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الوسطية في الفرائض اإلسالمية
عاطفة امل�سكرية
ُيعد القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية م�صدرين للأحكام والقواعد التي تعك�س املنهجية املرتبطة بالإ�سالم الذي يبنى على �أ�س�س وقيم حمددة ال يكتمل دونها .وتنظم
هذه الأحكام حياة الفرد والأ�سرة واملجتمع والأمة من ناحية وحتدد تكاليف ال�شعائر التعبدية من �صالة و�صيام وغريها .بناء على ذلك يتحتم على الفرد املوازنة بني
هذين اجلانبني لي�ستطيع ت�سيري �أمور حياته مع مراعاة اجلوانب الروحانية كذلك .ووردت �آيات قر�آنية تدلنا على ذلك ومنها قوله تعاىل يف �سورة املزمل ( َيا �أَ ُّي َها الْ ُ َّز ِّم ُل.
يل� .أَ ْو ِز ْد َع َل ْي ِه َو َر ِّتلِ ا ْلق ُْر�آنَ َت ْر ِت ً
ُ�ص ِمنْهُ َق ِل ً
ُق ِم ال َّل ْي َل �إِ َّل َق ِل ً
يل) .حيث �إنه بجانب الفرو�ض االجتماعية يرتتب على الفرد اتباع ما ورد يف ال�شريعة
يلِ .ن ْ�ص َفهُ �أَ ِو انق ْ
الإ�سالمية� ،سواء �أكان ذلك يعد فر�ض عني �أو فر�ضا من فرو�ض الكفاية.

والتي ترتبط بال�صورة املتكاملة للبناء الت�شريعي يف
�سبيل �إيجاد �أمة ح�ضارية متميزة لها خ�صائ�صها و�صلتها
باحلياة ،على امل�ستوى اخلا�ص والعام .وذلك ورد يف مقالة
 لرئي�س ق�سم الفقه الإ�سالمي ومذاهبه بجامعة دم�شق وهبة الزحيلي ،بعنوان :فرو�ض العني وفرو�ض الكفاية:ر�ؤية جديدة حول الفرائ�ض يف الإ�سالم وعالقتها
بامل�صالح واحل�ضارة» .حيث تختلف احلقوق ما بني عام
وخا�ص بناء على اختالف ونوع العالقة ما �إذا كانت بني
العبد وربه �أو بني الأ�شخا�ص فقط .فاحلقوق العامة
تتمثل يف �أمور كال�صالة وال�صيام� ،أي بني العبد وربه ،وال
ت�سقط حتى ي�ؤديها الفرد بنف�سه مع وجود �أحكام خمففة
للحاالت اال�ستثنائية كاملر�ض وال�سفر .وهنالك احلقوق
اخلا�صة ك�أن يدين �أحدهم للآخر مبال مثال .وتختلف
فرو�ض ومقايي�س الأحكام ال�شرعية بني فر�ض العني
وفر�ض الكفاية ،حيث يتطلب الأول �أن ي�ؤدى من قبل
كل فرد وي�ؤثم يف حالة تركه له وي�ؤجر على اتباعه بينما
يختلف الأمر يف فرو�ض الكفاية .فت�سقط عن البع�ض
مبجرد �أن ي�ؤديها البع�ض الآخر وذلك لتحقيق امل�صلحة
العامة من خالل ال�شعور بامل�س�ؤولية التي قد يتحملها
البع�ض متميزا عن الآخرين .فكافة هذه العبادات حتمل
معاين ذات �أهمية وتك�سبك قي ًما تعينك على الثبات
وال�صمود يف احلياة.
ينعك�س ذلك على كافة العبادات ما �إذا جئنا نعددها
كال�صالة وال�صيام والزكاة مثال ،تغذي احل�س اجلمعي
بامل�س�ؤولية جتاه الأ�شخا�ص الذين ت�ستدعي ظروفهم
ال�صعبة �أن يبقوا دون م�أكل �أو م�أوى� .إ�ضافة �إىل تقلي�ص
الفجوة بني من هم يف هذه احلالة ومن هم �أح�سن
حا ًال منهم .لذا قد تكون بع�ض التكاليف التي �أُمِ ر
العبد بها روحانية ت�ؤثر على الفرد نف�سه وترفع من
معنوياته وتهذبه لكنها تنح�صر يف حدود العالقة بني

العبد وربه كال�صالة لكونها تنهى عن الفح�شاء واملنكر
وت�ؤثر �إيجابيا على الطاقة الداخلية للإن�سان .وهناك
التكاليف التي قد تعد روحانية �إال �أن لها �أثرا ملمو�سا
على املجتمعات كالزكاة لكونها تخدم هدف تقليل الفجوة
بني من ميلك ومن ال ميلك �إال القليل .وينطبق ذلك
على الكثري من الفرو�ض واحلقوق والتكاليف الدينية
ب�أنواعها لكونها تعود بنفع كبري على املجتمعات الب�شرية
�إذا ما طبقت بال�شكل ال�صحيح� .أب�سطها العلم مبا فيه
من م�صلحة عظيمة ترفع الأمم وت�شكل عامال مهما يف
بناء احل�ضارات .تنعك�س عظمة العلم و�أهميته يف القر�آن
الكرمي يف قوله تعاىل( ُق ْل ه َْل َي ْ�س َتوِي ا َّلذِ ينَ َي ْعلَ ُمو َن
َوا َّلذِ ينَ َل َي ْعلَ ُمو َن ) وحتى مع وجود بع�ض االختالفات
يف التفا�سري تتعلق بنوع العلوم التي يراد بها هذه الآية
لكنهم يتفقون على �أهمية العلوم ب�شكل عام ويف قول
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم « طلب العلم فري�ضة على
كل م�سلم وم�سلمة» دليل �آخر كذلك .و�إن دل ذلك على
�شيء ف�إمنا يدل على �شمولية هذه الأحكام التي تالم�س
اجلوانب االجتماعية للفرد امل�سلم .حيث �إن فر�ض العني
يركز على الأفراد الذين هم جزء من ال�صورة الكربى
للمجتمع بينما جند حتقيق امل�صلحة العامة هدفا رئي�سيا
يف فرو�ض الكفاية وبهذا تتحقق م�صلحة اجلميع .لكن
جند الواقع يعك�س �شيئا خمتلفا كفئة ت�أخذ اجلوانب
الروحانية بعني االعتبار زاهدة بالدنيا وما فيها ،وفئة
�أخرى منغم�سة بالدنيا وما فيها تاركة اجلانب الآخر
مما يحدث فجوة ويولد فراغا وخواء داخل ًيا لأن الإن�سان
بطبيعته يحتاج �إىل االلتفات للجانب الروحاين واملعنوي
مهما طال به الزمن بعيدًا عنه؛ وذلك ب�سبب حمدودية
عقله وتفكريه الذي ال ي�ستطيع بطبيعته اخلروج عن
نطاقات حمددة؛ فال ي�ستطيع الإجابة على كل الأ�سئلة
وخا�صة الوجودية منها .لذلك جند املوازنة بني الكفة

الدينية والدنيوية هي الأداة املثالية يف �سبيل خلق
حياة متزنة .وتقدم الأحكام التي جاءت بها ال�شريعة
الإ�سالمية كل ذلك وفق نطاق املنطق ومبا يحفظ
للإن�سان م�صاحله .و�أي�ضا ذلك قد يعينه على مواكبة
التطورات حيث ال تعد الن�صو�ص جامدة بل معظمها
معر�ضة الجتهادات املف�سرين والفقهاء .ومن املفرت�ض
�أال تخلق هذه التف�سريات ،ولو اختلفت قليال ،كل هذه
النزاعات لكون االختالفات واردة بل �صحية من الأ�سا�س
طاملا �أنها حتت مظلة دين واحد وجتمعهم �أكرث مما
تفرقهم .وحتى مع الفئات التي قد ال ت�ؤمن مبا ن�ؤمن
به ،ف�إن ذلك ال يعطي �أياً كان ال�صالحي َة للتعر�ض لها
ب�سوء .خا�صة و�أن مثل هذه الأمور جندها منظمة وفق
�أحكام معينة ،كالتعامل مع اجلار غري امل�سلم على �سبيل
املثال �أو التعامل مع من اختلفت م�صاحلنا معهم� .أما
�إيذا�ؤهم بحجج واهية فال ميت للمنطق ب�صلة .فكيف
بالأمر �إذا تعلق مبن هم على دين واحد لكنهم اختلفوا
يف بع�ض الأمور.
�إنَّ الأحكام التي جيء بها يف القر�آن �إذا ما حللت منطقيا،
بعيدا عن التحيز وبعيدا عن العاطفة ومع مراعاة
النا�سخ من املن�سوخ ال تتعار�ض بطبيعة احلال بل تخدم
املجتمعات ،لكنها قد تتعر�ض لت�أويالت تخدم م�صالح
فئة معينة لتحقيق غاية دنيوية ُمددة .وهذه من
امل�شكالت امل�ستحدثة يف هذا الع�صر والتي قد ال تتنا�سب
مع الأ�س�س الثابتة للدين وهنا منبع اخلالفات حيث
�إنها لي�ست �إال يف التف�سريات والت�أويالت املخ�ص�صة
لغر�ض حتقيق �أمر ما �أو حماولة زرع فنت و�شقاق
بني الطوائف مع جتاهل كونها من نف�س الديانة �أوال
و�أخريا قبل كل تلك االختالفات.
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