمكذان

محدودا فليس أمامنا ىال توسي الزمان وهو ىجااة الرمي من الصثا ىلا مذا شذاء
تعالا من الليل.
ثم يال :ومما فؤكد ه ا أن الملة حنيعية سمحة وأنلا يامت علا اليسر ال علا
العسر ولم لعل

في ه ا الدفن من حرج .)2

مسألة الحلف بالطالق:

 )1فقه الصيام

.)86-85

 )2القرضاوي :مائة سؤال عن الحي والعمرة

.)70-69

رجت العالمة القرضاوي ما هت ىليه انن تيمية ذ مالالفا لألئمة األربعة ذ من أن
الحل

بالطال ال ق به الطال

ألن

لم شذرع الطذال بمثذل هذ ه األلفذاظ وبمثذل

ه ه األ مان فحن الطال ى ا كان المقصود منه الحمل علا شيء أو المنذ مذن شذيء
فقد خرج عن يصد الطال وأصثت مينا .)1
وه ا ما هت ىليه شيخ اأسالم انن تيمية رحمه

.)2

سماع الغناء والموسيقى:
علا الرغم من ميل القرضاوي ىلذا المنذ مذن الغنذاء فذي صذورته التذي قذدم نلذا
اليوم في معظم التلفزيونان العربية والقنذوان الف ذائية بمذا صذحثه مذن ريذص وخالعذة
وص ذذور مثيذ ذرة لفتي ذذان م ذذائالن مم ذذيالن كاس ذذيان عاري ذذان أو غي ذذر كاس ذذيان أص ذذثحت
مالامذذة لألغنيذذة الحدفثذذة الغنذذاء نل ذ ه الصذذورة يذذد غذذدا فذذي عذذداد المحرمذذان نيقذذين ال
ل اته ولكن لما صحثه من ه ه المثيران فقد تحول الغناء من شيء سم ىلا شيء
فر

أي تحول من غناء ىلا ريص خلي .)3
ىال أنه مال ىلا جواا المعااف وجواا الغناء الالالي عن الالالعذة والملذون فذي

القول أو الفعل فاألصل في األشياء اأباحة .)4
ويذذد أل ذ

فذذي لذذه كتابذذا كذذامال أسذذماه فقذذه الغنذذاء والموسذذيقا فذذي ضذذوء الق ذرحن

والسنة مثبتا ه ا الترجيت وداعما له باألدلة.

 )1فتاو معاصرة .)556-555/1
 )2انن تيمية :ملموع الفتاو

.)11/20

 )3فقه الغناء والموسيقا

.)8

 )4فتاو معاصرة .)689/1

ويال :وال ي أراه أن الغناء في اته ال حرج فيه وهذو داخذل فذي جملذة الطيثذان
التذي أباحلذا اأسذذالم وان اأثذم ىنمذا هذذو فيمذا شذذتمل عليذه أو قتذرن بذذه مذن العذوار
التي تنقله من دائرة الحل ىلا الحرمة أو الكراهة التحريمية .)1
ودعا المسلم الحريص علا دفنه أن خ بالعزيمة لنفسذه وأن فنذ

ننفسذه عذن

ه ا الملال يال :ومن أخ بالرخصة فليتحر لنفسه وليتالير مذا كذان أبعذد عذن مظذان
اأثم ما استطاع .)2

 )1الحالل والحرام في اأسالم
 )2فتاو معاصرة .)692/1

.)262

كنوك اللبن (الحليب):
ال لذذد القرض ذذاوي مانع ذذا مذذن ىيام ذذة نن ذذو الل ذذبن ألنلذذا تحق ذذن مص ذذلحة ش ذذر،ية
معتبرة وتدف حاجة لت دفعلا.
واعتذ ذذر

علذ ذذا مذ ذذن قذ ذذول مذ ذذن النذ ذذا

ب ذ ذذرورة األخذ ذ بذ ذذاألحوط خروجذ ذذا عذ ذذن

الالذذالف وأن اآلخذ بذذاألحوط هذذو األورع واألبعذذد عذذن الشذذبلان بقولذذه :ى ا عمذذل المذذرء
في خاصة نفسه فال ب
ح ذ ار ممذذا بذذه ب ذ

أن خ باألحوط واألورع نل يد فرتقي فيدع مذا ال بذ

بذه

ولكذذن عنذذدما فتعلذذن األمذذر بذذالعموم وبمصذذلحة اجتما،يذذة معتب ذرة

فاألولا ب هل الفتو أن فيسروا وال عسروا دون تلاوا للنصو

المحكمذة أو القواعذد

الثانتة.
وللذ ا جعذذل الفقلذذاء مذذن موجثذذان التالعيذ
النا

عمذذوم البلذذو بالشذذيء م ارعذذاة لحذذال

ورفقا نلم ه ا باأضافة ىلا أن عصرنا الحاضر ذ خاصة ذ أحوج ما كون ىلذا

التيسير والرفن ب هله .)1
المشاركة في حكم غير إسالمي:
بعد أن نين القرضاوي أن األصل عدم المشاركة في حكذم غيذر ىسذالمي ىال أنذه
لوا الالروج عن ه ا األصل العتثاران معينة منلا:
 .1أن تقليل الشر والظلم مطلوب بقدر االستطاعة.
 .2من باب ارتكاب أخ

ال ررين.

 .3والنزول من المثل األعلا ىلا الواي األدنا.
 )1فتاو معاصرة .)556-550/2

 .4مراعاة لسنة التدرج.
ويد كر شروفا ال ند منلا أجااة المشاركة واال عاد الحكذم ىلذا أصذل المنذ

ومن ه ه الشروط:

 .1أن تكون المشاركة فعلية ال يوال وال ملرد دعو .
 .2أال ك ذذون الحك ذذم موس ذذوما ب ذذالظلم والطغي ذذان معروف ذذا بالتع ذذدي عل ذذا حق ذذو

اأنسذذان فذذحن المطلذذوب مذذن المسذذلم أن قذذاوم ه ذ ا الحكذذم ويغي ذره بمذذا أمكنذذه

من وسيلة.

 .3أن كذذون لذذه حذذن معارضذذة كذذل مذذا الذذال
األيل التحفه عليلا.

اأسذذالم مالالفذذة نينذذة أو علذذا

قوم المشاركون في الحكم تلربتلم نين الحين والحين .)1
 .4أن ّ
كيع المرابحة لآلمر بالشراء:
مذذال القرضذذاوي ىلذذا ج ذواا ني ذ المرابحذذة ل مذذر بالش ذراء وأل ذ

فذذي لذذه َّ
مؤلف ذذا

حافال تحت عنوان ني المرابحة ل مر بالشراء كما تلريه المصذارف اأسذالمية مؤيذدا
له بحاجة النا

في عصرنا ىلا التيسير يائال :ىن جملذور النذا

فذي عصذرنا أحذوج

ما كونون ىلا التيسذير والرفذن رعا ذة لظذروفلم ومذا غلذت علذا أكثذرهم مذن ريذة الذدفن
وضع

اليقين وما انتلوا به من كثرة المغريان باأثم والمعويذان عذن الاليذر  ...وهذ ا

لع ذذل الفقي ذذه ستح ذذر ال ذذرخص ف ذذحن

ح ذذت أن ت ذذؤتا رخص ذذه ويق ذذدر األعذ ذ ار

وال ذذروران ويثح ذذع ع ذذن التيس ذذير ورفذ ذ الح ذذرج والتالعيذ ذ

علماءنا السابقين ى ا نظروا في معاملة عمت نلا البلو

 )1من فقه الدولة في اأسالم .)184-177

ع ذذن العام ذذة .وللذ ذ ا رأفن ذذا

حتمل تكييفلا وجلين أحذدهما

ميل ىلا جلة اأباحة واآلخر ىلا جلة الحظر نلدهم فرجحون االتلاه ىلا التالعي

والترخيص معللين نل ه الدثارة " :تصحيحا لمعامالن المسلمين بقدر اأمكان" .)1
مشاركة المرأة في المجالس النياكية ،وتوليها القضاء بكل فروع :
رجت ف يلته جواا مشاركة المرأة في الملالس النيانية ألنلا ىنسان مكل

مثل

الرجل لكن وفن ضوابط :من عدم االختالط بالرجال األجانت عنلا نال حدود وال ييود
وأال تكذذون مشذذاركتلا علذذا حسذذاب اوجلذذا وبيتلذذا وأوالدهذذا وأال الرجلذذا لذذه عذذن أدب
االحتشذام فذذي اللبذذا

والمشذذي والحركذة والكذذالم نذل كذذل لذه لذذت أن ف ارعذا نذذال ريذذت

وال نزاع من أحد .)2
ولذذم فذذر مانعذذا مذذن أن تتذذولا الم ذرأة الق ذذاء بكذذل فروعذذه جنائيذذا كذذان أو مذذدنيا
وجعذذل لذذه وفذذن ضذوابط فقذذال :ولذذيس هذ ا األمذذر الق ذذاء) مفتوحذذا لكذذل امذرأة فذذالمرأة
الت ذذي تحم ذذل وتل ذذد وترض ذ ل ذذيس معق ذوال أن تلل ذذس عل ذذا منص ذذة الق ذذاء وبطنل ذذا تمت ذذد
أماملا هك ا أو مشغولة بطفللا الرضي ال ي تركته ىنما في سن معينة بعد أن تكون
ي ذذد انتل ذذت م ذذن الحم ذذل وال ذوالدة واأرض ذذاع وتربي ذذة األوالد وربم ذذا ت ذذزوج أوالده ذذا ون ذذي
عقللذا وأصذذثحت مذذن السذذن والمقذذدرة العقليذذة والممارسذذة العمليذذة بحيذذع تكذذون يذذادرة علذذا
أن تمذ ذذار الق ذ ذذاء وأن تكذ ذذون ع ذ ذوا فذ ذذي مللذ ذذس الشذ ذذعت وواي ذ ذرة ورئيسذ ذذة مللذ ذذس
واراء .)3
وفي تغير الفتون قال:
 )1ني المرابحة

.)26-25

 )2فتذذاو معاص ذرة  )382-372/2نتص ذذرف وانظذذر :مالم ذذت الملتم ذ المسذذلم ال ذ ي ننش ذذده
.)360
 )3لقاءان ومحاوران حول ي ا ا اأسالم والعصر .)216/2

وأنا شالصيا أجد عندي بعض فتاو تغيَّر اجتلادي فيلا ننذاء علذا تغيذر الذرأي
والفكذذر ال تغيذذر المعلومذذان وال تغيذذر المكذذان وال الزمذذان مثذذل فتذواي فذذي شذراء البيذذون
لأليليان المسلمة عذن فريذن البنذه الربذوي ى ا لذم فتيسذر ننذه ىسذالمي فقذد كنذت أحذرم
لذه مطلقذا يبذذل لذه ثذذم انتليذت ىلذا ىجذذااة لذه ب ذوابطه وشذروفه وهذو مذذا أخذ بذذه
مللس اأفتاء األوروبي ووافن عليه باألغلبية .)1

 )1موجثان تغير الفتو في عصرنا

.)91

في حقوق غير المسلمين في المجتمع المسلم:
فذذر ف ذذيلة العالمذذة القرضذذاوي أن ألهذذل ال مذذة الحذذن فذذي تذذولي وهذذائ

الدولذذة

كالمس ذذلمين ىال م ذذا غل ذذت علي ذذه الص ذذثغة الدفني ذذة كاأمام ذذة ورئاس ذذة الدول ذذة والقي ذذادة ف ذذي
اللي

والق اء نين المسلمين والوال ة علا الصديان ونحو له .)1
وبعد :فل ا غيض من فذيض مذن علذم العالمذة القرضذاوي ومنللذه فذي الفتذو

وان ال ذ ي ق ذ أر فذذي كتذذت العالمذذة القرضذذاوي ويسذذبر غورهذذا وينلذذل مذذن معينلذذا فحنذذه
سير كذل فقذه القرضذاوي سذير حسذت هذ ا الذنلي مذن التالعيذ

والتيسذير والعمذل علذا

رف الحرج عن المسلمين مقتعيا ن له أثر يدوته األول محمدا .

 )1غير المسلمين في الملتم اأسالمي

.)22

الخاتمة
بعذذد الغذذو

فذذي بحذذر القرضذذاوي والسذذياحة فذذي منللذذه الفقلذذي القذذويم وجذذدنا أنذذه

بحر ال ساحل له تكثر آلل ه وتتنوع جواهره ويد يطفنا من ه ه ال لر واللواهرما فلي:
 .1ات ذذت أن القرضذذاوي يذذد اخذذتط لنفسذذه مذذنلي التيسذذير فذذي الفتذذو والتثشذذير فذذي
الدعوة.
 .2عتبر القرضاوي ىمام مدرسة الوسطية في عصرنا بحن.
 .3أناة القرضاوي في ىصداره الفتاو حتا حيط نلا مذن كذل جوانبلذا مذ تغليذت
لغة العقل علا لغة العاففة.
 .4جرأة القرضاوي في ىنداء أر ه ولذو خذال

اآلخذرين وشذلاعته فذي الرجذوع ىلذا

الحن متا ما تبين له له م عدم التعصت ألحد.
 .5حظذذي القرضذذاوي بذذاحترام كذذل العلمذذاء المعتب ذرين فذذي ه ذ ا العصذذر علذذا تنذذوع
مشاربلم ومدارسلم.
وأخي اًر نوصي اللامعان باعتماد منلي القرضاوي وكتثه في مناهللا الدراسية في
الكلي ذذان الش ذذر،ية كم ذذا نوص ذذي ف ذذالب العل ذذم الش ذذرعي أن فنللذ ذوا م ذذن مع ذذين العالم ذذة
القرضاوي ال ي ال فن ت ويستفيدوا من منلله المبني علا التيسير ورف الحرج.
والحمد هلل رب العالمين

المراجع
القرطن الكريم
 .67االجتلذ ذذاد المعاصذ ذذر نذ ذذين االن ذ ذذثاط واالنف ذ ذراط فوس ذ ذ

القرضذ ذذاوي المكتذ ذذت

اأسالمي الطثعة الثانية  1418هذ  1998م.

 .68اأحكذذام فذذي أصذذول األحكذذام علذذي نذذن أحمذذد انذذن حذذزم دار الحذذدفع الطثعذذة
األولا  1404هذ.

.69

أحمذ ذذد نذ ذذن ىدريذ ذذس

اأحكذ ذذام فذ ذذي تمييذ ذذز الفتذ ذذاو عذ ذذن األحكذ ذذام :أنذ ذذو الدثذ ذذا

الص ذذنلاجي الق ارف ذذي دار الثش ذذائر اأس ذذالمية ني ذذرون الطثع ذذة الثاني ذذة 1995م
اعتنا به عبد الفتا أنو غدة.

.70

األشذذثاه والنظذذائر علذذا م ذ هت أنذذي حنيفذذة النعمذذان ايذذن الذذدفن نذذن ىنذراهيم نذذن

.71

األشثاه والنظائر في يواعد وفروع الشافدية جذالل الذدفن عبذد الذرحمن نذن أنذي

نليم مكتثة نزار الثاا الطثعة الثانية  1418هذ  1997م.

بكذ ذذر السذ ذذيوفي ن  911ه ذ ذ دار الكتذ ذذت العلميذ ذذة الطثعذ ذذة األولذ ذذا  1419ه ذ ذ

 1998م تحقين محمد حسن ىسماعيل.

.72

ىعالم المويعين عن رب العالمين محمد نن أني بكر أفوب الزرعي الدمشذقي

دار الليل 1973م تحقين فه عبد الر وف سعد.

 .73أولويذذان الحركذذة اأسذذالمية فذذي المرحلذذة القادمذذة فوس ذ
الرسالة الطثعة الرابعة عشرة  1417هذ  1997م.

.74

الثحذذر ال ارئذذن شذذر كنذذز الذذديائن :ايذذن الذذدفن انذذن نلذذيم الحنفذذي دار المعرفذذة

نيرون.

.75

القرضذذاوي مؤسسذذة

نيذ ذ المرابح ذذة ل م ذذر بالشذ ذراء فوسذ ذ

األولا  2001م.

القرض ذذاوي مؤسس ذذة الرس ذذالة الطثعذ ذذة

 .76تبيذين الحقذذائن شذر كنذذز الذديائن :فالذذر الذذدفن عثمذان نذذن علذي الزيلعذذي الحنفذذي
دار الكتاب اأسالمي  1313هذ.

 .77التحرير في ياعدة المشقة تللت التيسير عامر الزيثاري دار انن حزم الطثعذة
األولا 1415هذ  1994م.

 .78ترتيت المدار وتقريت المساله القاضي ،يا

.

 .79تيسير التحرير محمد أمين المعروف ب مير بادشاه دار الفكر.

 .80تيسذ ذذير الفقذ ذذه للمسذ ذذلم المعاصذ ذذر فذ ذذي ضذ ذذوء القذ ذرحن والسذ ذذنة فوسذ ذ
مؤسسة الرسالة الطثعة األولا  1421هذ  2000م.

القرضذ ذذاوي

 .81تيسير الكريم الرحمن فذي تفسذير كذالم المنذان عبذد الذرحمن نذن ناصذر السذعدي
الطثعة األولا  1420هذ  2000م.

 .82الل ذذام ألحك ذذام القذ ذرحن أن ذذو عب ذذد

محم ذذد ن ذذن أحم ذذد القرفب ذذي دار الح ذذدفع

 .83الح ذذالل والحذ ذرام ف ذذي اأس ذذالم فوسذ ذ

القرض ذذاوي مكتث ذذة وهث ذذة الطثع ذذة الثالث ذذة

 2002م.

والعشرين  1999م.

 .84دراسة في فقذه مقاصذد الشذريعة نذين المقاصذد الكليذة والنصذو
القرضاوي دار الشرو

اللزئيذة فوسذ

الطثعة الثانية  2007م.

 .85روض ذذة الط ذذالبين وعم ذذدة المفت ذذين :أن ذذو اكري ذذا حي ذذا ن ذذن ش ذذرف الن ذذووي المكت ذذت
اأسالمي نيرون  1405هذ.

 .86سنن الترم ي محمد نن ،يسا نن سورة الترم ي ن  279هذ مكتثة المعذارف
الريا

الطثعة األولا حكم علا أحادفثذه وحثذاره محمذد ناصذر الذدفن األلثذاني

واعتنا به مشلور حسن حل سلمان.

 .87سذذير أعذذالم النذذبالء :شذذمس الذذدفن محمذذد نذذن أحمذذد نذذن عثمذذان ال ذ هبي مؤسسذذة
الرس ذ ذ ذذالة ني ذ ذ ذذرون الطثع ذ ذ ذذة التاس ذ ذ ذذعة  1413ه ذ ذ ذ ذ  1993م تحقي ذ ذ ذذن ش ذ ذ ذذعيت

األرنا وط.

 .88ش ذذر األربع ذذين النووي ذذة محي ذذي ال ذذدفن الن ذذووي وان ذذن ديي ذذن العي ذذد وان ذذن عثيم ذذين
مكتثة أوالد الشيخ للتراع  2003اعتنا به محمد الزيني.

 .89ش ذذر ف ذذتت الق ذذدفر :كم ذذال ال ذذدفن محم ذذد ن ذذن عب ذذد الواح ذذد السيواس ذذي دار الفك ذذر
نيرون.

 .90شر القواعد الفقلية أحمد نن محمد الزريا دار القلم الطثعة الالامسذة 1419
هذ  1998م.

 .91الشر الكبير :عبد الرحمن نن يدامة دار الكتاب العربي.

 .92شر المنلي المنتالت ىلا يواعد المذ هت المنلذور أحمذد نذن علذي المنلذور ن
 995هذ دار عبد

الشنقيطي تحقين محمد الشيخ محمد األمين.

 .93الشذر الممتذ علذذا ااد المسذتقن

محمذذد نذن صذالت العثيمذذين دار انذن اللذذواي

الطثعة األولا  1428هذ.

 .94شذذر صذذحيت الثالذذاري :أنذذو الحسذذين علذذي نذذن خل ذ

انذذن بطذذال مكتثذذة الرشذذد

الطثعة الثانية  2003م.

 .95شعت اأ مان أنذو بكذر أحمذد نذن الحسذين البيلقذي دار الكتذت العلميذة الطثعذة
األولا تحقين محمد اغلول.

 .96الصحوة اأسالمية نين االختالف المشروع والتفذر المذ موم فوسذ
مؤسسة الرسالة نيرون الطثعة الرابعة  1995م.

القرضذاوي

 .97صذ ذذحيت الثالذ ذذاري محمذ ذذد نذ ذذن ىسذ ذذماعيل الثالذ ذذاري دار فذ ذذو النلذ ذذاة الطثعذ ذذة
األولا  1422هذ.

 .98صحيت مسلم مسلم نن الحلاج النيسانوري حققه محمد فؤاد عبد الثايي.
 .99الدثادة في اأسالم فوس
هذ  2001م.

القرضاوي مؤسسذة الرسذالة الطثعذة الثانيذة 1422

 .100غي ذذر المس ذذلمين ف ذذي الملتمذ ذ المس ذذلم فوسذ ذ
الطثعة السادسة 1415هذ  1994م.

 .101فت ذذاو معاصذ ذرة فوسذ ذ
 2000م.

القرض ذذاوي مؤسس ذذة الرس ذذالة

القرض ذذاوي دار القل ذذم الطثع ذذة الثامن ذذة  1420ه ذ ذ

 .102فذذتت الثذذاري شذذر صذذحيت الثالذذاري أحمذذد نذذن علذذي نذذن حلذذر العسذذقالني دار
المعرفة 1379هذ.

القرض ذذاوي دار الصذ ذذحوة الطثعذ ذذة

 .103الفت ذذو نذ ذذين االن ذذثاط والتسذ ذذيت فوسذ ذ
الثانية  1994م.

 .104الفرو  :أنو الدثا
 1418هذ.

 .105فقه الزكاة فوس

أحمد نن ىدريس الصذنلاجي الق ارفذي دار الكتذت العلميذة
القرضاوي مؤسسة الرسالة الطثعة السابعة 2001م.

 .106فقذ ذذه الطلذ ذذارة فوسذ ذ

القرضذ ذذاوي مكتثذ ذذة وهثذ ذذة الطثعذ ذذة الرابعذ ذذة 1418هذ ذ ذ

2008م.

 .107فذذي فقذذه األيليذذان المسذذلمة حيذذاة المسذذلمين وسذذط الملتمعذذان األخذذر
القرضاوي دار الشرو

الطثعة األولا  1422هذ  2001م.

 .108فذذي فقذذه األولويذذان د ارسذذة جدفذذدة فذذي ضذذوء القذرحن والسذذنة فوسذ
مؤسسة الرسالة الطثعة األولا  1420هذ  1999م.

 .109الق ذذامو

فوس ذ

القرضذذاوي

المح ذذيط مل ذذد ال ذذدفن محم ذذد ن ذذن عق ذذوب الفيرو أاب ذذادي دار الفك ذذر

 1415هذ نيرون ضثط وتوثين فوس

الثقاعي.

 .110يواعذذد األحكذذام فذذي مصذذالت األنذذام :أنذذو محمذذد عذذز الذذدفن عبذذد العزيذذز نذذن عبذذد
السذ ذذالم نذ ذذن أنذ ذذي القاسذ ذذم نذ ذذن الحسذ ذذن السذ ذذلمي الملقذ ذذت بسذ ذذلطان العلمذ ذذاء دار

المعارف نيرون لبنان تحقين محمود الشنقيطي.

 .111القواعذذد الفقليذذة الكبذذر ومذذا تفذذرع عنلذذا صذذالت نذذن غذذانم السذذدالن دار السذذنة
الطثعة الثانية  1420هذ  1999م.

 .112كلمذ ذذان فذ ذذي الوسذ ذذطية ومعالملذ ذذا فوس ذ ذ
األولا  2008م.

 .113كيذ ذ

القرضذ ذذاوي دار الشذ ذذرو

نتعام ذذل مذ ذ التذ ذراع والتمذ ذ هت واالخ ذذتالف فوسذ ذ

وهثة الطثعة األولا  1422هذ  2001م.

الطثعذ ذذة

القرض ذذاوي مكتث ذذة

 .114كي ذ

القرض ذذاوي مكتث ذذة المؤيد:الس ذذعود ة

نتعام ذذل مذ ذ الس ذذنة النبوي ذذة فوسذ ذ

الطثعة الثالثة 1411هذ  1991م.

 .115لسان العرب محمد نذن مكذرم انذن منظذور دار ىحيذاء التذراع العربذي الطثعذة
الثالثة تحقين أمين عبد الوهاب

محمد العبيدي.

 .116لق ذذاءان وحذ ذواران ح ذذول ي ذذا ا اأس ذذالم والعص ذذر فوسذ ذ
وهثة الطثعة األولا  1422هذ  2001م.

 .117مائة سؤال عن الحي والعمرة فوس
 2004م.

القرض ذذاوي مكتث ذذة

القرضاوي مكتثة وهثة الطثعة األولذا

 .118مدخل لدراسة الشريعة اأسالمية فوس
الثانية 1417هذ  1997م.

القرضاوي مؤسسذة الرسذالة الطثعذة

 .119المدونة :اأمام ماله نن أنس األصثحي دار الكتذت العلميذة نيذرون تحقيذن
اكريا عميران.

 .120المسذ ذ ذذتدر علذ ذ ذذا الصذ ذ ذذحيحين أنذ ذ ذذو عبذ ذ ذذد

محمذ ذ ذذد نذ ذ ذذن عبذ ذ ذذد

الحذ ذ ذذاكم

النيسذذانوري دار الكتذذت العلميذذة الطثعذذة األولذذا  1411هذ ذ  1990م تحقيذذن
مصطفا عبد القادر عطا وعليه تعليقان ال هبي.

 .121مسذذند أحمذذد أحمذذد نذذن حنبذذل مؤسسذذة الرسذذالة  1420ه ذ  1999م تحقيذذن
شعيت األرنؤوط.

 .122مص ذذن

ان ذذن أن ذذي ش ذذيثة :أن ذذو بك ذذر عب ذذد

ن ذذن محم ذذد ن ذذن أن ذذي ش ذذيثة ال ذذدار

السلعية اللند ة تحقين محمد عوامة.

 .123المغنذذي شذذر الالريذذي :عبذذد

نذذن أحمذذد نذذن يدامذذة المقدسذذي أنذذو محمذذد دار

الفكر نيرون الطثعة األولا  1405هذ.

 .124مقاصذ ذذد السذ ذذكون التش ذ ذريعي محمذ ذذد سذ ذذليم الع ذ ذوا مؤسسذ ذذة الفريذ ذذان الطثعذ ذذة
األولا  2008م.

 .125مالم ذذت الملتمذ ذ المس ذذلم الذ ذ ي ننش ذذده فوسذ ذ
الطثعة األولا 1422هذ  2001م.

القرض ذذاوي مؤسس ذذة الرس ذذالة

 .126مذن فقذذه الدولذذة فذذي اأسذذالم فوسذ

القرضذذاوي دار الشذذرو

 2001م.

 .127منت اللليل شر مالتصر خليل :محمد علي

الطثعذذة الثالثذذة

دار الفكر  1409هذ.

 .128المنلذذاج شذذر صذذحيت مسذذلم نذذن الحلذذاج أنذذو اكريذذا حيذذا نذذن شذذرف النذذووي
دار ىحياء التراع العربي الطثعة الثانية  1392هذ.

 .129المل ب :ىنراهيم نن علي نن فوس

الشيرااي أنو ىسحا

نيرون.

 .130الموافقان أنو ىسذحا ىنذراهيم نذن موسذا اللالمذي الشذافبي ن  790ه ذ دار
انذ ذذن عفذ ذذان الطثعذ ذذة األولذ ذذا  1417هذ ذ ذ  1997م ضذ ذذثط مشذ ذذلور حسذ ذذن حل

سلمان.

 .131موجثذذان تغيذذر الفتذذو فذذي عص ذرنا فوس ذ

القرضذذاوي دار الشذذرو

األولا  2008م.

 .132فوس ذ

الطثعذذة

القرضذذاوي كلمذذان فذذي تكريمذذه وبحذذوع فذذي فك ذره وفقلذذه ملموعذذة مذذن

المؤلفين دار السالم مصر الطثعة األولا  2004م.
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