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 مدخل إىل تعظيم وسطية اإلسالم واإلشادة خبصائصها
  د. عبدالرزاق مرزوك  

 مقاالت للكاتب
 هجري  21/12/1428 -ميالدي  31/12/2007 اتريخ اإلضافة:

       44زايرة: 

 
احلمُد هلل الذي رفع بفضله مقام  أمة اإلسالم، وجعلها بعدله الشاهدة  على األانم، فكفاان حرج  احلاجة إىل ِمل ل السِ و ى، 

لصالُة والسالم على أرفع اخللق رأًسا ابلدين، وأرقاهم يف درجات احلق واليقني، وعلى وأغناان عن التمحُّل يف طلب اهلدى، وا
 آله األصفياء، وصحبه املاجدين األتقياء.

 
 وبعـُد،

فهذا مدخل إىل تعظيم وسطية اإلسالم الراسخة، واإلشادة خبصائصها السامقة، وهو عبارة عن مراسم منيفة، وإشارات بليغة 
به العقوُل، وأتمن به النفوُس، وتستقيُم به أحواُل اخللق من الوسطية واالعتدال قد تضمنه طريُق اإلسالم إىل أن ما ُتسلِ م 

على جهة الغىن والكمال، واشتملت عليه نصوُص القرآن أمت اشتمال، فغدا له من أماراِت اإلعجاز وخصائص التحدي ما 
 يغمُر الوسائل  والبدائل يف كل منهاج سواه. 

 
ًقا لِ م ا ب نْي  ي د ْيِه ِمن  اْلِكت اِب و ُمه ْيِمًنا ع ل ْيهِ ل ه تعاىل: }وإنَّ قو  [ من األدلة 48{ ]املائدة: و أ نز ْلن ا ِإل ْيك  اْلِكت اب  اِبحْل قِ  ُمص دِ 

 خري ه مهيمنة على وسطية كل دين وكل نظام ترجو البشريةُ  -يف جالهلا ومجاهلا وجتددها-العظيمة على أن وسطية اإلسالم 
 وعدله. 

 
رضي هللا -وأصُل اهليمنة يف العربية: احلفُظ واالرتقاب، فاملراد هبا يف اآلية الكرمية احلفظ واالستغراق؛ كما قال ابُن عباس 

يف تفسريها: "القرآُن أمنٌي على كل كتاب قبله" ]علقه البخاري يف كتاب التفسري من صحيحه يف مطلع تفسري سورة  -عنهما
 [.268/  8بنيَّ وصل ه احلافُظ يف فتح الباري املائدة، و 

 
وفيه أيضا دليل على أن حديثنا عن وسطية اإلسالم واعتداله يف هذا الزمان ليس اضطرارًا وتكلًفا، أو دفاًعا عن النفس 

 ورفًعا حلرج التهمة بـ"التطرف" و"اإلرهاب"... كال!
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ُب، وليعلم الناس أن الشاغلني مواقع  اهلجوم علينا هم اجلناة حقًّا؛ إنه كشف وبيان، وإفشاء للحق األبلج الذي نزل به الكتا

 األْحِرايُء ابستشعار حرج الذنب، واإلكراه على اإلذعان واصطناع األعذار.
 

ولئن كان من املسلمني طائفٌة أو طوائف تشوه حقيقة اإلسالم مبا أتيت وتذر، فإن اإلسالم ال حيابيها، وال جيوز بوجه أن حيمل  
زر ها، أو أن يُعاد النظُر يف أصول تشريعه لتصحيح أخطاء املفسدين، بل ال تزال قواننُي األرض فوق النقد!...؛ مُيدح و 

موافُقها، وُيذم خمالُفها، وُيرد ع م ن جتاوزها، وال تبدل إال حظًرا وتضييًقا على املتحايلني عليها..، أفتكون أقدس  من شريعة 
  عني إىل "جتديد" اإلسالم؟!.... هللا، وأكرب  يف أعني الدا

 
إن كل متحدث عن اإلسالم مدعو إىل حتقيق ما ينسب إليه من الصفات واخلصال سلًبا وإجيااًب، وذلك ليس منًعا حلرية 

التعبري أو احتكارًا للمعرفة، ولكن طلًبا لإلنصاف؛ فإن عقالء العامل جممعون على أن معرفة  الشيء شرٌط يف اإلخبار عن 
 وأحواله. صفاته

 
وقد ختريُت مراسم منيفة وإشارات بديعة لطيفة مما أاثر به اإلماُم املبدع ابُن القيم رمحه هللا دفائن  الكتاب، وكشف  به أسرار  

 {.ع ل ْيِهْم و ال  الضَّالِ ني   اْهِدان  الصِ ر اط  اْلُمْست ِقيم  ِصر اط  الَِّذين  أ نْـع ْمت  ع ل ْيِهْم غ رْيِ اْلم ْغُضوبِ قوله تعاىل من سورة الفاحتة: }
 

فهااتن آيتان جامعتان من سورة الفاحتة اليت ال يفتؤ كل مسلم يتلوها كل يوم وليلة؛ يف كل ركعة من كل صالة فريضة وانفلة؛ 
ملني لو ُوفقوا إشارة إىل أن وراء  ت كراِرها على كل لسان يف كل آن ومكان أسرارًا تستدعي ُمست ِمرَّ اليقظِة والتدبر، وأن العا
 إلحصاء دالالهتا، واستخراج ما حتت آايهتا لنِفد ما يستخرجون دون أن تنف د دقائُق معانيها وأسرار مراميها.

 
وقد استخرج اإلماُم ابن القيم رمحه هللا من هاتني اآليتني ستة  مالمح إىل ما ذكرت، فانتقيُت ما استخرجه، وخلصُته من كتابيه 

وما بعدها(، وما أورده من كالم غريه فإين  16/  1وما بعدها( ومدارج السالكني ) 244/  2وائد )الرائعني: بدائع الف
  أنسبه إىل صاحبه. 

 
 فائدة البدل يف الدعاء: امللمح األول:

، فلماذا زاد { الربَّ تعاىل، وهو عز وجل يف غىن عن البياناْهِدان  الصِ ر اط  اْلُمْست ِقيم  مع كون الداعي إمنا خياِطب بقوله }
 {؟ِصر اط  الَِّذين  أ نْـع ْمت  ع ل ْيِهْم...}

 
  فاجلواب من وجهني:

أن فائدة البدل هنا "التوكيد ملا فيه من التثنية والتكرير، واإلشعار أبن الطريق  -رمحه هللا-ما ذكره العالمة الزخمشري  األول:
صراط املسلمني ابالستقامة على أبلغ وجه وآكده". املستقيم بيانه وتفسريه: صراط املسلمني؛ ليكون ذلك شهادة ل

 [. 25/  1]الكشاف 



فهو يف معىن قول املتكلم: هل أدلكم على أقوم السبل وأسلمها؟..: صراط الذين أنعم هللا عليهم؛ فيكون ذلك أبلغ يف 
لألقوم واألسلم، وجعل علًما يف وصفه ابالستقامة واالعتدال؛ ألن ذكره ثين جممال مث مفصال؛ فوقع املفصل تفسريًا وإيضاًحا 

 االستقامة.
 

ما ذكره اإلمام ابن القيم أن شرط األدب يف الطلب يقتضي أن يكون ممزوًجا ابلثناء، لذلك أخرب طالُب اهلداية عن  والثاين:
لبه ما نصبه ألهل الصراط املطلوب ابالستقامة تصرحًيا منه مبعتقده وإقرارًا، مث ثىن ابلثناء على املدعو أبن الصراط الذي يط

 نعمته وكرامته.
وال خيفى أن الداعي مأمور بتدبري ما يطلب وتصور معناه، فذكر له من أوصاف الصراط ما إذا لصق خبلده وطبع يف قلبه كان 

 أشدَّ طمًعا ورغبة فيه، وأحرص على دوام الطلب له. 
 

 امللمح الثاين:
م موصوف اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غريه، ومنه ما كان يدعو فائدة تعريف )الصراط( ابلالم اليت إذا دخلت على اس

إذا قام من الليل: )أ ْنت  احْل قُّ، و و ْعُدك  احْل قُّ، و قـ ْوُلك  احْل قُّ..(. ]أخرجه البخاري يف كتاب  -صلى هللا عليه وسلم-به النيب 
 فتح[. 5/  3-التهجد من صحيحه، ابب التهجد ابلليل 

اُؤك  ح قٌّ، واجْل نَُّة ح قٌّ، و النَّاُر ح قٌّ..(، فلم يدخل األلف والالم على األمساء احملدثة، وأدخلها على اسم الرب مث قال: )و ِلق  
 . [1]تعاىل ووعده وكالمه
اطًا مستقيًما..؛ لكان الداعي إمنا يطلب اهلداية إىل صراٍط ما مستقيٍم، وليس املراُد ذلك؛ ولكن املراد فلو قال: اهدان صر 

اهلداية إىل الصراط املعني الذي نصبه هللا ألهل نعمته، وجعله طريًقا إىل رضوانه وجنته، وهو دينه الذي ال دين له سواه، 
 .[2]وتصديقه، ومتييُزه عن سائر طرق الضاللفهذا صراٌط قد قام يف الذهن واجل نان تصوره، 

 
 :[3]فائدة اشتقاق الصراط امللمح الثالث:

فاملشهوُر أنه من: صرطت الشيء أصرطه إذا بلعته، وانسرط الشيء يف حلقه: سار فيه سريًا سهال، والصراط: الطريق 
 الواضح كما قال جرير:

ْؤِمنِينَ   أَِمير   ْسَتِقيمِ  -اْلَموَاِرد   اْعَوج   إِذَا-        ِصَراط     َعلَى  الْم   م 

ألن املارة تسرتط فيه لكثرة سلوكهم الِحب ه، وبنـ ْوه على زنة ِفعال ألنه مشتمٌل  - [4]كما يف اللسان  – ومسي الطريُق صراطًا
 يف املشتمالت على األشياء كاللِ حاف واخِلمار والرِ داء على سالِكه اشتمال  احللِق على الشيء املسروط، وهذا الوزن كثريٌ 

 والِغطاء والِفراش والِكتاب.
فالسالكون طريق  اإلسالم مشمولون ال حمالة بفضله، مكفولون برعاية من هداهم إليه سبحانه وتعاىل، قد غمرهتم أايديه عنايًة 

 وكفاية.
ستقامة، واإليصال إىل املقصود، والقرب، وسعته للمارين عليه، وتعينه وال يكون الطريُق صراطًا حىت يتضمن مخسة أمور: اال

 .[5]طريًقا للمقصود
 كلما اعوج طال وبعد.فوصفه ابالستقامة يتضمن قربه؛ ألن اخلط املستقيم أقرب خط واصل بني نقطتني، و 
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واستقامته تتضمن إيصاله إىل املقصود، ونصبه جلميع من مير عليه يستلزم سعته، وإضافته إىل املنعم عليهم ووصفه مبخالفة 
 صراط أهل الغضب والضالل يستلزم تعينه طريًقا. 

 
 إضافة الصراط إىل املوصول املبهم؛ فلم يقل صراط النبيني واملرسلني امللمح الرابع:

 وفيه ثالث نكت بديعة:
إشعار الذهن أبن استحقاق املوصوفني أن يكونوا من أهل النعمة إمنا هو هبدايتهم إىل هذا الصراط، فتعليق احلكم  أوهلا:

{  ع ل ْيِهمْ ِإنَّ الَِّذين  ق اُلوا ر بُـّن ا هللُا مثَّ اْستـ ق اُموا ف ال  خ ْوفٌ ابلصلة دون االسم اجلامد هنا أنسب وأليق، كقوله تعاىل: }
 [. 13]األحقاف: 

نفي التقليد عن القلب إبدراكه أن من هدي إىل هذا الصراط فقد أنعم هللا عليه، فإذا عرف غاية ما توصل إليه اهلداية  اثنيها:
 إىل الصراط املستقيم نشط وحترر.

ل اهلداية إىل الصراط املستقيم، والثانية والفرق بني هذه النكتة واليت قبلها أن األوىل تضمنت اإلخبار أبن أهل النعمة هم أه
 تضمنت طلب الداعي وإرادته أن ينزل منزلتهم.

أن اآلية عامة يف مجيع طبقات املنعم عليهم، ولو أتى ابسم خاص لفات الداعي سؤال اهلداية إىل تفاصيل الطريق اليت  اثلثها:
 الصاحلني.سلكها كل من أنعم هللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء و 

، وقرنه أبنفاسه، فإنه مل يدع شيًئا [6]وهذا أجلُّ مطلوب، وأعظُم مسؤول، ولو عرف الداعي قدر هذا السؤال جلعله ِهجِ رياه
 من خري الدنيا واآلخرة إال تضمنه.

 
ع م عليهم( كما قال  امللمح اخلامس: ع ْمت  ع ل ْيِهْم( ومل يقل )املُنـْ مل  قال هللا تعاىل يف وصف أهل الصراط املستقيم: )أ نـْ

 )اْلم ْغُضوِب ع ل ْيِهْم(؟
 فيه أربع فوائد:
 الفائدة األوىل:

، والغضب من ابب االنتقام والعدل، والرمحة تغلب الغضب؛ فأضاف إىل نفسه أكمل [7]أن النعمة هي اخلري والفضل
 األمرين، وأسبقهما، وأقوامها.

و أ انَّ ال  وهذه طريقة القرآن يف إسناد اخلريات والنعم إىل الرب سبحانه، وحذف الفاعل يف مقابلتهما، كقول مؤمين اجلن: }
ُْم ر ش ًدا ف أ ر اد  ر بُّك  أ ن [، وقول اخلضر يف شأن اجلدار واليتيمني: }10{ ]اجلن: ن ْدِري أ ش رٌّ ُأرِيد  مِب ن يف األ ْرِض أ ْم أ ر اد  هِبِْم ر هبُّ

ُلغ ا أ ُشدَّمُه ا و ي ْست ْخرِج ا ك نز مُه ا [، مث قال 79{ ]الكهف ر دُت أ ْن أ ِعيبـ ه اف أ  [، وقال يف خرق السفينة: }82{ ]الكهف: يـ بـْ
الَِّذي خ ل ق يِن فـ ُهو  يـ ْهِديِن * و الَِّذي [، ونظريه قول اخلليل عليه السالم: }82{ ]الكهف: و م ا فـ ع ْلُتُه ع ْن أ ْمِريبعد ذلك: }

[؛ فنسب اخللق واهلداية واإلحسان ابلطعام 78.79.80{ ]الشعراء: ُهو  ُيْطِعُميِن و ي ْسِقنِي * و ِإذ ا م ِرْضُت فـ ُهو  ي ْشِفنيِ 
 والسقي إىل هللا تعاىل، وملا ذكر املرض قال: وإذا مرضت، ومل يقل: وإذا أمرضين، وقال: فهو يشفني.

 
 الفائدة الثانية:

واردان يف قوله أن ضمري املنعم إمنا أبرز ذكًرا له وشكًرا على إنعامه ابهلداية إىل الصراط املستقيم، ومها الذكر والشكر ال
 [.152{ ]البقرة: ف اذُْكُروين أ ذُْكرُْكْم و اْشُكُروا ِل و ال  ت ْكُفُرونِ تعاىل: }
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 الفائدة الثالثة:

[، فاقتضى هذا االختصاُص أن يسند 53{ ]النحل: و م ا ِبُكم مِ ن ن ِْعم ٍة ف ِمن  هللاِ أن هللا تعاىل هو املنفرد ابلنعم كما قال: }
 بضمري اإلفراد، خبالف غضبه على من استحقه؛ حيث حذف فاعله.إليه اإلنعام 

 
 الفائدة الرابعة:

أن صراط املغضوب عليهم يف مقام اإلعراض عنه وعن أهله، واإلشارة إىل حمض صفتهم، واالقتصار عليها، خبالف صراط 
 أهل النعمة؛ فإنه يف مقام تعيينه، ورفع قدره، واإلشادة بذكره وأهله. 

 
  ، وتعريًفا ابإلضافة... -وقد مر  –ذكر الصراط املستقيم مفرًدا معرفًا تعريفني: تعريًفا ابلالم  ادس:امللمح الس

و أ نَّ ه ذ ا ِصر اِطي وذلك يفيد تعينه واختصاصه، وأنه طريق واحد، وأن طرق أهل الغضب والضالل شىت، كقوله تعاىل: }
ِبيِلهِ ُمْست ِقيًما ف اتَِّبُعوُه و ال  تـ تَِّبُعوا السُّ  [، فجمع سبل الزيغ، وأفرد سبيل 153{ ]األنعام: ُبل  فـ تـ ف رَّق  ِبُكْم ع ن س 

خطًّا؛ وقال:  -صلى هللا عليه وسلم- : "خط لنا رسول هللا-رضي هللا عنه-، ويف حديث عبد هللا بن مسعود [8]االستقامة
)هذا سبيل هللا(، مث خط خطوطًا عن ميينه وعن يساره، وقال: )هذه سبل؛ على كل سبيل شيطان يدعو إليه(، مث قرأ قوله 

{. ]أخرجه يِلِه ذ ِلُكْم و صَّاُكم بِِه ل ع لَُّكْم تـ تـَُّقون  و أ نَّ ه ذ ا ِصر اِطي ُمْست ِقيًما ف اتَِّبُعوُه و ال  تـ تَِّبُعوا السُُّبل  فـ تـ ف رَّق  ِبُكْم ع ن س بِ تعاىل: }
 [.194، رقم احلديث 485/  1النسائي يف تفسريه 

ه ذ ا ِصر اٌط ع ل يَّ ومن أدلة القرآن املتينة البديعة على اختصاص الصراط املستقيم، وأنه موصل ال حمالة قوله تعاىل: }
 [.41{ ]احلجر: ُمْست ِقيمٌ 

ِبيلِ ( فيه للوجوب؛ أي علي بيانُه وتعريُفه والداللُة عليه، كما قال يف آية أخرى: }فإن )ع ل يَّ  { ]النحل: و ع ل ى هللِا ق ْصُد السَّ
 [، أي أن السبيل القاصد املستقيم املعتدل يرجع إىل هللا، ويوصل إليه، كما قال الشاعر طفيٌل الغنوي:9

بِيلِ  قَْصدَ  َسلَفا   َمَضْوا  تََقل ب    بِالر َِجالِ  اْلَمنَايَا وََصْرف          م  َعلَْيهِ  الس 

 وقال آخر:

ن   َها َعلَي   أَوْ  طَِريِقي، َعلَْيَها        َسلَْكت ه    َواد    أَي    اْلَمَنايَا  َفه   طَرِيق 

ن ا ِإنَّ فإن قيل: أليس األليق هبذا املقام أداة "إىل" الدالة على االنتهاء؟؛ كما يف قوله تعاىل: } هب ُْم * مثَّ ِإنَّ ع ل يـْ ن ا ِإاي   ِإل يـْ
ُمْ   [،.. ونظائره. 22.23{ ]الغاشية: ِحس اهب 

فاجلواب: أن أداة "على" قد اشتملت على سر لطيف، وهو اإلشارة إىل أن سالك الصراط املستقيم على احلق، وعلى 
فـ تـ و كَّْل ع ل ى اَّللَِّ ِإنَّك  [، وقال للنيب صلى هللا عليه وسلم: }4رة: { ]البقُأول ِئك  ع ل ى ُهدى ِمن ر هبِ ِمْ اهلدى؛ كما قال تعاىل: }

[، فليس يف أداة "إىل" ما يف أداة "على" من العلو واالستعالء ابالستقامة مع الثبات على 79{ ]النمل: ع ل ى احْل قِ  اْلُمِبنيِ 
أداة "يف" الدالة على انغماسهم فيه؛ كقوله  -الليف وصف حال أهل الزيغ والض-صراط أهلها، بل إن أداة "على" تقابل 

تِن ا ُصمٌّ و ُبْكٌم يف الظُُّلم اتِ تعاىل: } ُْم ل ِفي ش ك  ِمْنُه ُمرِيبٍ [، وقوله: }39{ ]األنعام: و الَِّذين  ك ذَّبُوا ِِباي  { ]الشورى: و ِإَّنَّ
 [، ونظائره، وهللا أعلم.14
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 وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه.

 
 هـ. 1428كان الفراغ من مراجعته وتنقيحه صباح يوم اجلمعة خامس ذي احلجة 

 
 مبراكش احلمراء الغراء.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
{ فأضاف الصراط إىل غري هللا؟، فاجلواب أنه صراطهم ابلنظر إىل ر اط  الَِّذين  أ نْـع ْمت  ع ل ْيِهمْ صِ فإن قيل: فلماذا قال: } [1]

و ِإنَّك  ل تـ ْهِدي ِإىل  ِصر اٍط ُمْست ِقيٍم ِصر اِط هللِا الَِّذي ل ُه م ا يف السَّم او اِت انتساهبم إليه ومرورهم عليه فحسب؛ وقد قال تعاىل: }
 [، فبهذا يتسق املعىن ويزول التعارض.53 – 52{ ]الشورى: ِض أ ال  ِإىل  هللِا ت ِصرُي اأُلُمورُ و م ا يف األ رْ 

ن اهُ فإن قيل: مل جاء منكًرا يف قوله تعاىل: } [2] ن اُهْم ِإىل  ِصر اٍط ُمْست ِقيمٍ و اْجتـ بـ يـْ [، وقوله فيها أيضا: 87{ ]األنعام: ْم و ه د يـْ
{ ]الشورى: و ِإنَّك  ل تـ ْهِدي ِإىل  ِصر اٍط ُمْست ِقيمٍ [، وقوله أيضا: }161{ ]األنعام: ُقْل ِإنَّيِن ه د اين ر ّبِ  ِإىل  ِصر اٍط ُمْست ِقيمٍ }

[، فاجلواب أن هذه اآلايت ليست يف مقام الدعاء والطلب، وإمنا 2{ ]الفتح: ُمْست ِقيماً و يـ ْهِدي ك  ِصر اطاً [، وقوله: }52
 هي يف مقام اإلخبار من هللا تعاىل عن هدايته إىل صراط مستقيم.

 السراط، والصراط لغة فيه، وإمنا قلبت السني صادا لكوَّنا أقرب إىل خمرج الطاء. األصل: [3]
 لسان العرب: سرط. [4]
ْعن ا ِكت اابً أُْنِزل  ِمن بـ ْعِد ومل يذكر يف القرآن الكرمي بلفظ الطريق إال حكاية هللا تعاىل لكالم مؤمين اجلن يف قوله: } [5] ِإانَّ مسِ 

قاً ِلم ا ب نْي  ي د ْيِه يـ ْهِدي ِإىل  احْل قِ  و ِإىل    [.30{ ]األحقاف: ط رِيٍق ُمْست ِقيمٍ ُموس ى ُمص دِ 
وتعبريهم ههنا ابلطريق فيه نكتة بديعة، وهي أَّنم ملا قدموا ذكر موسى، وأن ما مسعوا من القرآن مصدق لكتابه وغريه كان 

ُسِل(؛ أي من نفس السورة: )م ا ُكْنُت ِبْدعاً ِمن  الرُّ  9لقومه يف اآلية  -صلى هللا عليه وسلم-ذلك تصديقا لقول رسول هللا 
يـ ْهِدي ِإىل  احْل قِ   ...لست أول رسول بعث إىل أهل األرض، بل بعثت مصدقا ملن بعث قبلي من الرسل، فقال مؤمنو اجلن: )

و ِإىل  ط رِيٍق ُمْست ِقيٍم(أي إىل سبيل مطروق؛ قد مرت عليه الرسل قبله، فهو حري أبن يصدق فيه صلى هللا عليه وسلم ويتبع 
 الطريق هنا أبلغ وأليق ابلدعوة إىل الصراط املستقيم، والتنبيه على تعني سلوكه. عليه، فاستعمال

 ة:: الدأب والعادة، قال ذو الرم-بكسر اهلاء وتشديد اجليم املكسورة- اهلجريى  [6]

 وَاْلَحَرب   ِهج ِيرَاه   وَاْلوَْيل   فَاْنصَْعنَ         َغالِبَة      َواألَْقَدار     فَأَْخطَأَ    َرَمى

ابلنعمة دليل على أن النعمة املطلقة هي املوجبة للفالح الدائم، وأن مطلق  ويف إفراد هللا تعاىل أهل الصراط املستقيم  [7]
 النعمة يشمل املؤمن والكافر؛ إذ كل اخللق يف نعمه، وهذا فصل النزاع يف مسألة: هل هلل على الكافر نعمة أم ال.

من والكافر، أما اإلحسان املطلق والنعمة من جنس اإلحسان؛ بل هي اإلحسان، وإحسان الرب تعاىل إىل الرب والفاجر، واملؤ 
 فللذين اتقوا والذين هم حمسنون خاصة.

و ِكت اٌب ُمِبنٌي. يـ ْهِدي بِِه هللُا م ِن اتَـّب ع  ِرْضو ان ُه ق ْد ج اء ُكْم ِمن  هللِا نُوٌر وال يقدح يف هذا آايٌت ثالث، أوهلا: قوله تعاىل: }  [8]
[ "طرق السالمة والنجاة"، وهي ابلنظر إىل 605/  1] -كما يف الكشاف-[، فإن املراد 16{ ]املائدة: ُسُبل  السَّال ِم..

{، فأكد على لنُّوِر إبِِْذنِِه و يـ ْهِديِهْم ِإىل  ِصر اٍط ُمْست ِقيمٍ .. و خُيْرُِجُهْم ِمن  الظُُّلم اِت ِإىل  اتنوع شرائع اإلسالم شىت، ومتام اآلية: }
 أن طريق هللا واحد.
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كما قال اإلمام –[، فاملراد 69{ ]النحل: مثَّ ُكِلي ِمن ُكلِ  الثَّم ر اِت ف اْسُلِكي ُسُبل  ر بِ ِك ُذُلالً والثانية: قوله تعاىل للنحل: }
 [ ما أهلم هللا النحل أن تسلكه من الطرق لطلب الرزق يف اجلبال وخالل الشجر.249/  3] –الشوكاين يف فتح القدير
ْهِديـ نـَُّهْم ُسبُـل ن اوالثالثة: قوله تعاىل: } /  4] –كما يف فتح القدير أيضا-[، واملراد 69{ ]العنكبوت: و الَِّذين  ج اه ُدوا ِفين ا ل نـ 

 أبن يفتح هلم أبواب معرفته والفقه يف دينه. [ أن هللا تعاىل تعهد للذين يعملون مبا يعلمون297
 

   

  

 تعليقات الزوار:
 أين من يفهم هذه املعاين ؟؟ -1

 AM 12:30 01/01/2008 -احلسيمة . املغرب  -تقي الدين اهلالِل 
ومه هو ال يف قليل منا من يبحث عن الوسطية والباحثون عنها يذهب أكثرهم لدراسة مناهج وأراء متباينة فيختار ما وافق الوسطية يف مفه

 مفهوم الشرع ..
 ومن وقف على مفهوم الوسطية شرعا ال جند إال القيلني منهم من يرتجم معانيها إىل أرض الواقع ..

أن لذا جند هذا البون الشاسع بني ما عليه وسطية اإلسالم وما عليه كثري من الدعاة والعلماء اليوم فضال عن عامة املسلمني .. نسأل هللا 
 الصراط املستقيم ..  يهدينا إىل

 وجزاكم هللا خريا على هذه اللمحات الراقية فعال ..
 أسال هللا ان جيعلها يف ميزان حسناتك ..

 والسالم عليكم ورمحة هللا 
 

 : أضف تعليقك
 نشر تعليق جديد إعالم عبر البريد اإللكتروني عند

 االسم
   

 البريد اإللكتروني
  (للزوار لن يتم عرضه)

 الدولة
 

 عنوان التعليق
 

 نص التعليق
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