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Abstract 

 
This article   deliberates  on the best method for the formation of moderation in society in the 
light of  the purposes of Syari’ah. It focuses on the aspects of the influence that represents the 
main objective in Islam, with reference to the  five necessities. Allah s.w.t  has commanded his 
servants to uphold justice and be steadfast and to avoid extremism and disintegration.  Thus, 
there is no room for extremism and biasness in Syari’ah. For, it respects religious, cultural and 
civilization polarity and reject racism. Since human self is prone to desire, evil, amusement, 
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demand for relaxation, hatred of hard work  and at times overwhelmed by weakness, subjugating 
it to coercion and force, lead to its exhaustion and neglect. It is in the light of these facts that 
Islam granted to its adherents the right of relaxation and leisure to its adherents at a moderate 
level. Ironically, people with liberal set of mind tends to perceive religious conviction and 
moderation as extremism and radicalism hence, viewing permissiveness, disengagement with 
religion and morality as signs of progress and civilization. Moreover, they view religious 
adherence as a suppression of individual freedom and a hindrance to keeping abreast with 
civilization and progress. Therefore, Islam presented the best model  for the organization of 
society and  disciplining human behaviors and activities in the best manner possible, so as to lead 
a happy and prosperous  life which is in harmony with human nature hence, dealing with 
contemporary issues specially those relating to Islamic thought effectively.   
 
Key words: Moderation, Purposes of Islamic law 

 

 
  

 الملخص

الدراسة على جوانب التأثري  فركزت أسلوب أمثل لبناء الوسطية يف اجملتمع من خالل مقاصد الشريعة اإلسالمية،يتحدث الباحث عن 
أمر اهللا سبحانه وتعاىل عباده باالستقامة واالعتدال  ، حيث)الضروريات اخلمس( من خالل الذي ميثل اهلدف الرئيسي يف اإلسالم

اهم عن الغلو واالحنالل،   .نبذ العنصريةتالتعددية الثقافية والدينية واحلضارية و  م، وحترت عارض التطرف والتعصبت اإلسالميةفالشريعة و
م متشددون وغالة ومتطرفون ويرون  نفاملتساهلو  تقدما  واألخالقوالتحلل من الدين  اإلباحيةيصفون املتمسكني بالدين والوسطية بأ

ذا العمل تقدم الشريعة . التمسك بالدين فيه كبت للحريات وعائق عن االنطالق مع احلضارة العاملية إنورقيا وحضارة ويقولون   و
م على أحسن وجه، حىت حييوا حياة طيبة، ويعيشوا  اإلسالمية النموذج األمثل واألفضل لتنظيم حياة البشر وضبط سلوكهم وتصرفا

قضية من القضايا اليت تشغل الفكر  أن نتناولوعلى هذا األساس ميكن . الناس عليهاعيشة راضية، منسجمني مع الفطرة اليت فطر اهللا 
، تهودراستها من عدة زوايا يكون من بينها أو يف مقدمتها زاوية مقاصد اإلسالم ومقاصد شريع املعاصر، والفكر اإلسالمي خاصة،

ال أن اهللا تعاىل كتب هلذه األمة اخلريية والتمكني، فهي ال رغم وجود نكسات وحتديات لألمة اإلسالمية إ .حبيث تتخذ معيارا وحكما
االعتصام بالوحي األعلى والتمسك بعروة الدين الوثقى، ومتتني الوالء :أوالً  :متوت أبدا، وحىت يتحقق هلا ذلك البد هلا من شروط

: ثالثاً  .العلماء، املثقفني، الشباب، الرجال، النساء: ضرورة جتميع جهود أبناء األمة وحشد القوى:ثانياً  . لإلسالم يف عقيدة وشريعة
، حينئذ سيكتب اهللا االنتصار بعد االنكسار، والنصر بعد عرب مقاصد الشريعة اإلسالميةمعرفة مواطن اخللل وعقد العزمية ملعاجلتها 

  .اهلزمية
  .األمة اإلسالمية، الوسطية، مقاصد الشريعة اإلسالمية: مفتاح الكلمة
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  الوسطية مفهوم
  

ا جانبًا من جوانب  تعترب دراسة املفاهيم مفتاحًا لفهم ما حييط بالعلم من إشكاليات معرفية وموضوعية ، وترجع أمهيتها ليس لكو
الوقوف على الرتاكمات املعرفية فحسب بل تتجاوز ذلك إىل فهم الظواهر وتفسريها بغية الوقوف على حقائقها مبا يساعد على وضع 

ا قانونًا وقاعدة ومرجعًا للمتخصصني ، وحنن يف سياق احلديث عن الوسطية  ومقاصد منهجية معر  فية قد تعترب بعد ثبوت صوا
اهيم اليت تدور معها هذه والذي يهمنا يف هذا السياق الوقوف على حقيقة املف .ة اإلسالمية حباجة ماسة إىل إدراك أمهية املفاهيميعالشر 

  .، واملقاصدوهي مفاهيم الوسطية ،الدراسة
  

ا ال إفراط فيها وال تفريط ، وازنت بني الروح واجلسد، ألن اإلنسان  نفخة من روح وقبضة من تراب ،  وسطيةالف معناها أ
فكماله رغبات جسدية، له أشواق روحية ن فشرعت له ما يلي له التطلعات الروحية، من عبادات وأذكار ، حىت متأل له الفراغ الروحي، 

. )186من اآلية : البقرة( وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان عاىل وتشعره باألنس والطمأنينة ، قال ت
عت له كما شر . )183: البقرة( يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم  لعلكم تتقون وقال تعاىل 

كما شرعت له . )275:البقرة( أحل اهللا البيع وحرم الرباوالشراء وحنوه، قاىل تعاىل، فأباحت التملك بالبيع ما يليب له رغباته اجلسدية
  .إىل غري ذلك من األحكام  .)3 :النساء( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورباع ، فقال تعاىل الزواج

  
ا تستغل مجيع تعد الوسطية يف كل األمور من أهم مزايا املنهج اإلسالمي، فأمة اإلسالم    أمة الوسط والصراط املستقيم مبعىن أ

ا وجهودها يف البناء والعمران املادي والرتبوي والعلمي والثقايف من غري إفراط وال تفريط، فهي حتقق التوازن بني الفرد واجلما عة، طاقا
ال .  )19 - 10ص :هـ1421مرزوق ، ( ملادية وغريهاوبني الدين والدنيا وبني العقل والقوة وبني املثالية والواقعية وبني الروحانية وا

 و،أجنوح الفرد مييناً أو يساراً بالغلو والتطرف ن، وإإجياد الفرد الصاحل النافع لنفسه وأمته و، هشك أن أهم أهداف الرتبية قدمياً وحديثاً 
النظامية وغري النظامية لبحث أسباب هذا صحوة كل من يضطلع مبسئولية الرتبية يقظة و مؤشر خطري يستوجب  ،الالمباالة والتهاون

 .العدة لوقاية اجليل اجلديد من استفحال تلك الظواهر فيه د، وإعداالتطرف وسبل عالجه للجيل احلاضر

  
حينما يفتقد أفراد اجملتمع الوعي السليم، والقدوة الرشيدة، ويقعوا فرائس الصراعات النفسية بني احلالل واحلرام، بني الفطرة   

عن سبل وأساليب أخرى جيدون فيها تعبريًا عن الرفض للصور غري املقبولة باجملتمع ويتمردون على واقع  ن، يبحثو ومستجدات العصر
م؛ كاللجوء إىل شكل من أشكال التطرف أو التكفري وهجرة اجملتمع، أو الغلو يف العبادة أو  م ومتطلبا يرون أنه ال يعرب عن حاجا

    .)140ص  ،م2003حنان درويش، ( واملمارسات،أو حىت التفريط والتهاون يف األصولالتعصب يف األفكار 
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قضية التصدي لظاهريت الغلو والتطرف ال تتم إال بإحياء دور العقل ودراسة الظروف االجتماعية اليت ساعدت على  وإن
ا، وسبل مواجهتها ف، والتعر تفشي تلك الظواهر اهم عن الغلو  لقد أمر اهللا سبحانه .على أسبا وتعاىل عباده باالستقامة واالعتدال و

 و،ويدع"التعددية الثقافية والدينية واحلضارية وينبذ العنصرية م، وحيرت الدين اإلسالمي يعارض التطرف والتعصب إن "واالحنالل، و
وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم :وقال سبحانه وتعاىل .)171: سورة النساء( يَاأَْهَل الِكَتاِب ال تـَْغُلوا ِيف ِديِنُكمْ : فقد قال اهللا تعاىل .للوسطية

إن احلديث عن الوسطية يستدعي  .)143 :ةسورة البقر ( أَُمًة وَسطَاً لَِتُكونُواْ شهداء على النَّاِس َوَيُكوَن الَرُسوُل َعَلْيُكْم َشِهَيداً 
، عليهم الصالة والسالم أوالً  منهجًا شرعيًا بعث به سائر الرسلالوقوف لتكوين مفهوم حول املاهية العلمية للوسطية، باعتبارها 

   .قانوناً ميثل أفضل صياغة للمعادلة بني العقل والنفس ثانيا اوباعتباره
    

، حقيقة مسلمة ال جدال حوهلا د، يعللتأسيس والصياغة يف العلم والعمل هوتأهيل ،رمبا كان االعرتاف بصحة مفهوم الوسطيةو 
ا التوسط بني الطرفني، كوسط الدابة  هاومفهوم ."الوسطية هي امليزان واملوازنة والتوازن بني الثبات والتغيري بني احلركة والسكون"مبا أن  أ

لغة بأنه االقتصاد، أي الوقوف يف موقف الوسط واالتزان، فال جنوح أو شذوذ، وال وهو ما يعرب عنه . واملكان واملرعى واحلال املعيشية
مث أورثنا الكتاب : ضمور، وال إفراط وال تفريط، وقد وصف اهللا تعاىل املتوسط يف السلوك والتزام الشرائع اإلهلية باملقتصد، يف قوله

سورة ( ومنهم سابق باخلريات بإذن اهللا ذلك هو الفضل الكبريالذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد 
  ).32:فاطر

  
والنظام واملعاملة واألخالق، وهذا يعين أن  والوسطية يف العرف الشائع يف زمننا تعين االعتدال يف االعتقاد واملوقف والسلوك

فيه مغاالة يف الدين،وال تطرف وال شذوذ يف االعتقاد،وال  س، فليمفرط يف شيء من احلقائق اإلسالم دين معتدل غري جانح وال
اونلغري اهللا تع استكبار وال خنوع وال ذل وال استسالم وال خضوع وعبودية وال تقصري،وال تساهل أو  ،اىل،وال تشدد أو إحراج،وال 

ووصف اهللا  .)37ص ،م2005 ،لزحيليوهبة ا( تفريط يف حق من حقوق اهللا تعاىل،وال حقوق الناس،وهو معىن الصالح واالستقامة
ا على الصراط السوي يف قوله وأن هذا صراطي مستقيما فأتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله :تعاىل شريعته املعتدلة بأ

االصطالحي فمثًال يدل الصراط املستقيم على الوسطية يف مفهومها الشرعي  ).153: األنعامسورة ( ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
يف سورة الفاحتة جعله اهللا طريق خيار الذين أنعم عليهم، وهو بني طريقي املغضوب عليهم والضالني،ويف سورة البقرة ذكره مث ربطه 

  ).  142: سورة البقرة ( يـَْهِدي َمن َيَشاُء إَىل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم :بالوسطية، فقال
  

م إذا  ط،والتوسوالبينية ف،والنِّصوالفضل واخلريية العدل:وال خترج معاين الوسطية عن بني طرفني، فقد استقر عند العرب أ
فهنام مصطالحات تعلق بالوسطية فال يصح إطالقه  .والرفعة واملكانة العالية ةواجلود ،اخلري والعدل:أرادوا معاين ،)الوسط(أطلقوا كلمة 

 .)51 م، ص1985 ، 5طالشيباين، ( إال توفرت هذه الصفات
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  .وهي حتقيق اإلميان الشامل، حيوطه األمر باملعروف والنهي عن املنكر: اخلريية - 1
  .وهي لزوم املنهج املستقيم بال احنراف، فالوسطية ال تعين التنازل أو التميع أبداً :االستقامة - 2
  .عليهم والضالنيوذلك واضح يف كل أبواب الدين، فالصراط املستقيم بني صراطي املغضوب : البينية - 3
  .وهي مسة الزمة للوسطية: ورفع احلرج: اليسر - 4
هو معىن اخليار؛  ك، وذل)319، ص2863، النسائي( الوسط بالعدل  صلى اهللا عليه وسلموقد فسر النيب  : العدل واحلكمة - 5

 . )90 :سورة النحل( َواإلْحَسانِ إنَّ اللََّه يَاًُمُر بِاْلَعْدِل :وقد قال اهللا تعاىل .عدوهلم: وذلك ألن خيار الناس

      
 .خر، وذلك باجتناب الغلو واجلفاءالنظر يف كل اجلوانب، وعدم طغيان جانب على آ :يف الشريعة اإلسالمية الوسطيةف  

وهو اليسر  يف ما شرع من األحكام من أصله ميسرا العنت فيه ، فالتيسري األصلي صفة عامة للشريعة يف أحكامها : اليسر األصلي و 
األصلية اليت تلزم املكلفني، والشارع احلكيم مل يقصد إىل التكليف بالشاق واإلعنات فيه، ويستدل لذلك بالنصوص الكثرية  اليت تبني 

األنعام ( ال نكلف نفسا إال وسعها وكقوله تعاىل . )286: اليقرة ( ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها : تعاىل  ذلك صراحة، كقوله
 :152(  .  

      
ومن اليسر األصلي إعفاء الصغري واجملنون  من سريان األحكام التكلفية عليهما ، ومنها ما علم يف مواضع كثرية من السنة     

النبوية أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان  يتفادى ما يكون  سببا لتكاليف قد تشق على املسلمني ، وكان يتجنب  أن يضع شيئا 
ذا اقتدوا فيه ، فمن ذلك أنه  صلى اهللا عليه وسلم كان حيث أصحابه على ترك السؤال لئال  تفرض يكون  فيه مشقة  على أصحابه إ

لو قلت نعم لوجبت، وملا استطعتم ، دروين ما ": فقد سأله رجل عن احلج؟؟ أيف كل عام هو ؟ فقال .عليهم  فرائض بسب سؤاهلم 
م  ": صلى اهللا عليه وسلموقال  .)420، ص3321م، 1992، 8مسلم بن احلجاج،  ج(."تركتكم لوال أن أشق على أميت ألمر

فإن الوسطية مسة ثابتة بارزة يف كل باب من  :وهكذا .)329، ص2782، م1992 ،6ج ،مسلم "(بالسواك عند كل صالة 
يف سبيل  د، واجلهاباملعروف والنهي عن املنكر ر، واألمواحلكم ة، والشهاد، والعبادةف، والتكليع، والتشرييف االعتقاد:أبواب اإلسالم

ا ب، ومطالواملعاملة، وكسب املال وإنفاقه ق، واألخالاهللا ذا املعين فإن الوسطية  .)57م، ص1996 ،مرسي( النفس وشهوا و
تعددية، وإال تصبح هي  وال ميكن تصور وسطية حيوية بدون... اإلسراف والتقتري اخل. تفرتض وجود اإلفراط والتفريط، التحلل والتزمت

ا تتجمد يف قالب واحد وتأخذ طابعًا ثبوتيا ما يتناىف مع حيوية ودينامية  و، وهالوسطية الرياضية اليت تعىن التوسط بني نقطتني أو أ
ذيب النفوس، ، التعّددية يف ُجمتمع إسالمي( اإلسالم وترقيق  واألخالق يف اإلسالم وسط، لقيامها على االعتدال، فهي من أجل 

فاحلياة التعدو أن   .املشاعر، وصفاء القلوب من األمراض احلسية واملعنوية، وهي ذات أغراض إنسانية كرمية، ال نفعية مادية حمضة
إفراط يف شيء،أي مبالغة فيه،أو تفريط يف شيء،أي تقصري فيه،وحالة بني بني، وهي ما نسمِّيه :تكون واحدة من حاالت ثالث

، فتؤدي الوسطية إىل نقاء النفس من األدران األخالقية .خري األمور أوسطهاا أّن اإلجحاف احنراف و مفاملغاالة احنراف، ك، باالعتدال
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إىل نظافة اجملتمع من آفات الشقاق والنفاق وسوء األخالق،  ي، وتؤدالقلبية وكل ما من شأنه إيقاد نار العداوة والبغضاء دواألحقا
ا كل جمتمع هيمنت عليه الوسطية، وكانت مسته البارزة يف تعامله  وحب وأمراض األثرة واألنانية الذات وهلا غري ذلك فوائد كثرية ينعم 

  . )63،89، 12ص  :هـ  1421، ، مرزوق( ويف سلوكه وحياته
  

إن الوسطية حق ومطلب شرعي أصيل، ومظهر حضاري رفيع، ليتحقق التكامل واالنسجام بني األوضاع، والتعاون بني 
اجلميع، ويصري اإلخاء واإلقدام على العمل أساس كل تقدم ورفاه، كما أن حالة الوسطية تؤدي إىل أداء الواجبات وحقوق اهللا تعاىل 
وحقوق الناس، فال تقصري يف واجب، وال إهدار حلق، وال تقصري يف األداء، كما أنه ال تظامل أو تناحر وال صراع أو تنافس غري 

لسلوك واملمارسات االجتماعية، وال تعقيدات أو أمراض نفسية أو اجتماعية، ألن كل إفراط أو شذوذ يؤدي شريف، وال تناقض يف ا
إىل االضطراب، وكل تفريط يف أداء واجب يكون سببًا يف إثارة املنازعات واخلصومات، وإغراق احملاكم بالدعاوي وتعطيل األوقات، 

ففي االعتدال يف امللبس مثًال أثر اقتصادي على اجملتمع بأسره حيث يقلل   .) 39-35ص ،هـ 1426فرج ، ( وجتميد األحوال
من النفقات غري الضرورية، ويوفر على اجملتمع ماًال ميكن إنفاقه يف مشروعات أخرى تعود عليه بالنفع، فهو من الناحية االقتصادية 

ار املال وصرفه يف غري فائدة وباإلضافة إىل ما تنتجه العوملة دعامة لدفع عملية التنمية والبناء، وعليه يتوقف رافد أساسي يف ضبط إهد
 هـ،1422سويد، (من هيمنة طبقة األغنياء على حساب الطبقة الفقرية وتطبيق القوانني لصاحل األقوى، ونرى أحواًال تنذر بالشر، 

يار األخالق، واجملتمعات والشعوب حيث األنانية والشخصية واالب) 19ص تزاز وانتشار الفقر واجلوع، وحيث وتعد مقدمات ال
تعيش جمتمعات بأكملها تعاين الفقر واجملاعات يف الوقت الذي تلقي فيه األطعمة يف النفايات أو للحيوانات يف كثري من الدول الغنية 

يار اجملتمعات أن ال تشعر حباجة الفقراء م،فمن أشد ما يسبب ا م ةوضرور  ،اليت ال تشعر حباجة الفقراء وضرورة مواسا   . مواسا
  

يف األشياء واألعمال والقدرات واملمارسات القائمة على صحوة الوجدان، وقوة  الوسطيةولقد أرشد القرآن الكرمي إىل ظاهرة  
وذلك يف سورة موجزة ، )91ص م،1993الزنتايل، ( العزمية، والتمسك باحلق، والتزام العمل الصاحل الذي هو  مسة اجملتمع املتحضر،

: سورة العصر( والعصر إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب: ورة العصرهي س
1-3.(  

  
 :مقاصد الشريعة ومفهوم

 
قصد وعلى اهللا : قال تعاىل. القصد ميكن أن يراد به استقامة الطريق ، وهو املتجه إليه بأقصر الطرق :في الداللة اللغوية 

ا املؤدي إىل اجلهة اليت تراد و ترغب ، و قد تكون هناك اشتقاقات لغويه عده. السبيل  .فقصد السبيل هو اقصر الطرق و أقر
استقامة : متعددة األغراض وكثرية املعاين ، منها  ومواقعها يف كالم العرب) ق ص د ( مشتق من الفعل قصد يقصد قصداً ، وأصل 

، والتوسط بني اإلسراف والتقتري ، واالستقامة ، واالعتزام ، والتوجه ،   عتماد ،   واَألم ، وإتيان الشيءالطريق ، والسهل ، واال
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وأكثر هذه املعاين ملحوظة يف التعريف ). 43 -35ص9، جم 1965مرتضى احلسيين الزبيدي ، . (والنهود ، والنهوض حنو الشيء
  . االصطالحي للمقاصد

  
هي املعاين الكلية واحلكم اليت الحظها : وقيل .هي جلب مصاحل اخللق ودرء املفاسد عنهم :فقيل: وأما في االصطالح
فإن هناك إمجاعًا عند من كتب يف املقاصد على عدم وجود تعريف حمدد يف كتابات املتقدمني ، على  .الشارع عند وضع أحكامه

م ، وذكروا بع م نصوا على مجلة من املقاصد يف مصنفا ا ، وأتوا بعبارات أو مصطلحات تظهر االهتمام الرغم من أ ضاً من تقسيما
املصلحة ، واحلكمة ، والعلة ، واملنفعة ، واملفسدة ، والغايات ، واملرامي ، واألسرار ، واملعاين، واملراد ، والضرر : ( ذا العلم ، ومنها 

وسبب هذا اإلعراض عن وضع تعريف حمدد للمقاصد من  ). 15م ، ص2001، 1نور الدين بن خمتار اخلادمي، ط. (، واألذى
قبل العلماء املتقدمني أن صدر هذه األمة مل يكونوا يتكلفون ذكر احلدود وال اإلطالة فيها ؛ ألن املعاين كانت عندهم واضحة 

م وتسيل على ألسنتهم وأقالمهم دون مشقة وقد  ) . 45، صم2000،  1ف أمحد حممد البدوي،  طيوس. د(  ومتمثلة يف أذها
( كتابه رجح بعض أهل العلم من املعاصرين أن أول من عين ببيان معىن القصد اصطالحًا هو العالمة حممد الطاهر ابن عاشور يف  

املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال : مقاصد التشريع العامة هي : "حيث رمسها بقوله ،  )مقاصد الشريعة اإلسالمية
فيدخل يف هذا أوصاف الشريعة . و معظمها ، حبيث ال ختتص مالحظتها بالكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة التشريع أ

وغايتها العامة واملعاين اليت ال خيلو التشريع عن مالحظتها ، ويدخل يف هذا أيضًا معان من احلكم ليست ملحوظة يف سائر أنواع 
وكشأن من خاصيته السبق يف  ). 165م، ص2004حممد الطاهر ابن عاشور، ( "ها األحكام ، ولكنها ملحوظة يف أنواع كثرية من

األمور فإن تعريف ابن عاشور مل خيل من قصور من جهة افتقاده خاصية التعريف املتمثلة يف كونه جامعًا للمعرف مانعًا من دخول 
عريف اقتصر على املقاصد العامة للشريعة وأغفل غريه فيه ، حيث أدخل يف املقاصد اخلصائص العامة للتشريع ، كما أن هذا الت

م ، 2007،  1عبد القادر بن حرز اهللا ، ط( املقاصد اخلاصة ، وهو ما استدركه ابن عاشور نفسه حيث ساق هلا تعريفًا يف كتابه
ذا  ).29ص العلم وحماولة ضبطه ولقد توالت بعده جهود الباحثني يف وضع تعريف للمقاصد ، وهي متثل دليًال على مدى االهتمام 

ذا العلم ، ويظهر من خالل استقراء هذه  بقواعده تسهيًال له وإعانة ألهل العلم يف تيسري مسالك االستنباط من خالل ربطها 
احملاوالت أن هناك شبه اتفاق بني الباحثني على أن املقاصد دائرة مع املصاحل والغايات واحلكم اليت قصد الشارع حتقيقها عند وضعه 
للشريعة ، وحسبنا يف هذا املقام أن نسوق تعريف الدكتور نور الدين اخلادمي ؛ ألنه نص يف تعريفه على تقرير عبودية اهللا تعاىل ـ وهي 

املقاصد هي املعاين امللحوظة يف : " املقصد األعظم من اخللق ـ مع اعتبار مصاحل اخللق يف الدارين ، فيقول ـ معرفًا للمقاصد ـ 
شرعية ، واملرتتبة عليها ، سواء أكانت تلك املعاين حكمًا جزئية أم مصاحل كلية أم مسات إمجالية ، وهي تتجمع ضمن األحكام  ال

، 1م ، ج1998،  1نور الدين بن خمتار اخلادمي ، ط. د( "نهدف واحد هو تقرير عبودية اهللا ومصلحة اإلنسان يف الداري
 ).52ص
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  النصوص الواردة فى بيان منهج الوسطية
  
صلى اهللا عليه يسألون عن عبادة النىب  صلى اهللا عليه وسلمجاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النىب : قال رضي اهللا عنه،عن أنس  - 1

م تقالوها  وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه  صلى اهللا عليه وسلمأين حنن من النىب : رأوها قليلة، وقالوا: أى -فلما أخربوا كأ
وأنا أعتزل النساء فال أتزوج : وأنا أصوم الدهر فال أفطر، وقال آخر: أما أنا فأصلى الليل أبدا، وقال آخر: أحدهم وما تأخر؟ قال

أما واهللا إىن ألخشاكم هللا، وأتقاكم له، لكىن أصوم   أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟"فقال  صلى اهللا عليه وسلمفجاء رسول اهللا  .أبدا
  ).84، ص5063، 17جرواه البخاري، ( ".النساء، فمن رغب عن سنىت فليس مىنوأفطر وأصلى وأرقد، وأتزوج 

  
بني سلمان وأىب الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبتلة،  صلى اهللا عليه وسلمآخى النىب : عن أىب جحيفة قال - 2

كل فإىن : فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له  . أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة ىف الدنيا: ما شأنك؟ قالت:فقال هلا
: من، فنام، مث ذهب يقوم، فقال: ما أنا بآكل حىت تأكل، فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال: صائم، قال

ك حقا، وألهلك إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك علي: قم اآلن، فصليا، فقال له سلمان: فلما كان آخر الليل، قال سلمان.من
 صلى اهللا عليه وسلمفذكر له ذلك، فقال النىب  صلى اهللا عليه وسلمفأتى أبو الدرداء النىب  . عليك حقا، فاعط كل ذى حق حقه

  ) .296، ص1968، 7رواه البخاري، ج( "صدق سلمان"
  
أبو : خيطب، إذ هو برجل قائم، فسأل عنه؟ فقالوا صلى اهللا عليه وسلم قال بينما النىب -رضى اهللا عنهما -عن ابن عباس - 3 

مروه فليتكلم، وليستظل " :صلى اهللا عليه وسلمإسرائيل، نذر أن يقوم ىف الشمس وال يقعد وال يستظل وال يتكلم، ويصوم، فقال 
  .)164، ص6704، 22رواه البخاري، ج( "وليقعد، وليتم صومه 

  
وإياكم والغلو ىف : "قال له كما ىف حديث حصى الرمى،  صلى اهللا عليه وسلماهللا أن رسول  -رضى اهللا عنهما -وعن ابن عباس - 4

  ).148، ص3070، 10رواه النسائي، ج(" ا أهلك من قبلكم الغلو ىف الدينالدين، فإمن
  

  المفهوم الخاطىء لمعنى الوسطية
  

. أن الوسطية هى اإلتيان ببعض الواجبات واألركان وترك بعضها، وباالمتناع عن بعض احملرمات ومقارفة بعضها يظن كثري من الناس
 ".ولكن ساعة وساعة":  صلى اهللا عليه وسلمويستدلون حبديث النىب  -ساعة لربك وساعة لقلبك: حىت صار بعض الناس يردد

العبد ىف الطاعة والعمل وساعة يروح فيها عن نفسه باملباح ال احلرام ليكتسب أى ساعة جيتهد فيها : وال شك أن املقصود من احلديث
وهنا ينبغى بيان أن الوسطية الىت متيز اإلسالم جتعله متيسرا للعمل   ).61ص ،هـ1415 ،غبان( النشاط ىف حال العودة إىل الطاعة
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 :البقرةسورة ( ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها: به، فباستطاعة العبد أن يقوم بامتثال املأمور به واجتناب احملظور، بدليل قول اهللا تعاىل
قد فعلت، ولقول : ، قال سبحانه وتعاىلربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به : كما ىف دعاء املؤمنني  - ، وقوله سبحانه وتعاىل)286
 "، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه إن هذا الدين يسر": صلى اهللا عليه وسلم ، وقال"بعثت باحلنيفية السمحة": اهللا عليه وسلمصلى 

ذه املثابة من اليسر والسهولة الىت  .)خرجه أمحد والنسائي واحلاكم والبيهقي عن أنس بن مالك، وهو حديث حسنأ( فإذا كان الدين 
ال شك أن الصارف هلم عن االمتثال هو الدنيا واهلوى  ملاذا نرى كثريا من الناس غري ممتثلني ألوامر الشرع؟ميكن معها القيام به، 

  .والنفس والشيطان، فهذه العقبات حتول بني العبد والقيام مبا أمر به
  

  آثار الوسطية على المجتمع
  

، رية واملدنيــــة واجلنائيــــة والدوليــــةومبــــا يف ذلــــك اجملــــاالت األســــإن الشـــرع اإلســــالمي وســــط  يف أحكامــــه وأنظمتــــه القانونيــــة واالجتماعيــــة، 
 فاإلسالم قد أحلَّ وحرَّم، ولكنه مل جيعل التحليل وال التحرمي من حق بشـر، بـل مـن حـق اهللا وحـده، ومل ُحيـرم إال اخلبيـث الضـار، كمـا مل

ُهْم   : ُحيـل إال الطيــب النـافع، وهلــذا كـان مــن أوصـاف الرســول عنـد أهــل الكتـاب أنــه حيُِـلُّ َهلـُـُم الطَّيِّبَـاِت َوُحيَــرُِّم َعلَـْيِهُم اْخلََبائِــَث َوَيَضـُع َعــنـْ
والتشريع اإلسالمي وسط يف شؤون األسرة، كما هـو وسـط يف شـؤونه    ).157: األعرافسورة  ( ِإْصَرُهْم َواْألَْغالَل الَِّيت َكاَنْت َعَلْيِهمْ 

بغــري عــدد وال قيــد، وبــني الــذين رفضــوه وأنكــروه ولــو اقتضــته املصــلحة وفرضــته الضــرورة كلهــا، وســط بــني الــذين شــرعوا تعــدد الزوجــات 
فقــد شــرع اإلســالم الــزواج بشــرط القــدرة علــى اإلحصــان واإلنفــاق، والثقــة بالعــدل بــني الــزوجتني، فــإن خــاف أال يعــدل، لزمــه  .واحلاجــة

وهـو وسـط يف الطـالق بـني الـذين حرَّمـوا  .)3 : النسـاءسـورة ( ِدُلوا فـََواِحـَدةفَـِإْن ِخْفـُتْم َأالَّ تـَْعـ: االقتصار على واحدة، كما قـال تعـاىل
وبـني الـذين أَْرَخـو الِعنـان يف أمـر الطـالق، .. الطالق، ألي سـبب كـان، ولـو اسـتحالت احليـاة الزوجيـة إىل جحـيم ال يطـاق، كالكاثوليـك

أمـا ..أمـره بيـده، وبـذلك سـهل هـدم احليـاة الزوجيـة بـأوهى سـبب فلم يقيدوه بقيد، أو شرط، فمن طلب الطالق من امرأة أو رجل كـان 
الشــرع اإلســالمي فقــد شــرع الطــالق، عنــدما تفشــل كــل وســائل العــالج األخــرى، وال جيــدي حتكــيم وال إصــالح، ومــع هــذا فهــو أبغــض 

طلِّــق مــرة ومــرة أن يراجــع مطلقتــه ويعيــدها إىل حظــرية الزوجيــة مــن جد
ُ
 ،هـــ1427 ،يوســف القرضــاوي( يــداحلــالل إىل اهللا، ويســتطيع امل

  ). 133ص
  

به كثريون، فاحسب أنه مل يعد كافيا أن يعلن أي فرد أو مجاعة عن التزامه  اختلفمصطلح الوسطية صار فضفاضا حبيث 
وهذا االتساع يف مفهوم . بالوسطية، وإمنا تعني علينا أن نسأل أية وسطية؟ وما هو موقفها من القضايا احليوية املثارة يف اجملتمع؟

العناوين املثارة يف زماننا، من اإلسالمية إىل الليربالية  املصطلح ليس مقصودًا على الوسطية فحسب، ولكنه بات يشمل أيضًا خمتلف
إذ رغم أن العنوان يشري إىل وجهة معينة، إال أنه غدا من املهم للغاية أن يتعرف املرء على اهلدف املراد . والعلمانية والتعددية وغري ذلك

اية املطاف ط املصطلح يتمثل يف ضب األولكمل بعضهما بعضاً، وال سبيل إىل التحقق من ذلك إال من خالل أمرين ي. بلوغه يف 
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، والثاين يكون باختبار ذلك املفهوم عند تنزيله على الواقع املعاش، ممثًال فيما أشرت إليه من قضايا حيوية أو واالتفاق على تعريف له
ا  .حتديات تواجه اجملتمع وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أَُمًة (: حانه وتعاىليقول سب". أمة وسط"ومثة نص قرآين صريح يصف األمة اإلسالمية بأ

  ). 143: سورة البقرة() وَسطَاً لَِتُكونُواْ شهداء على النَّاِس َوَيُكوَن الَرُسوُل َعَلْيُكْم َشِهَيداً 
  

اإلمام كما ذكر " العدل"تعين " وسط"وأضاف الوصف القرآين بعدًا قيميًا إىل املصطلح، حىت قال أهل التأويل أن كلمة 
 ،م2000، على، سعيد إمساعيل( وأشار عدد من املفكرين العرب إىل فكرة الوسطية كقيمة مهمة يف الثقافة اإلسالمية. الطربي
ا موقف يتسم بالتوازن يف التفكري والنظر، يقبض . )83ص وإذا جاز لنا أن نعرف الوسطية يف ضوء املعاجلات املتعددة هلا، فرمبا قلت أ

قبل االختالف يف الفروع ، ويف حتري التوازن املنشود، فإن املوقف املختار ينحاز إىل ما من شأنه التوسعة والتيسري على على األصول وي
  .37ص م،1972 ،اجلمايل ، حممد فاضل( الناس حسب مقتضى احلال والزمان، وهو منطق حيتاج إىل بعض التفصيل

  
و ليس نقطة وسط بني اخلري  احنياز بالكلية إىل كل ما هو خري وحق مع االعرتاف بوجود الضد لكل منهما هي الوسطيةو 

ذلك أن هذا االعرتاف هو من دالئل الوقوف على األرض ورؤية اجملتمع اإلنساين كما هو، مبا فيه من شر . والشر أو احلق والباطل
تدرك إال من خالل أضدادها، وإنكار األضداد ال ميثل انفصاًال عن الواقع فحسب،  ذلك أن قيم احلق واخلري واجلمال ال. وقبح وظلم

وحني احتجت املالئكة على خلق اإلنسان بدعوى أنه سيفسد يف األرض ويهلك احلرث . ولكنه يغّيب عن الناس إدراك احلكمة اإلهلية
هذا املخلوق الذي يدور يف داخله الصراع بني اخلري والشر هو  والنسل، فإن اهللا سبحانه وتعاىل بني هلم احلكمة اخلفية من خلقه، وأن

اجلمع بني الدين والدنيا واملادية واملثالية والواقع واخليال وحق الفرد وحق  وهو .خليفة اهللا الذي يعلم األمساء وأنيطت به عمارة األرض
 .االستمتاع باحلالل وإشاعة النماء واخلري يف الكون، والتقرب إىل اهللا من خالل )67ص م،1997األمسر، أمحد رجب، ( اجلماعة

. التوازن أراه كذلك يف استحضار وجود اهللا يف خمتلف جنبات الكون، باعتباره سبحانه وتعاىل خالق الكون مبختلف كائناته ومفرداته
تلك كلها حسب النص القرآين أمم ف. البشر والنبات واحليوان واجلماد: األمر الذي يرتب بالضرورة حقوقًا لتلك الكائنات مجيعها

إال أننا نرى يف الثقافة اإلسالمية مبدأ ورؤية مرجعية أمشل وأوىف، تدعو إىل احرتام كل . تتعبد هللا ولكننا ال نفقه تسبيحهم. أمثالنا
  . ويندرج حتت ذلك العنوان خمتلف األنشطة اليت تسعى للدفاع عن تلك الكائنات. خملوقات اهللا ومفردات الكون

  
الشاملة تنصب على زاوية النظر للكون واخللق ومنهج التعامل على خمتلف األنشطة، . هناك وسطية شاملة أو أخرى جزئية 

أّما الوسطية اجلزئية فتتمثل . أعىن بذلك الرتكيبة العقلية اليت تتعامل مع األشياء وتفسرها انطالقا من املفاهيم والرؤى اليت أشرنا إليها توا
أن الوسطية يف و  نشاط السياسي أو اجملال اإلعالمي،املفاهيم والرؤى على أنشطة وجماالت بعينها، مثل الفكر الديين وال يف تنزيل تلك

الفكر الديين وإن كانت هلا مالمح ميكن استقاؤها مما مررنا به، إال أن تقديرها خيتلف باختالف موقف املرء من التدين وفهمه له فهناك 
من املهم أن نالحظ يف الوقت ذاته أن الوسطية ليست  . ام بالفرائض واألركان تشددا وتطرفا وبعدا عن االعتدالمن يعترب جمرد االلتز 

ها رؤية فكرية ميكن أن تستند إىل التعاليم وتستلهم منها الرؤى واملفاهيم، ألن البيئة الثقافية والسياسية واالقتصادية اليت يعيش يف ظل
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فبوسعنا أن نقول بأننا مهما أجهدنا أنفسنا يف تعريف الوسطية . فعه إّما يف اجتاه الوسطية أو حنو التطرفاملرء تنعكس على موقفه، وتد
ا ، والتدليل على أمهيتها واستحضار األسانيد الشرعية اليت تدعو إليها وتؤيدها، فإن ذلك لن يسوِّق الوسطية أو يقنع  ورفع شعارا

ا، طاملا أن البيئة االجتماع بكالم آخر فإن الوسطية ليست موقعا فكريا منعزال عن الواقع يسود  .ية والسياسية تفتقد إىل التوازنالناس 
الوسطية موقف يعرب عنه اخلطاب وترتمجه املمارسة، واخلطاب عكس هو الصحيح متاما، ويتفاعل باجتاه إجيايب يف كل األحوال، وإمنا ال

يم والتوجيه واإلعالم، كما أن املمارسة مطلوبة من جانب نظام الدولة والنخبة فيها، مطلوب تبنيه يف كل من مؤسسات الرتبية والتعل
   .اليت تقدم النموذج الذي يرتىب عليه الناس وحيتذونه ويهتدون به

  
إن اجملتمع الصاحل يتكون من األفراد الصاحلني، وبصالح الفرد صالح األمة والدولة واجملتمع، فإذا ما صلح اجملتمع، سادت 
 .رالسكينة واملودة واحملبة وشعر الناس بنعمة اإلخاء اإلمياين، وانطلقوا يبحثون عن موارد الرزق، وترقي األحوال، وجتنب املفاسد واملضا

وإذا كان هناك شيء من التكاليف الشاقة لألفراد، واختل ميزان احلق والعدل والتوسط يف األمور، وانعدمت احلريات اليت هي تعبري عن 
ا إجيابية النفع، فتكاد السلبيات  .ة، وقع اجملتمع فريسة األمراض الفتاكة، واالحنرافات القاتلةالوسطي إن للوسطية آفاقا بعيدة املدى، أل

أو األخطاء تنعدم أو تكون يف طريقها إىل الذوبان والنسيان، وذلك ملا تفرزه من آثار اجتماعية ملموسة، من إشاعة احملبة، وتنامي 
البتعاد عن التعصب، واألحقاد، وتوفري الثقة لآلخرين وإحسان التعامل معهم، وصارت أحوال األسرة واجملتمع يف طمأنينة املودة، وا

فما من مشكلة اجتماعية  .وشعور باالستقرار، وتفرغ لإلجناز والعطاء، والتزام احلق والعدل، والبعد عن الشر والفتنة والفساد يف األرض
أما حال الوسطية فتكون من أهم األسباب الداعية . ذوذا يف التخطيط والعمل، أو احنرافا عن املقصد الشريفتثور إال وكان سببها ش

فالشريعة اإلسالمية نظام متكامل ونسيج يكمل بعضه  .إىل االستقرار والوئام، وإسعاد الفرد واجلماعة، وتقدم املدنية وازدهار احلضارة
النظر املقاصدي قائًما على هذا االعتبار، إذ ال ميكن مراعاة مقصد معني ومصلحة جزئية إال  بعًضا، ويفسر بعضه بعًضا، ولذلك كان

إذا كان ذلك غري عائد على ما هو أهم باإلبطال والتعطيل، وأن يكون خادًما للنظام املقاصدي كله، وعلى هذا األساس يتم الرتجيح 
ا إذا تعارضت مع املصلحة العامة، واملصلحة الظنية تتفاوت درجات ظنيتها بني املصاحل عند التعارض، فاملصلحة اخلاصة ال يؤخذ 

حبسب تواتر األدلة عليها، إذ واجب اجملتهد إذا أراد احلكم على ظنية املقصد أو قطعيته، النظر يف أكثر ما ميكن من األدلة، وأن يكون 
رب إذا تركت وسيلته الشرعية املتعينة، وكذلك الوسيلة ترد إذا مل تؤد واملقصد ال يعت.. نظره دائرًا ضمن فهم متكامل ومتناسق لتلك األدلة

إىل مقصدها الشرعي املعلوم، وغري ذلك من املسالك الشرعية واملقاصدية، اليت يتمظهر فيها حبق البعد التكاملي والطابع الشمويل 
 - مقاصد الشريعة– املقاصدي نظاموإمجاال فإن ال .ةلدراسة الظواهر واحلوادث، وحتديد أحكامها على وفق املقاصد والضوابط الشرعي

يشكل النظام الشامل والنسيج األصويل املتناسق الذي على اجملتهد أن يستحضره ويطبقه يف عملية الفهم واالستنباط، فهو منهج يسري 
يف استنباط أحكام  األولفهم األحكام الشرعية فهمًا كليًا مرتابطًا ال فهمًا جتزيئياً، والثاين مبين على  األول: على خطني متوازيني

إمنا حتصل :" الشريعة لوقائع مستجدة أو يف الكشف عن املوهوم واملظنون واملردود واملرجوح من أحكام اجتهادية سابقة، قال الشاطيب
" مها فهم مقاصد الشريعة على كماهلا، والثاين التمكن من االستنباط بناء على فهمه فيهاأحد: درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفني
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لذلك كان املنهج املقاصدي منهجا ال يقف عند ظواهر النصوص فقط ، بل يتجاوزها إىل إدراك ، )  331ص ،3جالشاطيب، (
م العدول عن الظاهر بال موجب يف االستدالل عد" ل بقاعدة مقررة عند علماء الشرعمعانيها وبواطنها وعللها، دون اإلخال

بني ظاهرية مفرطة وباطنية : ، فهو منهج حيقق الوسطية يف فهم النصوص من حيث املبىن واملعىن، إذ يسري بني اجتاهني" بالنصوص
  :إىل ) 277، ص5ج، الشاطيب( مغرضة، وقد أشار الشاطيب

 

 املتمثل يف االجتاه الظاهري الذي نفى أن تكون الشريعة معقولة املعىن معللة مبقاصدها وعللها ومصاحلها، وأن ظواهر  األول
 .النصوص كافية ملعرفة األحكام، وأنه ال عربة ملا وراء ذلك من أقيسة واستصالح وُعرف واستحسان واعتبار املآل وغريه

  الذي ينفي كون مقصد الشارع يف الظواهر، حىت أنه ال يبقى متمسك يف أي ظاهر، ورأى رمحه اهللا استقامة سبيل الثاين
االستدالل ملن يقول باعتبار األمرين مجيعاً، على وجه ال خيل فيه املعىن بالنص وال بالعكس، لتجري الشريعة على نظام واحد 

 ). 178-177، ص5ج الشاطيب ، ( ال اختالف فيه وال تناقض

، فقد ل كليات الشريعة والنصوص اجلزئيةإن املنهج املقاصدي يف االجتهاد موقف وسط يف التعامل مع املقاصد من خال 
  :اعتبارهاب) 124ص ،م1983 ،1ط كرمي، حممد أمحد،( تباينت آراء الباحثني حول املقاصد

  حلدود عمومها حيث جعله قطعيًا وجعل مشوهلا مطرداً متوسع يف التماسها دون ضوابط منهجية وثوابت شرعية، متجاوز
متجاهًال ما يعرتي العموم من التخصيص وما ينربي للشمول من معوقات التنصيص، فألغوا أحكام اجلزئيات اليت هلا معان 

م هذا السبيل إىل التحلل من أحكام الشرع أو إىل تقييد نصوصها  ختصها بدعوى انضوائها حتت مقصد كلي شامل، فانتهى 
ا وبني جمانب للمقاصد متعلقًا بالنص اجلزئي إىل حد إلغاء املقاصد واحلكم الكلية للتشريع   .باسم املصاحل واملقاصد  وحماصر

 . اليت تعرتض ذلك النص وحتد من مدى تطبيقه وتشري إىل ظرفيته فهي كاملقيد له واملخصص ملدى اعتباره

  
حتقيـق املقاصـد يف عمـوم طبقـات األمـة بـدون حـرج وال   مشـقة ، فتجمـع بـني منـاحي  الشريعة تسعى إىل: " يقول ابن عاشور 

فهــي ترتقــى باألمــة مــن األدون مــن نــواحي تلــك املقاصــد إىل األعلــى ، مبقــدار مــا . مقاصــدها يف التكــاليف والقــوانني مهمــا تيســر اجلمــع 
ابــن عاشــور ، " (ي يليــه ممــا فيــه تعليــق األهــم مــن املقاصــد تســمح بــه األحــوال ويتيســر حصــوله ، وإال فهــي تتنــازل مــن األصــعب إىل الــذ

من هنا فـإن الشـريعة راعـت مبـا وضـعته مـن أوامـر ونـواهي حفـظ مقاصـد اخللـق ومصـاحلهم ، وهـي متنوعـة ومتعـددة حبسـب  . )228ص
ا تنقسم إىل الكليات اخلمس املشهورة  ا يف ذا ا املصلحية ، فباعتبار قو حفظ الـدين والـنفس والعقـل والنسـل واملـال ، ويتفـرع : اعتبارا

جي وحتســـيين ، ومـــا مكمـــل هلـــا ، وباعتبـــار عمومهـــا وخصوصـــها تكـــون املصـــلحة خاصـــة أو عامـــة ، مـــن كـــل كليـــة مـــا هـــو ضـــروري وحـــا
وباعتبار القطع والظن تكون حقيقية أو ومهية ، وتكون قطعية أو ظنية ، وباعتبار شهادة الشارع وعدمها تكون معتـربة وملغـاة ومرسـلة ، 

ذا االعتبارات تتحدد املصاحل وترتجح عند التعارض إذا تعلقت مبحـل واحـد ، فيقـدم حفـظ الـدين علـى الـنفس ، وحفـظ الـنفس علـى  و
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حفظ العقل وهكذا ، ويقدم ما هو ضروري على ما هو حاجي ، وما هو حاجي على ما هو حتسيين ، ويقـدم مـا هـو عـام علـى مـا هـو 
وال شـك أن هـذا  ) . 45ص2االجتهـاد املقاصـدي ، ج(خاص ، وما هو قطعي على ما هو  ظـين ، ومـا هـو ظـين علـى مـا هـو ومهـي، 

الباب من أكثر أبواب الشريعة أمهية ، فقد ذكر ابن تيمية أنه فصل عظيم ينبغي االهتمام به ؛ ألن من جهته حصل يف الدين اضـطراب 
ويقـول  ).  619، ص10جممـوع الفتـاوى ، ج(عظيم ، فعند اجتماع املصاحل واملفاسد واملنافع واملضار وتعارضـها ، حيتـاج إىل الفرقـان، 

وبنــاء علــى  ). 300مقاصــد الشــريعة عنــد ابــن تيميــة ، ص(، "احلكــيم هــو الــذي يقــدم أعلــى املصــلحتني ، ويــدفع أعظــم املفســدتني : " 
  . ذلك فإن اعتبار املصاحل والنظر إليها ال يكون إال إذا روعي عدم معارضتها ملصلحة أهم منها أو مساويًة هلا 

 

 وقد انتبه هلذه املزالق الشاطيب رمحه اهللا . ، يعطى الكلي نصيبه ويضع اجلزئي يف نصابهواملنهج الصحيح وسط بني هذا وذاك
حيث حذر من تغييب اجلزئي عند مراعاة الكلي ومن اإلعراض عن الكلي يف التعامل مع )  331 ،3جالشاطيب ، (تعاىل 

ذه الكليات ـ يعين ( :اجلزئي حيث قال الضروريات واحلاجيات والتحسينيات ـ عند إجراء فمن الواجب اعتبار تلك اجلزئيات 
ا، فمن أخذ بنص مثال يف  األدلة اخلاصة من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، إذ حمال أن تكون اجلزئيات مستغنية عن كليا

كلي معرضًا عن ك َمن أخذ بالجزئي معرضًا عن كلية فقد أخطأ، وكما أن َمْن أخذ اجلزئي ُمْعِرَضًا عن كلية فهو خمطئ كذل
إن املنهج املقاصدي الذي ينتج فقها يشمل شؤون احلياة    ،)107ص ،هـ1424، 3العساف ، صاحل بن محد، ط(جزئي

كلها، حبيث يستوعب الوحي كإطار مرجعي وضابط منهجي، ويستنفر العقل ويشحذ فاعليته كوسيلة لفهم الوحي وفهم 
األمة وفق أولويات معتربة شرعا وحسب إمكانات واستطاعات كل مرحلة، هو القادر على إصالح أحوال  -اجملتمع والواقع

  .حبيث يتم االستخدام األفضل لإلمكانات، وتصبح قاصدة بعيدة عن اهلدر والضياع والضالل 
 
  إن املنهج املقاصدي بقواعده احملكمة وضوابطه الشرعية حيقق الوسطية اليت تأخذ بالعزائم دون التجايف عن الرخص يف

اطنها، و تطبق الثوابت دون إمهال للمتغريات ويقام وزن للزمان واملكان دون حتكيمهما يف كل األحيان، ويتعامل مع حتقيق مو 
املناط يف األشخاص واألنواع، وتضبط قواعد اإلعمال للحاجات واملصاحل وعموم البلوى وعسر االحرتاز، ويتم مبوجبه الربط 

  .صاحل يف الفتاوى واالجتهاد، فال شطط وال وكسالواصب بني النصوص وبني معتربات امل
  
 –اهللا  مسحال  –أن االجتهاد أمر حيتاج إىل علم ودراية، وصرب ومثابرة ، ومتحيص وتدقيق، فبغري هذا كله سيكون األمر و 

املقاصدي ال يفضي يف النهاية إىل كما أن إعمال املنهج  .تأهلا وتطاوال على اهللا من خالل نسبة القصد إليه سبحانه دون علم أو دراية
وحسبنا أن يساهم يف تقريب شقة . إجابات جممع عليها يف كل املسائل ألن ذلك أمر يتعذر، ملا طبع اهللا عليه البشر من تباين النظر

انه وكما أرشد إليها اخلالف وتضييق جماالته، وتوجيه النظر إىل البصر باألهداف احلقيقية من الوجود اإلنساين كما أرادها اخلالق سبح
وأن يسهم يف تكوين العقل املقاصدي الذي ميتلك أدوات البحث واملعرفة، وإمكانية النظر يف  .رسوله الكرمي صلى اهللا عليه وسلم
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والنقد  املآالت والعواقب، الذي حيقق التحول من عقلية التلقني والتلقي إىل عقلية التفكري واالستنتاج واالستدالل واالستقراء والتحليل
، ويصري )هاتوا برهانكم(واملوازنة واالستشراف املستقبلي، وعدم القبول ألي فكر أو اجتهاد بغري سلطان أو بغري برهان حتت شعار

عقال مستبينا حيسن التعامل مع األسباب واملقدمات والتسخري للسنن، وميتلك ناصية سنة املدافعة فيستطيع مدافعة قدر بقدر أحب 
" ليس املسلم الذي يستسلم للقدر، ولكن املسلم هو الذي يدفع القدر بقدر أحب إىل اهللا ":يقول ابن القيم رمحه اهللا إىل اهللا، كما

إبراز أسس التعامل مع النصوص الشرعية وفهم ضوابطها وآليات االستنباط منها، وكذا فهم .  )142ص: دون تاريخابن القيم، (
نص وفقه الواقع مبا حيقق مقصد الشارع يف حفظ نظام األمة واستدامة صالح اإلنسان وتنمية الواقع وحيثياته توصال إىل مزج فقه ال

املقصد العام للشريعة اإلسالمية هو عمارة األرض وحفظ  ":طاقاته وقدراته الفكرية واالقتصادية واالجتماعية وكما يقول عالل الفاسي
فيها وقيامهم مبا كلفوا به من عدل واستقامة ومن صالح يف العقل ويف  نظام التعايش فيها، واستمرار صالحها بصالح املستخلفني

ا وتدبري ملنافع اجلميع حبوث مؤمتر املناهج الرتبوية والتعليمية يف ظل الفسلفة اإلسالمية " (العمل وإصالح يف األرض واستنباط خلريا
  ). 1990 ،والفلسفة احلديثة

    
هو أساس التشريع ىف اإلسالم، فاإلسالم وسط بني الروحانية واملادية، وبني الرهبانية  د على أن التوسطينبغى التأكتام اخلىف و 

وهو وسط بني  .واالنقطاع للعبادة والتحنث واجلرى وراء الدنيا الفانية مبتاعها وزخرفها، فقد مجع اإلسالم بني مصاحل الدنيا واآلخرة
مذموم فإن اجلفاء أيضا مذموم، وجيب على املرء االنتفاع بنصح اآلخرين ىف التنبيه  الغلو واجلفاء، وبني اإلفراط والتفريط، فكما أن الغلو

وإذا كنت يف هذه الورقة معنيًا بأمر اإلعالم يف حدود اخلطاب  .على الغلو أو االحنالل والرتخص الذى يذهب معه الدين ويضمحل
ظ واإلرشاد، وأزعم أن اإلعالم لن يستطيع أن يوؤدي دوره يف فإنين أشدد على دور األطراف األخرى من مناهج التعليم ومنابر الوع

وهذا كله ال يأيت إال . تلك الدعوة النبيلة إال إذا تكاتفت معه اجلهات املسئولة عن الرتبية والتعليم وتلك اليت تتوىل دور الوعظ واإلرشاد
ا وتتمثلها يف إذا حتولت الوسطية من مسئولية أجهزة اإلعالم إىل اسرتاتيجية للدولة، تتب ا املختلفة يف خطا ا ومؤسسا ناها اجهز

إن اإلعالم وسيلة للتبشري كما أنه مرآة عاكسة للمجتمع، وأهل الصنعة يعرفون أنه يؤدي وظيفة التبشري من خالل وسائل . ممارستها
يلتزم بذلك النهج يف تلك الدوائر الثالثز  ولكي يؤدي دوره يف الدعوة للوسطية، فينبغي أن. األخبار، والتثقيف، والرتويح: ثالث، وهي

وألن اإلعالم بتقدم فنونه وقوة تأثريه أصبح احد العوامل بالغة األمهية يف تشكيل إدراك الناس، فغين عن البيان أنه ميكن أن يسهم يف 
وينبغى أن تكون الفتاوى ىف املسائل  .إذكاء العنف والرتويج له، كما أنه ميكن أن يساعد على إشاعة التسامح واالعتدال والوسطية

النازلة وما يستجد من احلوادث على منهج الوسطية ووفق الضوابط واألحكام الىت ذكرها العلماء وبينوها والقصد من هذا البحث 
  :فضًال عما سبق فبوسعنا أن نضيف أن ثقافة الوسطية تعين، التأكيد على أن التشريع اإلسالمى قائم على الوسطية

  
 دد منابع اخلري والتوازي بني مساراته سوءا كانت تلك املنابع من فئات املسلمني باختالف فرقهم، أو كانت لدى غري تع

  .املسلمني
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  االنفتاح على كل الساعني إىل اخلري من بين اإلنسان التزامًا مببدأ التعاون على الرب والتقوى، واهتداًء بالشعار القائل بأن
ا احلكمة ضالة املؤمن أىن  .وجدها فهو أحق الناس 

 التجاور بني األشياء مع متايزها مبا حيرتم قاعدة االختالف والتنوع. 
 إعذار اخللق والتيسري عليهم مبا ال يتصادم مع أصول الشرع وثوابته. 
  ويات وترتيب التكاليف طبقاً ألحوال كل جمتمع وبيئةاألولإدراك. 
 نة واألحوال مبعىن التفاعل مع البنية والطرفني اجلغرايف والتارخيياعتبار تغري األحكام بتغري األمكنة واألزم. 
 التدرج يف التبليغ والتكليف. 
  

مسيع اسأل اهللا تعاىل أن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه من األقوال واألعمال على املنهج الوسط بني الغاىل فيه واجلاىف عنه، إنه سبحانه وتعاىل 
  .قريب جميب
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