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  عبد الرمحن عبد اخلالق: الوسطية موقف نفاق 
2008, 22االثنني. ديسمرب. 

 ثقافة وفكر»اإلسالم وقضا العصر»شرعي

إسالم عبد العزيز فرحات-حوار
 
"الوسطية اسم حادث، وأصحابه كل يطلقه مبفهوم غري مفهوم اآلخر، وعندما نناقش ما حتت هذا املضمون

م   منافقون وليسوا وسطيني..".عند بعضهم جند أنه يعادل الكفر، أو يعادل النفاق.. إ

ذه الرصاصات السريعة يعلن فضيلة الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق شيخ السلفيني يف الكويت، حربه على 
  الوسطية مصطلحا ومشروعا ونسبة وتوظيفا..

طل، وال وسطية بني احلق  الشيخ عبد اخلالق يذهب إىل أبعد من ذلك حينما يقرر أن األمور إما حق أو 
  لباطل مطلقا، ومن أراد التوسط بينهما فهو منافق..!!وا

وتساءل الشيخ عبد اخلالق عن جدوى اخرتاع املصطلحات واالختالف حول حتديد مفاهيمها؟ مؤكدا أن 
املصطلحات اإلسالمية أغىن بكثري من تلك احلادثة، ومنبها يف الوقت ذاته على االستخدام السياسي هلذا 

  املصطلح..

حملافظة عند  احلوار إذن مع شيخ السلفيني الكويتيني هو حوار مع عقلية جذابة يف طرحها، حىت وإن اتسم 
البعض.. لكنه يعطي صورة واضحة املعامل للرؤى السلفية اليت أصبح هلا حضورها الطاغي على مسرح األحداث

  يف عاملنا العريب واإلسالمي..

حديثا، حىت صار اجلميع يدعيه.. فكل التيارات  * مصطلح الوسطية.. هذا املصطلح الذي شاع استخدامه
لوسطية، فما مفهوم الوسطية عندكم بداية؟   سواء كانت حركية أو فكرية أو غري ذلك تتز 

احلقيقة أن مصطلح الوسطية كما ذكرمت مصطلح حادث، وليس له عند من أطلقوه مفهوم حمدد، وكل من  - 
أو متوافقا مع املعىن اآلخر الذي يقوله اآلخرون، وهو يطلق كثريا  يستعمله قد يعين به معىن ال يكون متطابقا
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  إطالقات خاطئة، ومن هذه اإلطالقات اخلاطئة "املوقف الوسط بني احلق والباطل".

طل،  طل؛ فال وسطية بني احلق والباطل مطلقا.. فاألمور إما حق وإما  وهذا التوسط بني احلق والباطل 
ن، فالتوسط بني االثنني، وحم اولة التوفيق بني احلق والباطل، بني الكفر واإلميان، بني اإلسالم وغريه من األد

طل؛ ألن هذا هو حركة  طل الكفر، هذا أعظم  وأن يقف اإلنسان موقفا وسطا بني حق اإلسالم وبني 
َ ِإال ِإحْ  ً َوتـَْوِفيًقا}[النساء:النفاق وموقفها الذي أشار إليه املوىل عز وجل يف قوله تعاىل: {ِإْن أََرْد ] 62َسا

  أي التوفيق بني أهل اإلسالم وأهل الكفر.

فاإلسالم دين واضح، حق من هللا تعاىل، حمدد املعامل، وما سواه (اخلارج عن اإلسالم) كفر، فكل من يريد 
طل،  وهذا غالبا ما حماولة التوفيق أو املقاربة بني اإلسالم والكفر بتجاوز أحكام اإلسالم ال شك أن موقفه 

  بزعمهم. - التوفيق بني اإلسالم والكفر–استخدمه الوسطيون يف العصر احلاضر، وهذا مبتغاهم

خذون املعىن الصحيح  أما الوسطية فتطلق أحيا إطالقات صحيحة؛ ألن الذين أرادوا هذا املعىن الباطل إمنا 
  دوا، وهذا من التلبيس..الذي حتمله هذه الكلمة ويضعونه على املفهوم الباطل الذي أرا

ا وسط يف قوله تعاىل {وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّة َوَسطا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس ولقد جاء وصف هذه األمة 
]، والوسط هنا مبعىن العدول (العدل)، وذلك ألن هللا تبارك 143َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم شهيدا} [البقرة

اىل يشهد هذه األمة على السابقني، كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم: "أنتم تشهدون يل على قومي كماوتع
تشهدون لكل رسول على قومه" يشهدون بشهادة هللا تبارك وتعاىل واملؤمنون شهداء بعضهم على بعض، كما 

َنا ِمن ُكلِّ أمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئْـ  } يـَْوَمِئٍذ يـََودُّ الَِّذيَن  41َنا ِبَك َعَلى َهـُؤالء َشِهيدا {قال تعاىل: {َفَكْيَف ِإَذا ِجئـْ
  ].42 – 41َكَفُرواْ َوَعَصُواْ الرَُّسوَل َلْو ُتَسوَّى ُِِم اَألْرُض َوَال َيْكُتُموَن اهلّلَ َحِديثا} [النساء:

مر هللا تعاىل، وقد  ا قائمة  لوسطية عدالة هذه األمة وأ مر دينه فإذا كان املقصود  اختارها هللا تعاىل للقيام 
ذا  ذا.. أي يلبسون معناهم الباطل  فهذا معىن حق، لكن الذين يطلقونه ال يريدون هذا املعىن، إمنا يلبسوه 

  املعىن احلق.

  بني نقيضني

* لكن دعنا نقول: إن هذا املعىن ليس املقصود األوحد على افرتاض وجوده؛ ألن بعض من يستخدمون 
ح يستخدمونه للتعبري عن موقف وسط يف أمر له طرفان.. إفراط وتفريط، غلو وتساهل.. فما تعليقكم؟املصطل
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نعم.. وهذا املعىن من املعاين احلقة هلذا املصطلح، التوسط يف األمر الواحد الذي له طرفان، اإلفراط -
لقول هللا عز وجل {َوال َجتَْعْل والتفريط.. هذا ممدوح، والتوسط فيه مطلوب مثل التوسط يف اإلنفاق مصداقا 
] فالتوسط يف النفقة من 29َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَىل ُعُنِقَك َوال تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فـَتَـْقُعَد َمُلوًما َحمُْسورًا}[اإلسراء:

عمال الدين، وكذلك التوسط يف أخذ الدين يف مستحباته فكما قال النيب صلى هللا عليه وسلم "اكلفوا من األ
ما تطيقون فإن هللا ال ميل حىت متلوا" فالتشدد والتنطع يف أخذ الدين قد خيرج اإلنسان أو يقطعه عن الدين، 

  والتهاون والتفريط فيه قد جيعله يرتك األمر الواجب..

ولكن هذا املعىن الذي تقصده وحتدثت أ عنه (الوسطية يف أخذ الدين ويف عدم التشدد والتنطع وعدم 
ع والتضييع) أيضا غري مطروح لدى من يتحدثون عن الوسطية، فقليل ممن يستخدمون لفظة الوسطية التميي

يعنون هذا املعىن من املعاين احلقة اليت ميكن أن حيتملها هذا اللفظ، لكنهم يقصدون ما حتدثت أ عنه بداية، 
طل. طل، فهذا    وهو الوسطية بني أمرين خمتلفني إحدامها حق واآلخر 

م يتوسطون بني اإلميان وبني الكفر، يتوسطون بني احلق والباطل.. وهذا ما يطلق عليه وه ذا الذي يَعُنونََه.. إ
بعض العامة (أمسك العصا من الوسط) فهو ال مع هؤالء وال مع هؤالء، فإن رجحت الكفة هلؤالء كان 

  ال مع الكفار، ولكنهم مع الغلبة.معهم، وإال كان مع اآلخرين.. وهذا موقف املنافقني ال مع املؤمنني و 

* هل يدخل يف ذم هلذا النوع من حياولون إجياد قواسم مشرتكة اآلن بني اإلسالم كدين وشريعة مثال وبني 
  بعض املناهج األخرى حملاولة التقريب وتضييق الفجوة بني املسلمني وغريهم؟

لكلمة النهائية يف كل شيء، فالتقريب بني نعم يدخل.. وهذا هو موقف املنافقني..  أخي اإلسالم جاء  - 
ُ رَبُُّكُم احلَْقُّ َفَماَذا  أحكام اإلسالم وأحكام الكفر كفر ال شك.. وإمنا جيب أن يؤخذ احلق حق {َفَذِلُكُم اهللَّ

شرك ]، فكيف يقربون بني توحيد هللا تعاىل وبني ال32بـَْعَد احلَْقِّ ِإال الضَّالُل َفَأىنَّ ُتْصَرُفوَن}[يونس:
  واملشركني!!!!! ما هو التقريب يف هذا األمر..؟

ن عيسى ابن هللا ومن يقول إن هللا إله واحد ال إله إال هو.. ما جمال التقريب يف احلق يف  مثال من يقول 
  هذا!!!؟

 الثوابت ليس فيها تقريب.. ال ميكن أن نقرب بتا بني من يقول إن عيسى ابن هللا وبني من يقول إن هللا هو
هلل تعاىل، وكذلك يف شىت العقائد، فاهلل عز وجل  اإلله األحد الذي ليس له ولد، فاجلمع بني عقيدتني كفر 
لذي أرسلت به ذا الرسول فهو كافر "وهللا ال يسمع يب يهودي وال نصراين وال يؤمن  ن من ال يؤمن  حكم 
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وت على اإلسالم هذا مؤمن له اجلنة، فما وجه إال كان من أهل النار"، واملسلم الذي يعيش على اإلسالم ومي
ن نقول مثال إن اليهودي أو النصراين أو غري املسلم الذي مل يدخل يف  التقريب أو القواسم املشرتكة يف هذا 

  اإلسالم ممكن أن يكون من املهتدين أو من أهل اجلنة وهو على دينه!!.

  ال وسطية يف العقائد

َهاُكُم* مل أقصد التقريب العقائدي. . أبدا وإمنا قصدت التقريب الذي عناه ربنا جل وعال يف قوله مثال: {ال يـَنـْ
رُِكْم َأْن َتَربُّوُهْم َوتـُْقِسُطوا  َ ُ َعِن الَِّذيَن ملَْ يـَُقاتُِلوُكْم ِيف الدِّيِن َوملَْ ُخيْرُِجوُكْم ِمْن ِد إِلَْيِهْم ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ اهللَّ

  ].8متحنة:اْلُمْقِسِطَني}[امل

نعم.. لكنين أؤكد على هذا املعىن، وهو أن الذي حياول أن جيمع بني عقيدتني خمتلفتني على هذا النحو،  - 
هلل تعاىل..   وجيعل بينهما قواسم مشرتكة يف االعتقاد ويف معىن اإلميان فهو كافر 

ا ال ختص العقيدة، فاخليارات املطروحة للمسلمني مع  فالقواسم املشرتكة تكون يف أمر التعايش مثال، مبعىن أ
  الكفار خيارات كثرية فعلها النيب صلى هللا عليه وسلم سواء كانت يف السلم أو احلرب.

ختالف حالة هؤالء الكفار، فالكفار خم تلفون، هناك كافر مسامل، فمثال موقف املسلمني من الكفار، خيتلف 
  وكافر معاهد، وكافر حمارب، وختتلف طريقة التعامل معهم.

ملثل، والكافر املسامل يكون  فالكافر احملارب قد أعلن احلرب على اإلسالم وجيب معاملته على هذا األساس 
لكفار كلهم منزلة واحدة، بيننا وبينه سلم، والكافر املعاهد بيننا وبينه عهد جيب أن حيرتم هذا العهد.. فليس ا

ر اإلسالم..  فالكافر الذمي معاهد وهو يف دولته، وبيننا وبينه معاهدة كأمة، وآخر ذمي يعيش معك يف د
لتايل فأحكام املسلمني مع الكفار أحكام منضبطة ومعلومة، وما حتتمل التوسط بعمل شرع جديد، ومن  و

  ية فيها.هنا فإن هذه العقائد ال ميكن دخول معىن الوسط

ذا التصور الذي طرحته للوسطية هل هلا مالمح ومسات ومعايري ميكن رصدها وقياس مدى االحنراف أو   *
  االقرتاب منها؟

 سيدي ملاذا خنرتع أمساء جديدة وخنتلف عليها؟!!! هذا اسم جديد حادث ومن أجل أن نضع له  - 
رات.. فلماذا نقرتح األمساء اجلديدة من تصورات خاصة سيكون هناك اختالف ال حمالة على هذه التصو 
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  األصل؟!!

 أخي عند اسم اإلسالم واسم اإلميان واسم اإلحسان، وعند أمساء كالكفر والنفاق.. فنحن املسلمني مسا
هللا عز وجل مسلمني، ومسا مؤمنني، ومسا حمسنني، ومسا متقني فال ينبغي أن خنرتع، فهذه األمساء حمددة، 

  ف مثال معىن مسلم، ما هو حمتوى هذا االسم وما يدل عليه، ومعىن مؤمن ومعىن حمسن ومعىن متق.معرو 

فهذه أمساء أصبحت معلومة متفق عليها، أما عندما نقول "وسطي" أو "مسلم وسطي" فماذا تعين؟؟ 
ختالف هذه اإلطالقات.. كٌل مبا يقوله..   سنختلف يف حتديد هذه الكلمة ال حمالة 

ن كل اخللق (حىتفهناك م ا من التشدد، وآخر يرى  ن أخذ الصالة والتقيد  ن يرتك صالته وصيامه، ويرى 
لكفر!!  لتايل ال جيوز احلكم عليهم  نة ورسول ودين، و اليهود والنصارى) من أهل اجلنة وهم أصحاب د

  ويسمي هذه وسطية يف الدين.. وهكذا.. كل على حسب مراده.

رخيية   سياقات 

لكن عذرا هناك أمساء ومصطلحات على مدار التاريخ اإلسالمي مل يكن هلا وجود يف العصر األول لإلسالم  *
مثال، فضال عن مصادر التشريع، ومع ذلك صارت عالمة على أهلها.. مصطلح أهل السنة واجلماعة مثال.. 

  وغريه.. أعين أنه ليس شرطا أن تكون األمساء مؤصلة؟

اليت تتحدث عنها هلا سياقها التارخيي وظرفها السياسي الذي نشأت فيه، فمثال "مسلم  أخي هذه األمساء - 
من أهل السنة واجلماعة" هذا اسم مفهوم وله مدلول، أي أنه ليس من اخلوارج مثال أو الرافضة أو املرجئة، يعين

رخيية معينة، وكذلك مسلم سلفي، فالسلفية أصبحت كلم ة حمددة وهي اتباع ماأصبح له معىن فرضته ظروف 
  كان عليه الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني من قول أو عمل، والسلف حمددون..

لكن هذا االسم اجلديد احلادث " مسلم وسطي" ليس له عند من يطلقونه أي مدلول حمدد، وإمنا كٌل يطلقه  
  إطالقا يريد به معين خبالف املعىن الذي يطلقه اآلخر.

ن الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق ضد كثرة هذه املراكز اليت تدعي الوسطية وهذه * إذا نستطيع أن ن قول 
  القنوات وهذه اجملالت وهذه الربامج.. ضد هذا املصطلح من األساس.. أليس كذلك؟

من أول ما ظهر هذا املسمى، وحنن قلنا هذه الكلمات اليت مسعتها اآلن، قلنا إن هذا اسم حادث، وإن  - 
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يطلقه مبفهوم غري مفهوم اآلخر، وعندما نناقش ما حتت هذا املضمون عند بعضهم جند أنه يعادل أصحابه كل
م منافقون وليسوا وسطيني.   الكفر، أو يعادل النفاق إ

إن الذين يريدون أن جيمعوا بني اإلسالم والكفر حتت مظلة واحدة أو حتت حقيقية واحدة فهؤالء إما كفار أو 
سالم.منافقون، أي إما كاف   ر مستعمل يرى هذا، وإما منافق يدعي أنه مسلم، وهذا ليس 

ب ترك الغلو يف الدين، وهذا فيه معىن حق من املعاين لكنهم  خذ هذا املعىن من  فقد جتد أن بعض هؤالء 
  .أخذوا مصطلحا "هالميا" كل يطلقه إطالقا خمتلفا، وال يتقيد مبعناه؛ ولذلك فنحن ضد األمساء غري احملددة

  محى املصطلحات

صيل املصطلح ورفضه أو قبوله، هل ترى أن املصطلح استخدم * بعيدا عن رؤيتكم حول مصطلح الوسطية و
  استخداما سياسيا، خاصة يف العام العريب؟.

ال شك أن الكل اآلن يستخدم هذا املصطلح ويوظفه حسب مصاحله، وأصبحت اآلن هناك محى  - 
كانت هيئات أو رؤساء، أو فرق خمتلفة يكفر بعضها بعضا وكل يدعي أنه الستخدام هذا املصطلح، سواء أ

  الوسطي..

* على ذكر املصطلحات وعدم حتديدها.. كانت حماضرتك يف مؤمتر منظمة النصرة عن " السرية والسلم 
ملصطلح من  ن يل كأن فضيلتك غري مقتنع  لعنوان، و االجتماعي" أ الحظت حديثا ليس له عالقة 

  صل أقصد مصطلح "السلم االجتماعي".. أليس كذلك؟األ

بلى.. فهذا الشعار الذي وضع أخريا يف هذا املؤمتر "السرية والسلم االجتماعي" هذه الكلمة أشر من كلمة  - 
لسالم ا تعين يف مفهومها أن يكون اجملتمع كله من مسلمني وكفار يف سالم، وأن اإلسالم جاء  الوسطية؛ أل

طل!!.ألهل األرض مج   يعا.. وهذا معىن 

لنسبة للكفار احملاربني  إلسالم دين السالم لكن ألهل اإلسالم، أما  فالرسول صلى هللا عليه وسلم نعم جاء 
املعاندين مل يكن النيب صلى هللا عليه وسلم سلما هلم، وإمنا كان حر عليهم، وقد أمر بقتال املنافقني والكفار، 

ُ َأْن ولو كانوا أهله كما قال هللا عز وجل {فـََقاِتْل ِيف َسِبيِل اهللَِّ ال ُتَكلَُّف ِإال نـَْفَسَك َوَحرِِّض اْلُمْؤِمِنَني َعَسى اهللَّ
ُ َأَشدُّ ًَْسا َوَأَشدُّ تـَْنِكيال}[النساء: ََْس الَِّذيَن َكَفُروا َواهللَّ   ].84َيُكفَّ 
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ريق القرآن يف هذا األمر بني نوعني من اخلطاب: * لكن أعتقد أن من وضعوا هذا العنوان قد الحظوا تف
لكفار: {َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اهللََّ  خطاب عقدي وهذا الذي توجه فيه هللا سبحانه وتعاىل لتسمية هؤالء 

ِلُث َثالثَ  َ ٍة}، وخطاب اجتماعي يكرس للتعايش القائمُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَميَ }، {َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ اهللََّ 
م يعنونه، من مثل قوله تعاىل خماطبا أهل  على أساس من االحرتام وتنحية العقيدة جانبا، وهذا ما أظن أ
} { َومِ  َ َأْهَل اْلِكَتاِب ال تـَْغُلوا ِيف ِديِنُكْم َغْريَ احلَْقِّ ْن الكتاب يف جمال الدعوة والعالقات االجتماعية {ُقْل 

َ َأْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإَىل َكِلَمٍة   َسَواٍء}... وهكذا؟َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن ِإْن ََْمْنُه ِبِقْنطَاٍر يـَُؤدِِّه ِإلَْيَك} {ُقْل 

ذا اخلطاب حىت يلتزموا به من  -  م لإلسالم أخاطبهم  ب دعو  سيدي هو خطاب واحد.. ولكن أ يف 
م  أجل أن يسلموا، ولكنهم كفار ما داموا من أهل الكتاب، فهم يف حقيقة واقعهم كفار، ولكن عند دعو

  البد من مراعاة استخدام األسلوب احلسن.

  * أ أقصد التفرقة بني النوعني من اخلطاب، مما يكرس حلالة من التعايش بعيدا عن االختالفات العقدية؟

ب ا -  لدعوة فقط.. فمثال هل من املعقول أن يذهب مثال سيد أ أفهمك.. لكين أؤكد لك أن هذا يف 
ُر أَوْ   موسى لفرعون فيقول له "أيها الكافر"!!! ال يعقل هذا، فاهلل عز وجل قال: {فـَُقوال َلُه قـَْوال لَيًِّنا َلَعلَُّه يـََتَذكَّ

اه، وقال له  أ ]؛ ألنه خطاب يف مقام الدعوة، حىت قيل إن سيد موسى عليه السالم كن44َخيَْشى}[طه:
  فالن.

لدعوة خيتلف عن مقام احلكم عليهم فهذا  فموسى عندما دعاه إىل هذا األمر فهو أمر قرآين، فمقام اخلطاب 
  ما دخله مبصطلح " السلم االجتماعي".

* بقي سؤال عن ورود مصطلح الوسطية يف القرآن وربطه مبوضوع الشهادة على الناس.. هل من ترابط يف 
القرآنية بني معىن الوسطية ومسألة الشهود احلضاري على األمم األخرى بقطع النظر عن أقوال املفسرين:الرؤية

  {وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا}، أي عدوال؟

م عدول أقامهم -  الوسط هو العدل، ومن البديهي أن العدل هو الذي ٌيستشَهد أما الظامل فال ٌيستشَهد؛ وأل
لعدل يف الناس، وحيكم على الناس هللا تب لعدل بنفسه وقائم  ارك وتعاىل هذا املقام؛ ألن العدل هو القائم 

طلة من أجل نفسه، فمن أجل ذلك جعلهم هللا سبحانه وتعاىل شهداء على  امات  لعدل، وال يتهمهم 
 الناس حيكمون بشهادة هللا تبارك وتعاىل.
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