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 المقدمــة
إنَّ احلمد هلل، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، وسيِّئات أعمالنا، من يهده  

فال هاِدَي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا  اهلل فال ُمضلَّ له، ومن ُيضلل
 عبده ورسوله. 

 . ( 102يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن( )آل عمران:)
ُهَما رَِجاالً َكِثرياً   يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكمُ ) َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

 . (1َوِنَساًء َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً( )النساء: 
ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع  وا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديداً يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُ )

   .(71،  70اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيماً( )اْلحزاب:
 أما بعد: 

نًا شاسًعا يف مشارهبا وأهدافها، واختالفًا يف  فإّن املتأمل يف الواقع الذي تعيشه اْلّمة اليوم يرى بَ وْ 
 منطلقاهتا وغاياهتا.  

)احلج: من  َوبِْئٍر ُمَعطََّلٍة َوَقْصٍر َمِشيٍد() والغلّو واجلفاء، واإلسراف والتقتري:يرى اإلفراط والتفريط، 
 (.  45اآلية

ذي أقضَّ مضاجعهم هذا هذا على مستوى اْلّمة عموًما، فإذا انتقلنا إىل حال الّدعاة واملصلحني ال
الواقع املؤمل ْلّمتهم، فطفقوا يبحثون عن سبل العالج وطوق النَّجاة، إلخراج البشرية من الظلمات إىل النور، 
ومن الّضاللة إىل اهلدى، جند انعكاس واقع اْلمة على حاهلم، فمنهم املَشرِّق، ومنهم املغرِّب، ترى املفِرط 

اة واملصلحني من غال وأفرط يف الغلّو، فنشأت مجاعات تكفري وهجرة، واملفرِّط، نرى بني هؤالء الّدع
وعادت سوق اخلوارج رائجة، وهناك من فرَّط وجفا، وأضاع معامل الّدين وأصول العقيدة، حرًصا على مجع 

 النَّاس دون تربيتهم، ففشا اإلرجاء، وانطمست معامل التَّوحيد، وحقيقة العبادة.  
ح الطّريق، وتدلُّ الناس إىل الصِّراط املستقيم، على  وقفتوبين هؤالء وأولئك  فئة تقتفي اْلثر، وتصحِّ

منهج أهل السنة واجلماعة، وسلف اْلّمة؛ ينفون عن هذا الّدين غلّو الغالني، وانتحال املبطلني، وتفريط 
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هلك، تشتّد احلاجة  الكساىل واملرجئني، ودعاوى املنافقني واملرجفني. ووسط هذا الواقع املؤمل، واالضطراب امل
إىل داللة اْلّمة إىل الّصراط املستقيم، واملنهج العدل املبني، إلنقاذها من كبوهتا، وإيقاظها من رقدهتا،  

َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيمًا فَاتَِّبُعوُه َوال ) وتبصري الّدعاة واملصلحني باملنهج احلّق، والطّريق البنيِّ الواضح:
 (.  153)اْلنعام: من اآلية ُبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه(تَ تَِّبُعوا السُّ 

لقد وقفت طويال عند مسألة الغلّو واجلفاء، واإلفراط والتَّفريط، وأدركت أن اْلّمة بأمسِّ احلاجة إىل 
 منهج الوسطيَّة منقًذا هلا من هذا االحنراف، الذي جرَّ عليها املصائب واملشكالت. 

قد رسم لنا هذا املنهج يف شَّتَّ جوانبه، أصوال وفروًعا، عقيدًة وعبادًة،  آن الكريم، ووجدت أّن القر 
 ُخلًقا وسلوًكا، تصوُّرًا وعمال.  

ال وجممال، ولقد جاء منهج الوسطيَّة  ة، تصرحًيا وإمياًء، مفصَّ من خالل القرآن الكرمي يف أساليب عدَّ
 خربًا وإنشاًء، أمرًا وهنًيا.  

ومسيس احلاجة إليه، فقد عزمت على الكتابة فيه، وهذا يقتضي  بأهميَّة هذا الموضوع، واقتناًعا منِّي 
رون حول تقرير القرآن   رًا يف دالالته، مستوعًبا ملا كتبه املفسِّ ال آلياته، متفكِّ أن أعيش مع كتاب اهلل متأمِّ

 ملنهج الوسطيَّة.  
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 القضية التي يعالجها البحث
  فيها كثيرون، وبيان ذلك كما يلي:  مفهوم الوسطيَّة وحقيقتها ضلَّ 

فإذا رأوا مسلًما قد التزم الّصراط املستقيم،  هناك من فهم أن الوسطيَّة تعني التَّنازل والتَّساهل،  -1
د على نفسك وعلى اآلخرين ودين اهلل وسط؟ ولذلك جند يف  وسار على هدي النبوَّة، قالوا له: ملاذا ُتشدِّ

هم من الذين التزموا باملنهج على  (1) لذين يُرَمون بالتَّطرف والغلّو وأخريًا باْلصوليَّة  واقعنا املعاصر أن أكثر ا
 وجهه الصَّحيح.  

 ومن أسباب ذلك اجلهل حبقيقة الوسطيَّة.  
املندفعني، يصفون أصحاب املنهج احلّق، الذين مل يوافقوا وفي المقابل نجد فئة من المتحمِّسين  -2

 يسايروهم يف محاسهم واندفاعهم يصفوهنم بالتَّساهل والتَّهاون، وعدم الغرية، بل هؤالء على أفكارهم، ومل
 وأحيانًا بالتَّنازل واملماْلة.  

عوهنا، لكنهم ال يفهموهنا على الوجه   -أيًضا  -ومنشأ ذلك  جهلهم حبقيقة الوسطيَّة، مع أهنم يدَّ
 الصحيح. 

م حريصون على االلتزام باملنهج الصحيح،  ليست من هؤالء وال أولئك، وهوهناك فئة ثالثة  -3
ولكنَّهم يقعون يف أخطاء أثناء ممارستهم للدعوة قوال أو فعال، وسبب هذا اْلمر عدم تصورهم ملنهج 

 الوسطيَّة تصورًا شامال، وقصرهم هذا املنهج على بعض آحاده.  
ل وبيان، ال خلفائه يف  أن هذا املنهج حباجة إىل تفصي والنتيجة التي نتوصل إليها من ذلك كله  -4

ذاته، بل هو أوضح من الشمس يف رابعة النهار، ولكن خفاءه من اْلمور النسبيَّة اليت تعود إىل بُعد كثري من 
 الناس عن منهج القرآن والسنة، وضعف حصيلتهم العلميَّة، وممارستهم التعبديَّة والدعويَّة.  

وسطيَّة، وحتديد مدلوهلا يف ضوء القرآن الكرمي، تعريًفا  أنَّ هذا البحث معينُّ بإيضاح مفهوم الوالخالصة 
 وتأصيال، وحتديًدا، وتطبيًقا.  

 
 يهم هذا البحث. بعض من يطلق هذه الصفات، يطلقها ألغراض ال تخفى، والمشكلة أن هناك من يصّدق ما يقولون جهال أو سذاجة، أما الذين يتجاهلون فال يعن - 1
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ًة َوَسطاً() الذي نفهمه من قوله تعاىل:وهذا هو المعنى الّشامل  )البقرة: من   وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ
ن مفهومها موافقة وخمالفة  (. فمن منطوق هذه اآلية اْنطََلْقت، ويف ضوئها سرُت وكتبُت، وم143اآلية

 حقَّقُت وبيَّنُت.  
نْت.   وكنت أضع القضيَّة اليت جئت أعاجلها نصب عيين يف كل ما سطَّرُت ودوَّ

 مخطط البحث   
 واشتمل هذا املبحث على ما يأيت:  بتعريف الوسطيَّة،بدأت البحث 

 الوسطيَّة يف اللغة.   -1
 استعماالت الكلمة يف القرآن الكرمي.   -2
 أحاديث نبوية يف )الوسط(.   -3
 حترير معىن الوسطيَّة.   -4

 واشتمل على ما يلي:  أسس فهم الوسطيَّة، مث انتقلت إىل مبحث آخر وهو 
 مقدمة هلذا املبحث.   -1
 الغلو واإلفراط.  -2
 اجلفاء والتفريط.   -3
 الّصراط املستقيم.   -4

 عن املالمح التالية، بعد مقدمة املبحث:  وتضّمن احلديثمالمح الوسطيَّة، مث عقدت مبحثًا لبيان 
 اخلريية.   -1
 االستقامة.   -2
 اليسر ورفع احلرج.   -3
 البينيَّة.   -4
 العدل واحلكمة.  -5

 ذكرت دليال تطبيقيًّا جيمع هذه املالمح.  وأخيًرا 
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ة يف حدودها  تعترب أركانًا أساسيَّة، ومنطلقات منهجيَّة ملعرفة حقيقة الوسطيَّ وهذه المباحث الثالثة، 
الشرعيَّة، بل إن مضمون تلك املباحث هو املعيار الذي نستطيع من خالله أن نعرف هل هذا اْلمر وسطًيا 

ن إفراطًا أو تفريطًا؟   أو هو يتضمَّ
وهي كذلك وسيلة للبحث عن املنهج الوسطّي يف كل قضية تعرض لنا، فمن خالل تلك املباحث خنرج  

 املنهج وننقحه، مث حنّققه.  
واملنطلقات، عقدت أهمَّ مباحث الكتاب، وهو بيان تقرير القرآن الكرمي  وبعد تحرير تلك األصول 

ملنهج الوسطيَّة، حيث بيَّنت عناية القرآن هبذا املنهج، وذكرت اْلمثلة التطبيقيَّة اليت توضح ذلك، وجاء هذا 
 الباب مشتمال على املباحث التالية:  

 مقدمة توضيحيَّة.   -1
 مع سورة الفاحتة. وقفة  -2
 منهج الوسطيَّة يف االعتقاد.   -3
 منهج الوسطيَّة يف التَّشريع والتَّكليف.   -4
 منهج الوسطيَّة يف العبادة.   -5
 منهج الوسطيَّة يف الّشهادة واحلكم.   -6
 منهج الوسطيَّة يف اْلمر باملعروف، والنَّهي عن املنكر.   -7
 ل اهلل.  منهج الوسطيَّة يف اجلهاد يف سبي -8
 منهج الوسطيَّة يف املعاملة واْلخالق.   -9

 منهج الوسطيَّة يف كسب املال وإنفاقه.   -10
 منهج الوسطيَّة يف مطالب النفس وشهواهتا.   -11

 ذكرت بعض الشواهد املتفرِّقة اليت تؤكد هذا املنهج وتبيِّنه.  وأخيًرا 
 يجة.  وختمت البحث خباَتة مناسبة ربطت فيها بني اهلدف والنت

 وبعد: 
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يُطوَن  ) فقد بذلت جهدي يف إخراج هذا املوضوع، فما كان فيه من حّق وصواب فمن اهلل وحده َوال حيُِ
)النساء: من  َوَعلََّمَك َما ملَْ َتُكْن تَ ْعَلُم() (.255)البقرة: من اآلية ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبَا َشاَء(

يطان، وأستغفر اهلل. (. وما كان فيه من تقصري وخ113اآلية  طأ فمن نفسي والشَّ
واملنَّة، والثَّناء احلسن، على فضله، وتيسريه، وإعانته، وتوفيقه، مث أشكر كل من فلله الحمد والشكر 

 فلهم مين الّشكر ومجيل الّدعاء.   (1) أسهم يف إخراج هذا البحث سواء كان إسهاًما مباشرًا أو غري مباشر
 واحلمد هلل أوال وآخرًا. 

 إن تجد عيًبا فسدَّ الخلال 

 

 جلَّ من ال عيَب فيه وعال  

 

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.  
 الطائف  

 ه    1413/  3/ 26
    

 
 أشكر الجامعة بصفة خاصة حيث فرَّغتني لمدة عام مما مكنني من إنجاز هذا البحث.  - 1
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 تعريف الوسطيَّة
 الوسطيَّة في اللغة 

 ومآهلا.  جاءت كلمة )وسط( يف اللغة لعّدة معاٍن، ولكنها ُمتقاربة يف مدلوهلا عند التأّمل يف حقيقتها 
 )وسط(: الواو والّسني والطّاء: بناء صحيح يدّل على العدل والّنصف.  قال ابن فارس: 

ًة َوَسطاً() وأعدل الشيء: أوسطه، ووسطه، قال اهلل   .  (143)البقرة: من اآلية  أُمَّ
  -، وهو أوَسُطهم حسًبا -بسكوهنا  -ووْسط القوم  -بفتح السني  -ضربُت َوَسَط رأِسه ويقولون: 

 .  (1) إذا كان يف واسطِة قومه وأرفعهم حمال  
 ومن هذا الكالم يتَّضح أن )وسط( تأيت بفتح الّسني وسكوهنا، وفتحها أكثر استعماال كما سيأيت.  

 .  (2) وميكن إمجال املعاين اليت جاءت تدّل عليها هذه الكلمة فيما يلي   
ا الوْسط بسكون  تكون ظرفًا ِبعىن )بني(، قال يف )وْسط( بسكون الّسين  -1 لسان العرب: وأمَّ

الّسني فهو ظرف ال اسم، جاء على وزان نظريه يف املعىن وهو )بني(، تقول: جلست وْسط القوم، أي: 
 بينهم، ومنه قول سوار بن املضرب: 

ـــا  ـــن ال حيـــــــــــــــــ ـــّي أرى مـــــــــــــــــ ــّي كأنـــــــــــــــــ  إنـــــــــــــــــ

 

ـــًا     اس ع ريانـــــــــــ ـط النـــــــــــــَّ ــْ  ( 3) وال أمانــــــــــــــة وســـــــــــ

 

ووْسط   -بالتحريك  -بعض املعاجم اللغوية إىل التفريق بني كلمة وَسط قال د. زيد الزيد: وقد أشارت 
 بالسكون، فقالوا: إن كل موضع يصلح فيه )بني( فهو بالّسكون، وما ال يصلح فيه )بني( فهو بالفتح.  

 .  (4) كل منهما يقع موضع اآلخر، قال ابن اْلثري يف غريب احلديث: وهو اْلشبه   وقيل: 
ا كنت أمسع شيوخنا يقولون يف الفرق بينهما كالًما شامال ملا ذكر، وهو الّساكن  وقدميً وقال الزبيدي: 

 .  (1) متحّرك، واملتحّرك ساكن  
 

 . 6/108انظر: معجم مقاييس اللغة مادة: )وسط(  - 1

 م لزيد الزيد.  والوسطيَّة في اإلسال -مخطوط  -انظر تفصيل ذلك في المعاجم اللغوية، ووسطيَّة أهل السنَّة بين الفرق لمحمد باكريم  - 2

 (. 7/428انظر لسان العرب مادة )وسط( ) - 3

 (. 5/183(، وغريب الحديث البن األثير )720( ومختار الصحاح مادة )وسط( )17انظر: الوسطيَّة في اإلسالم ص ) - 4
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امسًا ملا بني طريف الشيء وهو منه، ومن ذلك: قبضْت وسط احلبل،   -وَسط بالفتح  -وتأتي  -2
 .  (2) بّري  وكسرت وسط القوس، وجلست وسط الّدار، وهذه حقيقة معناها كما ذكر ابن 

صفة، ِبعىن خيار، وأفضل، وأجود، فأوسط الشيء أفضله وخياره:   -بالفتح أيًضا  -وتأتي  -3
 كوسط املرعى خري من طرفيه، ومرعى وسط أي: خيار.  

 .  (3) وواسطة القالدة: اجلوهر الذي وسطها، وهو أجودها، ورجل وسط ووسيط: حسن  
بن فارس: وسط: بناء صحيح يدّل على العدل، ِبعين عدل، قال ا -بالفتح  -وتأتي وسط  -4

 وأعدل الشيء أوسطه ووسطه.  
 ووسط الشيء وأوسطه: أعدله.  وقال ابن منظور: 

 .  (4) من كل شيء: أعدله    -حمركة  -الوسط وقال الفيروزآبادي: 
 للشيء بني اجليد والرديء.   -أيًضا  -وتأتي )وسط( بالفتح  -5

 ي بني اجليد والرديء.  قال اجلوهري: ويقال: شيء وسط: أ 
 .  (5) وقال صاحب املصباح املنري: يُقال شيء وسط، أي بني اجليد والرديء  

   ولكن من وسط أموالكم فإّن اهلل مل يسألكم خريه، ومل يأمركم بشرّه  ومنه ما ورد يف احلديث: 
(6)  . 

ا من -6
ً

 الّذمِّ، وهو الغالب.   ويقال )وسط( ملا له طرفان مذمومان، يراد به ما كان بينهما سامل
 .  (7) قال الراغب: وتارة يُقال ملا له طرفان مذمومان   

 .  (1) ومثال ذلك: الّسخاء وسط بني البخل والّتبذير، والّشجاعة وسط بني اجلنب والتهوُّر  

 
 (. 5/340انظر: تاج العروس مادة )وسط( ) - 1

 (. 7/427لسان العرب مادة )وسط( ) - 2

 .  2(، ووسطيَّة أهل السنة ص3/1167(، والصحاح مادة )وسط( )430، 7/427لعرب مادة )وسط( )انظر: لسان ا - 3

 (. 2انظر: معجم مقاييس اللغة مادة )وسط( ولسان العرب مادة )وسط( والقاموس المحيط مادة )وسط( وسطيَّة أهل الُسنَّة بين الفرق ص ) - 4

 (. 3/ 2(، ووسطيَّة أهل الُسنَّة ص )252ير ص )انظر: مادة )وسط( في الصحاح، والمصباح المن - 5

 (. 3041(. وصححه األلباني كما في صحيح الجامع رقم )4/95(. والبيهقي في السنن )115(، والطبراني في الصغير ص )1582( رقم )104، 2/103أخرجه أبو داود ) - 6

 (. 522انظر: المفردات في غريب القرآن، مادة: وسط ص ) - 7
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وكيفما تصرّفت هذه اللفظة جندها ال خترج يف معناها عن معاين العدل والفضل  (2) قال حممد باكرمي  
ريية، والنصف والبينيَّة، والتوسط بني الطرفني، فتقول: )وسوطًا(: ِبعىن املتوّسط املعتدل، ومنه قول واخل

اْلعرايب: علمين ديًنا وسوطًا، ال ذاهًبا فروطًا، وال ساقطًا سقوطًا، فإن الوسط هاهنا املتوّسط بني الغايل 
 .  (3) واجلايف  

وفالن وسيط يف قومه، إذا كان أوسطهم نسًبا، وأرفعهم و)وسيطًا( أي: حسيًبا شريًفا، قال اجلوهري: 
 حمال، قال العرجي:  

ــيطًا ــيهم وســـــــــــــ ــن فـــــــــــــ ــم أكـــــــــــــ ــأّني لـــــــــــــ  كـــــــــــــ

 

ـــرو     ـــي آل عمـــــــ ـــي فـــــــ ــك نسبتـــــــ ــم تـــــــ  ( 4) ولـــــــ

 

 .  (5) املتوّسط بني املتخاصمني  و)الوسيط(: 
 وهي الشفاعة.   (6) بني الناس من الوساطة  و)التوسط(: 

 .  (7) ط  أي جتعل الشيء يف الوسو)التوسيط(: 
 .  (8)قطع الشيء نصفني   -أيًضا  -و)التوسيط(: 

 .  (9) توّسطها السماء  و)وسوط الشمس(:  
 .  (10) اجلوهر الذي يف وسطها، وهو أجودها  و)واسطة القالد (: 

 
 (. 9لوسطيَّة لفريد عبد القادر ص )انظر: ا - 1

 (، وانظر: لما سيأتي لسان العرب مادة )وسط( وتاج العروس مادة )وسط( والصحاح مادة )وسط(.  3وسطيَّة أهل الُسنَّة ص ) - 2

 (. 7/429لسان العرب مادة )وسط( ) - 3

 (. 3/1167الصحاح مادة )وسط( ) - 4

  (.2/406القاموس المحيط مادة )وسط( ) - 5

 (. 3/1167الصحاح مادة )وسط( ) - 6

 (. 3/1167الصحاح مادة )وسط( ) - 7

 (. 3/1167الصحاح مادة )وسط( ) - 8

 (. 7/429لسان العرب مادة )وسط( ) - 9

 (. 3/1167الصحاح مادة )وسط( ) - 10
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استقّر عند العرب أهنم إذا أطلقوا كلمة )وسط( أرادوا معاين اخلري، والعدل،  وقال فريد عبد القادر: 
 ودة، والرّفعة، واملكانة العلّية.  والنصفة، واجل

والعرب تصف فاضل الّنسب بأنه وسط يف قومه، وفالن من واسطة قومه، أي: من أعياهنم، وهو من  
 .  (1) أوسط قومه، أي من خيارهم وأشرافهم  

-تعاىل  -وأختم ما قيل يف معىن الوسط هبذا الكالم للشيخ ابن عاشور، حيث قال أثناء تفسريه لقوله 
ًة َوَسطاً(َو ) :  .  (143)البقرة: من اآلية  َكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ

اسم للمكان الواقع بني أمكنة حتيط به، أو للشيء الواقع بني أشياء حميطة به، ليس هو إىل  والوسط: 
، وملا كان الوصول إليه ال يقع إاّل بعد اخرتاق ما حُييط به، أخذ فيه معىن ابعضها أقرب منه إىل بعض عرفً 

الّصيانة والعزّة؛ طبًعا: كوسط الوادي ال تصل إليه الّرعاة والّدواب إال بعد أكل ما يف اجلوانب، فيبقى كثري 
العشب والكأل، ووضًعا: كوسط اململكة جيعل حمّل قاعدهتا، ووسط املدينة جيعل حمل قصبتها؛ ْلن املكان  

 ة فيه.  الوسط ال يصل إليه العدّو بسهولة، وكواسطة العقد ْلنفس لؤلؤ 
فمن أجل ذلك صار معىن الّنفاسة والعزّة واخليار من لوازم معىن الوسط عرفًا، فأطلقوه على اخليار  

 النفيس كناية، قال زهري:  
 هم وسط يرضى األنـام  بحكمهـم 

 

 إذا نـزلت إحـدى الليالـي بمعضـل  

 

 أوسط القبيلة، لصميمها.  ويقال: 
قعة عدال بني خلقني ذميمني فيهما إفراط وتفريط، كالّشجاعة بني وأّما إطالق الوسط على الّصفة الوا

حِّ والسّرف، والعدالة بني الّرمحة والقساوة، فذلك روى حديث:  خري  اجلنب والتهّور، والكرم بني الشُّ
 .  (2) وسنده ضعيف   اْلمور أوسطها 

 
 (. 12/26(، وتهذيب اللغة مادة )وسط( )2/391)(، والقاموس المحيط مادة )وسط( 3/29(، وجمهرة اللغة البن دريد )10انظر: الوسطيَّة ص ) - 1

لكن (: حديث: "خير األمور أوسطها" وفي لفظ: "أوساطها". قال ابن الغرس: ضعيف. وقال في المقاصد: رواه ابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد، 2/391قال العجلوني في كشف الخفاء ) - 2

عن ابن عباس مرفوًعا: "خير األعمال أوسطها". وللعسكري عن األوزاعي أنه قال: ما من أمر أمر اهلل به إال عارض الشيطان فيه بخصلتين  بسند فيه مجهول عن علي مرفوًعا. وللديلمي بال سند
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 .  (1) وقد شاع هذان اإلطالقان حَّت صارا حقيقتني ُعرفيَّتني  
اتَّضح لنا املعىن اللغوي لكلمة )وسط(، وما تصّرف منها، وأهنا تئول إىل معاٍن  ل ما سبق ومن خال 

 متقاربة.  
 استعماالت الكلمة في القرآن الكريم    

ة مواضع، وذلك بتصاريفها املتعّددة، حيث وردت بلفظ:    وردت كلمة )وسط( يف القرآن يف عدَّ
)املائدة: من   أَْوَسِط( ) و  ( 3) (238)البقرة: من اآلية  ْسَطى( اْلوُ ) و  (2) (143)البقرة: من اآلية  َوَسطاً()

 .  (6) ( 5)العاديات: من اآلية فَ َوَسْطَن()  و (5) (28)القلم: من اآلية أَْوَسُطُهْم()  و (4) ( 89اآلية
وسأذكر معىن كل كلمة حسب ورودها يف القرآن الكرمي، وكالم املفسرين حوهلا، مستشهًدا لذلك 

 نة النبويَّة.  ببعض ما ورد يف الس 
 أوال: كلمة "وسطًا":  

ًة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس  ) يف سورة البقرة:  -تعاىل  -وردت يف قوله  وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ
 .  (143)البقرة: من اآلية َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً(

لّنبويَّة، كما ذكر هلا املفسرون عّدة معاٍن، وتفصيل ذلك كما  وقد ورد تفسري هذه الكلمة يف الّسنة ا
 يلي: 

يُدعى نوح يوم القيامة    قال: قال رسول اهلل،  عن أيب سعيد اخلدري روى البخاري  -1
ته: هل بَ لََّغُكم؟ فيقولون: ما   فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بّلغت؟ فيقول: نعم، فُيقال ْلمَّ

 
ذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان،  ين مالال يبالي أيهما أصاب: الغلو أو التقصير. وألبي يعلى بسند جيد عن وهب بن منبه، قال: إن لكل شيء طرفين ووسًطا، فإذا أمسك بأحد الطرف اآلخر، وا 

 فعليكم باألوساط من األشياء. 

 (. 2/17انظر: التحرير والتنوير ) - 1

 (. 2/17انظر: التحرير والتنوير ) - 2

 (. 2/17انظر: التحرير والتنوير ) - 3

 (. 2/17انظر: التحرير والتنوير ) - 4

 (. 2/17انظر: التحرير والتنوير ) - 5

 (. 2/17ر: التحرير والتنوير )انظ - 6
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ته، فيشهدون أنَّه قد بلَّغ، ويكون الّرسول عليكم أتانا من نذ ير، فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: حممد وأمَّ
ًة وسطًا لتكونوا شهداء على النَّاس ويكون -جلَّ ذكره  -شهيًدا. فذلك قوله  : )وكذلك جعلناكم أمَّ

 .     (1)الّرسول عليكم شهيًدا(. والوسط: العدل 
ًة َوَسطاً() يف قوله:   بإسناده عن النيب، وروى الطبري  (  143)البقرة: من اآلية وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ

 .      (2)عدوال  قال: 
حابة  وقد ساق الطربي عدًدا من الرِّوايات يف هذا املعىن. مث ذكر تفسري هذه اآلية منسوبًا إىل بعض الصَّ

روها ب  "عد  وال".  والتَّابعني، كأيب سعيد وجماهد وغريمها، حيث فسَّ
وبني   وكذلك نقل تفسري ابن عباس هلا "جعلكم أمة عدوال". وقال ابن زيد: هم وسط بني النيب، 

 .  (3)اْلمم  
وأّما الوسط فإنه يف كالم العرب: اخليار، يُقال منه: فالن وسط احلسب يف قال اإلمام الطبري:  -2

 قومه، أي متوسط احلسب، إذا أرادوا بذلك الرّفع يف حسبه.  
 وسط يف قومه وواسط، قال ابن زهري بن أيب ُسلمى يف الوسط:   وهو

 هم وسط يرضى األنام بحكمهـم 

 

 إذا نـزلت إحـدى الليالـي بمعظَـِم  

 

قال: وأنا أرى أن الوسط يف هذا املوضع هو الوسط الذي ِبعىن اجلزء، الذي هو بني الطَّرفني، مثل  
 وسط الّدار.  

م وسط لتوّسطهم يف الّدين، فال هم أهل غلّو فيه، غلّو   -تعاىل ذكره  -وأرى أن اهلل  إّّنا وصفهم بأهنَّ
ب، وقيل هم يف عيسى ما قالوا فيه، وال هم أهل تقصري فيه، تقصري اليهود الذين  هُّ النَّصارى الذين غلوا بالرتَّ

 
 (: قوله: "والوسط: العدل" هو مرفوع من نفس الخبر، وليس بمدرج من قول بعض الرواة كما وهم فيه بعضهم. 8/22(. قال الحافظ في الفتح )5/151أخرجه البخاري ) - 1

 ( وعندهما "عدال" بدل "عدوال". 3/9( وأحمد )2961( رقم )5/190(. والحديث أخرجه الترمذي )2/7انظر: تفسير الطبري ) - 2

 (. 2/7انظر: تفسير الطبري ) - 3
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م، وكفروا به، ولكنهم أهل توّسط لوا كتاب اهلل، وقتلوا أبناءهم، وكذبوا على رهبِّ واعتدال فيه، فوصفهم  بدَّ
 اهلل بذلك، إذ كان أحّب اْلمور إىل اهلل أوسطها.  

ا التأويل فإنَّه جاء بأن الوسط العدل  وذلك معىن اخليار، ْلنَّ اخليار من الناس   -كما سبق   -وأمَّ
 .  (1) عدوهلم  

ًة َوَسطاً ) :-تعاىل  -وقوله  (2)  قال ابن كثير  -3 .  ( 143)البقرة: من اآلية (وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ
 الوسط هنا: اخليار واْلجود، كما يُقال يف قريش: أوسط العرب نسًبا ودارًا، أي: خريها.  

 وسطًا يف قومه، أي: أشرفهم نسًبا.   وكان رسول اهلل، 
 ومنه الصالة الوسطى، اليت هي أفضل الّصلوات، وهي العصر، كما ثبت يف الّصحاح وغريها. 

يدعى نوح يوم القيامة فُيقال له:    عن أيب سعيد، قال: قال رسول اهلل،  (3)  مد وروى اإلمام أح
هل بّلغت؟ فيقول: نعم، فيدعى قومه فُيقال هلم: هل بلَّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، وما أتانا من 

ًة وسطًا(.  أحد، فُيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: حممد وأمَّته، قال: فذلك قوله: )وكذلك جعلناكم  أمَّ
رواه البخاري والرتمذي والنسائي  قال: الوسط: العدل، فُتدعون فتشهدون له بالبالغ، مث أشهد عليكم 

 .  (4) وابن ماجة   
سبب ن زوهلا أن اليهود قالوا: قبلتنا قبلة اْلنبياء، وحنن وقال ابن الجوزي في تفسيره لهذه اآلية:  -4

 عدل بني الناس، فن زلت هذه اآلية.  
 والوسط: العدل، قاله ابن عباس وأبو سعيد وجماهد وقتادة.  

.  (28قَاَل أَْوَسُطُهْم()القلم: من اآلية) :-تعاىل  -الوسط: العدل واخليار، ومنه قوله وقال ابن قتيبة: 
 أي: أعدهلم وخريهم.  

 قال الشاعر: 
 

 (. 2/6انظر: تفسير الطبري ) - 1

 (. تحقيق أحمد شاكر. 1/263انظر: عمدة التفسير عن ابن كثير ) - 2

 (. 3/32المسند ) - 3

 (، ولم أجده في الصغرى من سنن النسائي، فلعله في الكبرى منه. 4284( رقم )2/1432( سنن ابن ماجة )2961( رقم)5/190(. سنن الترمذي )5/151انظر: صحيح البخاري ) - 4
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 هم وسط يرضى األنام بحكمهم 

 

 إذا نـزلت إحدى الليالي بمعظم  

 

 لك أن خري اْلشياء أوسطها، والغلّو والتقصري مذمومان. وأصل ذ
يف هذا الكالم حمذوف، ومعناه جعلت قبلتكم وسطًا بني القبلتني، فإن قال أبو سليمان الّدمشقي: 

 .  (1) اليهود يصلون حنو املغرب، والنصارى حنو املشرق، وأنتم بينهما   
ًة َوَسطاً(وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُ )قال صاحب المنار:  -5 (. هو تصريح ِبا فهم  143)البقرة: من اآلية مَّ

(. أي على هذا النحو من اهلداية جعلناكم أّمة 213)البقرة: من اآلية َواللَُّه يَ ْهِدي َمْن َيَشاُء() من قوله:
 وسطًا.  

نه تقصري قالوا: إن الوسط هو العدل واخليار، وذلك أن الزيادة على املطلوب يف اْلمر إفراط، والّنقص ع
وتفريط، وكلُّ من اإلفراط والتَّفريط مْيٌل عن اجلاّدة القومية، فهو شّر ومذموم، فاخليار هو الوسط بني طريف 

 .  (2) اْلمر، أي املتوّسط بينهما  
 وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي:  -6

ًة َوَسطاً()  يارًا.  أي: عدال خ  (143)البقرة: من اآلية وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ
وما عدا الوسط فأطراف داخلة حتت اخلطر، فجعل اهلل هذه اْلمة وسطًا يف كل أمور الّدين، وسطًا يف 
اْلنبياء بني من غال فيهم كالنصارى، وبني من جفاهم كاليهود، بأن آمنوا هبم كل على الوجه الالئق 

 بذلك. 
 لنصارى.  ووسطًا يف الشريعة، ال تشديدات اليهود وآصارهم، وال هتاون ا

ويف باب الّطهارة واملطاعم، ال كاليهود الذين ال تصّح هلم صالة إاّل يف بَِيعِهْم وكنائسهم، وال يطّهرهم  
 املاء من النَّجاسات، وقد حّرمت عليهم طيِّبات عقوبة هلم.  

 وال كالنصارى الذين ال يُنجّسون شيًئا وال حُيّرمون شيًئا، بل أباحوا ما دبَّ ودرج. 
 

كن هناك قبلتان قبل (، وكالم أبي سليمان الدمشقي فيه غرابة، فإنه جعل الوسطيَّة وصًفا للقبلة، والصحيح أنها وصف لألمة كما ثبت في الصحيح، ثم إنه لم ي1/154انظر: زاد المسير ) - 1

 نما هي بيت المقدس فقط. الكعبة، وا  

 (. 2/4انظر: تفسير المنار ) - 2
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أكمل طهارة وأَتّها، وأباح هلم الطّيبات من املطاعم، واملشارب،   -أي هذه اْلمة  -هتم بل طهار 
 واملالبس، واملناكح، وحرَّم عليهم اخلبائث من ذلك. 

 فلهذه اْلّمة من الّدين أكمله، ومن اْلخالق أجّلها، ومن اْلعمال أفضلها.  
ًة َوَسطاً() ه ْلمة سواهم، فلذلك كانوا:ووهبهم اهلل من العلم واحللم والعدل واإلحسان ما مل يهب  أُمَّ

( بسب 143)البقرة: من اآلية ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس() ( كاملني معتدلني، ليكونوا:143)البقرة: من اآلية
 .  (1) عدالتهم وحكمهم بالقسط، حيكمون على النَّاس من سائر أهل اْلديان، وال حيكم عليهم غريهم  

 فسيره لهذه اآلية:  وقال سيد قطب في ت -7
ة الوسط بكل معاين الوسط، سواء من الوساطة ِبعىن احلسن والفضل، أو من الوسط ِبعىن  وإهنا لألمَّ

 االعتدال والقصد، أو من الوسط ِبعناه املادّي واحلسّي.  
ًة وسطًا يف التَّنأمًَّة وسطًا في التصّور واالعتقاد،  ًة وسطًا يف الّتفكري والّشعور، أمَّ ظيم والتَّنسيق، أمة أمَّ

ًة وسطًا يف املكان، مث قال: وما يعوق هذه اْلمة  ًة وسطًا يف الزَّمان، أمَّ وسطًا يف االرتباطات والعالقات، أمَّ
ذت هلا  اليوم عن أن تأخذ مكاهنا هذا الذي وهبه اهلل هلا، إال أهّنا ختلَّت عن منهج اهلل الذي اختاره هلا، واختَّ

 .  (2) ي اليت اختارها اهلل هلا  مناهج خمتلفة، ليست ه
يف تفسري هذه اآلية، ومن خالل هذا التفسري اتَّضحت معاٍن سيأيت هذه أهّم أقوال المفسِّرين 

 اعتبارها عند احلديث عن منهج القرآن يف تقرير الوسطيَّة يف فصول الحقة. 
    

 
 (. 1/157انظر: تفسير كالم المنان ) - 1

 (. 1/131انظر: في ظالل القرآن ) - 2
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 ثانًيا: كلمة "الوسطى"  
الِة اْلُوْسَطى  ) سورة البقرة:يف  -تعاىل  -وقد وردت هذه الكلمة يف قوله  َلَواِت َوالصَّ َحاِفُظوا َعَلى الصَّ

رين يف هذه اآلية ممَّا له عالقة مباشرة يف معىن  (238َوُقوُموا لِلَِّه قَانِِتنَي( )البقرة: وسأذكر أقوال املفسِّ
لوات، أو ْلهنَّ  طة بني الصَّ ا أفضل الّصلوات، "الوسط" حيث سيتَّضح سبب تسميتها بذلك، هل ْلهنا متوسِّ

لوات هي، وما سريد حول هذه القضيَّة فهو لبيان املعىن فقط.    أو لكلْيهما مًعا؟ دون الوقوف عند أي الصَّ
الة الوسطى، وأطال يف ذكر أدلَّة من قال: إنَّ الّصالة ذكر اإلمام الطبري  -1 أقوال العلماء يف الصَّ

ح أن الصَّ   الة الوسطى هي العصر: الوسطى هي العصر، مث قال بعد أن رجَّ
لوات املكتوبات اخلمس، وذلك أن قبلها صالتني، وبعدها وإنما قيل لها الوسطى:  لتوّسطها الصَّ

 صالتني، وهي بني ذلك وسطاهّن. 
الفعلى من قول القائل: وسطت القوم أسطهم سطة ووسوطًا، إذا دخلت وسطهم. ويقال والوسطى: 

. وعندما ذكر قول من قال: إن )الوسطى( هي صالة  (1) ي وسطانًا  للذّكر فيه: هو أوسطنا، ولألنثى: ه
 املغرب، وهي قول: قبيصة بن ذؤيب، عقَّب الطربي على ذلك قائال:  

ووجه قبيصة بن ذؤيب قوله: )الوسطى( إىل معىن التوّسط، الذي يكون صفة للشيء يكون عدال بني 
ا  اْلمرين، كالرَّجل املعتدل القامة، الذي ال يكون مفر  طًا طوله، وال قصرية قامته، ولذلك قال: أال ترى أهنَّ

 ليست بأقلِّها وال أكثرها. 
ومن أجل فهم كالم اإلمام الطربي يف تعقيبه على ابن ذؤيب أذكر كالم قبيصة بن ذؤيب، قال:  

فر، وأّن  رسول اهلل، الصالة الوسطى: صالة املغرب، أال ترى أهنا ليست بأقلها وال أكثرها، وال تُقصر يف السَّ
   رها عن وقتها ومل يُعّجلها  .  (2) مل يؤخِّ

الة الوسطى قائال: ويف املراد بالوسطى ثالثة أقوال: وجه ابن الجوزي أقوال العلماء  -2  يف املراد بالصَّ
لوات حمال.  أحدها:  ا أوسط الصَّ  أهنَّ

 
 (. 2/568انظر: تفسير الطبري ) - 1

 (. 2/564انظر: تفسير الطبري ) - 2
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 أوسطها مقدارًا.  والثاني: 
 أفضلها.  والثالث: 

ًة َوَسطاً() :-تعاىل  -ومنه قوله  ووسط الشيء خريه وأعدله، )البقرة: من  وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ
 .  (143اآلية

ا أوسطها  وإن قلنا: إن الُوسطى ِبعىن الُفضلى، جاز أن يّدعي هذا كل ذي مذهب فيها. فإن قلنا:  إهنَّ
 مقدارًا، فهي املغرب، ْلن أقل املفروضات ركعتان، وأكثرها أربًعا.  

ا العصر أن يقولوا: قبلها صالتان يف النهار، وبعدها صالتان   وإن قلنا:  ا أوسطها حمال، فللقائلني: إهنَّ إهنَّ
 يف الليل، فهي الوسطى.  

ومن قال هي الفجر، قال عكرمة: هي وسط بني الليل والنهار، وكذلك قال ابن اْلنباري: هي وسط  
 بني الليل والنهار.  

 ظهر، قال: هي وسط النهار.  ومن قال: هي الوقال ابن األنباري: 
 فأما من قال: هي املغرب، فاحتّج بأن أّول صالة فرضت الّظهر، فصارت املغرب ُوْسطى.  

 .  (1)ومن قال: هي العشاء، فإنَّه قال: هي بني صالتني ال تقصران  
 ومن خالل ما سبق يتَّضح ارتباط كل قول ِبعىن )الوسط( يف ضوء املعاين اليت سبق بياهنا.  

 وقال القامسّي يف تفسريه:   -3
لوات، ِبعىن املتوّسطة، أو الفضلى منها، من قوهلم و"الصال  الوسطى"  أي: الوسطى بني الصَّ

 لألفضل: اْلوسط. 
يكون اْلمر لصالة متوّسطة بني صالتني، وهل هي: الّصبح، أو الظهر، أو العصر، أو  فعلى األّول 

 ابة والتَّابعني. املغرب، أو العشاء، أقوال مأثورة عن الّصح
فهي صالة الفطر أو اْلضحى أو اجلماعة أو صالة اخلوف أو اجلمعة أو املتوسطة بني  وعلى الثاني: 

 عن كثري من اْلعالم.  -أيًضا -الّطول والقصر، أقوال 

 
 (. 1/283انظر: زاد المسير ) - 1
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الِة اْلُوْسَطى() :-تعاىل  -مث قال: سنح يل وقوي بعد َتّعن احتمال قوله  (  238)البقرة: من اآلية َوالصَّ
َلَواِت() بعد قوله: ْلن يكون إرشاًدا وأمرًا باحملافظة على أداء  (238)البقرة: من اآلية َحاِفُظوا َعَلى الصَّ

الصالة أداًء متوّسطًا، ال طويال مُمال، وال قصريًا خُمال، أي: والصالة املتوسطة بني الطول والقصر، ويؤيّده  
  يف ذلك قوال وفعال.  اْلحاديث املرويَّة عنه، 

مث مرَّ يب يف القاموس حكاية هذا قوال، حيث ساق يف مادة )وسط( اْلقوال يف اآلية، ومنها قوله: أو  
 املتوّسطة بني الّطول والقصر، قال شارحه الزّبيدي. وهذا القول رّده أبو حّيان يف البحر. 

الِة اْلُوْسَطى()   مث سنح يل احتمال وجه آخر، وهو أن يكون قوله: أريد به  ( 238ة: من اآلية)البقر  َوالصَّ
ا ُفضلى، أي ذات فضل عظيم عند اهلل، فالوسطى ِبعىن الُفضلى  الة املأمور باحملافظة عليها بأهنَّ توصيف الصَّ

 .  (1) من قوهلم لألفضل: اْلوسط  
 أما رشيد رضا فقال:  -4

الة الوسطى هي إحدى اخلمس، والوسطى مؤنَّث اْلوسط، ويستعمل ِبعىن التوّسط بني شيئني أو   والصَّ
أشياء هلا طرفان متساويان، وِبعىن اْلفضل، وبكل من املعنيني قال قائلون، ولذلك اختلفوا يف أّي الّصلوات 

 . (2) أفضل، وأيّتها املتوّسطة  
 وأختم كالم املفّسرين حول هذه اآلية ِبا ذكره ابن عاشور يف تفسريه، حيث قال:  -5

صف الوسطى فمنهم من حاول جعل الوصف من الوسط ِبعىن اخليار  فأّما الذين تعّلقوا باالستدالل بو 
والفضل، فرجع إىل تتّبع ما ورد يف تفضيل بعض الّصلوات على بعض، ومنهم من حاول جعل الوصف من 
الوسط، وهو الواقع بني جانبني متساويني من العدد، فذهب يتطّلب الّصالة اليت هي بني صالتني من كل 

 .  (3) جانب   
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لتفسري ملعىن )الوسطى( من خالل كالم املفّسرين املتقّدم نلحظ االرتباط بني هذه الكلمة وهبذا ا
وموضوع الوسطيَّة الذي هو مدار هذا البحث، سواء أكانت ِبعىن التوّسط بني شيئني أم ِبعىن اخليار  

 بعد عرض مجيع اآليات.  -إن شاء اهلل  -اْلفضل، وسيأيت مزيد بيان هلذه القضيَّة 
    
 الثًا: كلمة )أوسط(  ث

 وقد وردت هذه الكلمة يف آيتني:  
اَرتُُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكنَي ِمْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن أَْهِليُكْم() :-تعاىل  -اْلوىل يف قوله  )املائدة:   َفَكفَّ

 .  (89من اآلية
 (.  28 أَُقْل َلُكْم َلْوال ُتَسبُِّحوَن( )القلم:قَاَل أَْوَسطُُهْم َأملَْ ) :-تعاىل  -والثانية يف سورة القلم يف قوله 

وقد ذكر املفّسرون معىن كل كلمة يف موضعها، فمنهم من جعل معنامها واحًدا، ومنهم من فرَّق بني 
 مدلوليهما، وإليك تفصيل ذلك: 
 األولى: آية سور  المائد :  

)املائدة: من  ا ُتْطِعُموَن أَْهِليُكْم(ِمْن أَْوَسِط مَ ) بقوله:  -تعاىل ذكره  -يعين قال الطبري:  -1
 أعدله.  ( 89اآلية

 أوسطه: أعدله.  قال عطاء: 
ر أهليهم، وقال بعضهم:  معناه: من أوسط ما يطعم من أجناس الطعام الذي يقتاته أهل بلد املكفَّ

من، واخلبز والزي ت، ومن أفضل ومن ذلك قول ابن عمر: من أوسط ما يطعم أهله اخلبز والّتمر، واخلبز والسَّ
 ما يطعمهم: اخلبز واللحم. 

وقال آخرون: من أوسط ما يُطعم املكّفر أهله، قال إن كان ممن يشبع أهله أشبع املساكني العشرة، وإن  
 كان ممن ال يشبعهم لعجزه عن ذلك أطعم املساكني على قدر ما يفعل من ذلك بأهله يف ُعسره وُيسره. 

 مث عقَّب الطربي على ذلك بقوله:  
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 .  (1) وأوىل اْلقوال عندنا قول من قال: من أوسط ما ُتطعمون أهليكم يف القّلة والكثرة  
 وقال ابن الجوزي:   -2

 ( قوالن:  89)املائدة: من اآلية ِمْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن أَْهِليُكْم() يف قوله:
 أحدمها: من أوسطه يف القدر، قاله عمر، وعلي، وابن عباس، وجماهد.  

 .  (2) : من أوسط أجناس الطعام، قاله ابن عمر، واْلسود، وَعِبيَدة، واحلسن، وابن سريين  الثاين
 وقال القرطبي:   -3

م يف سورة البقرة أن الوسط ِبعىن اْلعلى واخليار، وهو هنا من زلة بني املن زلتني، ونصًفا بني طرفني،  تقدَّ
ة، فن زلت: وعن ابن عباس، قال: كان الرجل يقوت أهله قوتًا فيه سعة ، وكان الّرجل يقوت أهله قوتًا فيه شدَّ

( وهذا يدّل على أن الوسط ما ذكرناه، وهو ما كان  89)املائدة: من اآلية ِمْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن أَْهِليُكْم()
 .  (3) بني شيئني   

 
 (. 16-7/22انظر: تفسير الطبري ) - 1

 (. 2/414انظر: زاد المسير ) - 2

 (. 6/276انظر: تفسير القرطبي ) - 3
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 وقال الزمخشرّي:  -4
من أقصده، ْلنَّ منهم من ُيسرف يف إطعام   (89آلية)املائدة: من ا ِمْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن أَْهِليُكْم()

 .  (1) أهله، ومنهم من يُقرّت  
 فيما قاله سيد قطب حيث قال:  معىن )أوسط( وأختم هذه األقوال في  -5

و)أوسط( حتتمل من )أحسن(، أو من )متوّسط(، فكالمها من معاين اللفظ، وإن كان اجلمع بينهما ال  
 .  (2) ط هو اْلحسن، فالوسط هو اْلحسن يف ميزان اإلسالم  خيرج عن القصد، ْلنَّ املتوس

 الثانية: آية سور  القلم:  
 قال الطبري:   -1

. يعين أعدهلم. وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل (28)القلم: من اآلية قَاَل أَْوَسُطُهْم() وقوله:
 التأويل.  

اك.   قال ابن عباس: أوسطهم: أعدهلم، وِبثل ذلك قال جماهد، وسعيد،  والّضحَّ
 .  (3) وقال قتادة: أي أعدهلم قوال، وكان أسرع القوم فزًعا، وأحسنهم رجعة  

 وقال القرطبي:   -2
 .  (4)أي: أمثلهم وأعدهلم وأعقلهم   (28)القلم: من اآلية قَاَل أَْوَسُطُهْم()

 
 (. 1/640انظر: الكشاف ) - 1

 (. 2/971انظر: في ظالل القرآن ) - 2

 (. 29/34الطبري )انظر: تفسير  - 3

 (. 18/244انظر: تفسير القرطبي ) - 4
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 وقال ابن كثير:   -3
اهد، وسعيد بن جبري، وعكرمة، وحممد بن  قال ابن عباس، وجم ( 28)القلم: من اآلية قَاَل أَْوَسُطُهْم()

 .  (1) كعب، والربيع بن أنس، والّضحاك، وقتادة: أي أعدهلم وخريهم  
 وقال ابن الجوزي:   -4

 .  (2)أي أعدهلم وأفضلهم   (28)القلم: من اآلية قَاَل أَْوَسُطُهْم()
 قال القاسمّي:   -5

 .  (3) أي: أعدهلم وخريهم رأيًا  
ة معاين، منها:  ومما سبق يتَّضح لنا  ة أوجه وبعدَّ رت على عدَّ أن كلمة )أوسط( يف آية املائدة فسَّ

رون   ا آية القلم فاتَّفق املفسِّ ة والّسعة. أمَّ  (4)اْلفضل، وبني القليل والكثري، وبني اجلّيد والرديء، أو الشدَّ
 على تفسريها ِبعىن اْلفضل واخليار وهو اْلعدل.  

    
 . كلمة )فوسطن( رابًعا: 

 ( وذلك يف سورة العاديات، اآلية اخلامسة.  5فَ َوَسْطَن ِبِه مَجْعاً( )العاديات:) : -تعاىل  -ردت يف قوله و 
رون أنَّ معناها من التوسط يف املكان، وهذه مجلة من أقواهلم:    وقد ذكر املفسِّ

 قال الطبري:   -1
 -، ووّسطته -بالتخفيف  -: فوسطن بركباهنن مجع القوم، يقال: وسطت القوم -تعاىل ذكره  -يقول 
 .  (5) ، وتوّسطته، ِبعىن واحد  -بالّتشديد 

 وقال ابن الجوزي:   -2

 
 (. 4/406انظر: تفسير ابن كثير ) - 1

 (. 8/338انظر: زاد المسير ) - 2

 (. 16/5900انظر: تفسير القاسمي ) - 3

 هذا على حسب اطالعي وبحثي.  - 4

 (. 30/276انظر: تفسير الطبري ) - 5
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 قال املفّسرون: املعىن: توّسطن مجًعا من العدّو. 
 .  (1) وقال ابن مسعود: فوسطن به مجًعا، يعين مزدلفة  

 وقال القرطبي:   -3
 باهنن العدّو.  مفعول ب  "وسطن" أي: فوسطن برك ( 5)العاديات:(   مَجْعاً )

 يُقال: وسطت القوم أِسُطهم وْسطًا وسطَة أي: صرت وسطهم.  
 وتوّسطتهم، ِبعىن واحد.   -بالّتشديد والتخفيف  -يقال: وسطت القوم 

 . (2) وقيل: معىن الّتشديد: جعلها اجلمع قسمني، والّتخفيف: صرن وسط اجلمع  
 وقال القاسمي:   -4

 أي: فتوسطن ودخلن يف وسط مجع من اْلعداء، ففرَّقته وشتَّته.   (5يات:فَ َوَسْطَن ِبِه مَجْعاً( )العاد)
 .  (3) بالتَّشديد وتوّسطته، ِبعىن واحد   -ووّسطته  -بالتَّخفيف  -يقال: وسطت القوم 

 وقال سيد قطب:   -5
 .  (4)وهي تتوّسط صفوف اْلعداء على غرَّة، فتوقع بينهم الفوضى واالضطراب  

 ضح أن معناها التوّسط والوسط.  ومن خالل ما سبق يتَّ 
 أحاديث نبوية في )الوسط(    

 السنة شارحة للقرآن، ومبّينة له، وقد وردت بعض اْلحاديث اليت فيها الّداللة على معاين )الوسط(.  
وْلمهّية التعّمق يف فهم مدلول هذا املصطلح، فسأذكر بعض اْلحاديث اليت ورد فيها ما يدّل على هذا 

 ضيح املراد حسب سياق احلديث، حيث قد يكون فيه داللة على الوسط ال على الوسطيَّة.  املعىن، مع تو 
يدعى نوح يوم القيامة، فيقول: لبيك   قال: قال رسول اهلل،  عن أيب سعيد اخلدرّي  -1

ته: هل بلَّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من ن ذير! وسعديك يا رّب، فيقول: هل بّلغت؟ فيقول: نعم، فُيقال ْلمَّ
 

 ابن مسعود فيه غرابة. (، وتفسير 9/209انظر: زاد المسير ) - 1

 (. 20/160انظر: تفسير القرطبي ) - 2

 (. 17/6238انظر: تفسير القاسمي ) - 3

 (. 6/3958انظر: في ظالل القرآن ) - 4
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ته، فيشهدون أنَّه قد بلَّغ، ويكون الرسول عليكم شهيًدا، فذلك  فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: حممد وأمَّ
ًة وسطًا لتكونوا شهداء على النَّاس ويكون الرَّسوُل عليكم -جل ذكره  -قوله  : )وكذلك جعلناكم أمَّ

 .  (1) والوسط: العدل رواه البخاري    شهيًدا(. 
ديث واضح، وهو أن الوسط فّسر هنا بالعدل، وهو املقابل للظّلم، حيث إن أّمة حممد،  واملراد هبذا احل

 ،وهو احلق، فلم تكن شهادهتم ( 81)يوسف: من اآلية  َوَما َشِهْدنَا ِإالَّ ِبَا َعِلْمَنا( ) شهدوا ِبا علموا .
ذلك،   (2) طل، وأّّن هلم  ومل يشهدوا مع قوم نوح بالبا -وحاشاهم من ذلك  -هلًوى مع نوح، عليه السالم 

هادة مع أحد اخلصمني بدون حق ظلم،   وهذا هو العدل، ْلنَّ الظّلم له طرفان والعدل وسط بينهما، فالشَّ
ة حممد،  ٌة يَ ْهُدوَن )  ممّن قال اهلل فيهم: والّشهادة باحلّق دون الّنظر لصاحبه عدل، فأمَّ َوممَّْن َخَلْقَنا أُمَّ

   .( 181ْلعراف:اُلوَن( )بِاحلَْقِّ َوِبِه يَ ْعدِ 
يف أَْدَّن اْْلَْرِض َوُهْم ِمْن بَ ْعِد َغَلِبِهْم  ُغِلَبِت الرُّومُ  امل) :-تعاىل  -ملا ن زل قوله روى الترمذي قال:  -2

ة:4-1)الروم:  يف ِبْضِع ِسِننَي( َسيَ ْغِلُبونَ   يف  ُغِلَبِت الرُّومُ  امل) ( خرج أبو بكر الصديق يصيح يف نواحي مكَّ
قال ناس من قريش ْليب بكر،  (4-1)الروم:  يف ِبْضِع ِسِننَي( أَْدَّن اْْلَْرِض َوُهْم ِمْن بَ ْعِد َغَلِبِهْم َسيَ ْغِلُبونَ 

فذلك بيننا وبينك، زعم صاحبك أن الّروم ستغلب فارس يف بضع سنني، أفال نراهنك على ذلك؟! قال: 
ر واملشركون، وتواضعوا الّرهان، وقالوا ْليب بكر: كم جتعل فارهتن أبو بك -وذلك قبل حترمي الّرهان  -بلى 

 .  (3) البضع: ثالث سنني إىل تسع سنني، فسّم بيننا وبينك وسطًا ننتهي إليه، فسّموا بينهم ست سنني  
 والسّت هنا هي الوسط بني ثالث وتسع، فقبلها ثالث وبعدها ثالث.  

ثالث من فعلهّن فقد َطِعَم   سول اهلل، قال: قال ر  عن عبد اهلل بن معاوية الغاضري  -3
طَْعَم اإلميان: من عبد اهلل وحده، وعلم أنَّه ال إله إال اهلل، وأعطى زكاة ماله طّيبة هبا نفسه، رافدة عليه كل 

 
 (. 32/  3المسند ) - 1

 أي لقوم نوح.   - 2

 (، قال فيهما الترمذي: حسن صحيح غريب. 3195، 3194( رقم )322، 5/321أخرجه الترمذي ) - 3
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عام، ومل يعط اهلرمة، وال الدرنة، وال املريضة، وال الّشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإنَّ اهلل مل 
 .     (1)خريه، ومل يأمركم بشرّه يسألكم 

ِمْن أَْوَسِط َما  ) :-تعاىل  -والوسط هنا ما بني أجود الغنم وبني السيئ واملعيب، وهو مثل قوله 
 . كما سبق.  (89)املائدة: من اآلية ُتْطِعُموَن أَْهِليُكْم(

عن ميينه، وخطَّ فخّط خطًّا، وخطَّ خطَّني  كنا عند النيب،   قال:  عن جابر بن عبد اهلل  -4
خطَّني عن يساره، مث وضع يده على اخلّط اْلوسط، فقال: "هذه سبيل اهلل"، مث تال هذه اآلية: )وأّن هذا  

 .  (2) [.   153اْلنعام، اآلية:  ]سورة  صراطي مستقيًما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله( 
 ا.  هو الشيء بني الشيئني، متوّسط بينهموالوسط هنا: 

 وجند بيان هذا الّصراط يف احلديث اآليت: 
ضرب اهلل مثال صراطًا مستقيًما، وعلى َكَنفي   قال: قال رسول اهلل،  عن الّنواس بن مسعان 

الّصراط سوران فيهما أبواب مفتَّحة، وعلى اْلبواب ستور ُمرخاة، وعلى الّصراط داٍع يدعو يقول: يا أيّها  
يًعا، وال تعوّجوا، وداع يدعو على الّصراط، فإذا أراد أحدكم فتح شيء من تلك النَّاس اسلكوا الّصراط مج

اْلبواب قال: ويلك ال تفتحه فإنَّك إن تفتحه تلجه، فالصراط: اإلسالم، والّستور حدود اهلل، واْلبواب 
 يذكر يف قلب  املفتَّحة حمارم اهلل، والداعي الذي على رأس الّصراط كتاب اهلل، والّداعي من فوقه واعظ اهلل

 .     (3)كل مسلم 

 
( والسلسلة  3041(، وصححه األلباني كما في صحيح الجامع رقم )4/95(، والبيهقي في السنن )115(، والطبراني في الصغير ص )1582( رقم )104، 2/103أخرجه أبو داود ) - 1

 (. 1046الصحيحة رقم )

من أجل مجالد بن سعيد. قلت: مجالد بن سعيد هو ابن عمير الهمداني أبو عمرو الكوفي. قال  (: هذا إسناد فيه مقال1/45(. قال البوصيري في الزوائد )11( رقم )1/6أخرجه ابن ماجة ) - 2

"هذه يه وسلم خطًّا، ثم قال: (: ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره. اهـ. ولكن يشهد لهذا الحديث ما رواه عبد اهلل بن مسعود، قال: خط لنا رسول اهلل، صلى اهلل عل520الحافظ في التقريب ص )

[. أخرجه أحمد 163ًما فاتّبعوه(. ]سورة األنعام، اآلية: سبيل اهلل". ثم خطَّ خطوًطا عن يمينه وعن شماله، وقال: "هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه". ثم قرأ: )وأن هذا صراطي مستقي

 ( ونقل عن الحاكم تصحيحه. 166قم )(. وحسنه األلباني كما في المشكاة ر 202( رقم )79، 1/78(. والدارمي )397/ 3)

(. وقال: صحيح على شرط مسلم، وال أعرف له عّلة، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. قال األلباني: وهو كما قاال، انظر: المشكاة 1/73(. والحاكم في المستدرك )183، 4/182أخرجه أحمد ) - 3

 (. وقال: هذا حديث غريب. قال األلباني: وكأنه عنى الطريق التي أخرجها منه، وهي إحدى طريقي المسند. 2859قم )( ر 5/133) -أيًضا  -(. وروى هذا الحديث الترمذي 191رقم )
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رجتني كما    وقال  -5 ها اهلل للمجاهدين يف سبيل اهلل، ما بني الدَّ إنَّ يف اجلنَّة مائة درجة أعدَّ
ماء واْلرض، فإذا سألتم اهلل فاسألوه الفردوس، فإنَّه أوسط اجلنَّة، أو أعلى اجلنة   .     (1)بني السَّ

املراد باْلوسط هنا: اْلعدل  سط اجلنة أو أعلى اجلنة أو  قوله: قال الحافظ بن حجر: 
ًة َوَسطاً() :-تعاىل  -واْلفضل، كقوله   .  (2) ( 143)البقرة: من اآلية  وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ

 .      (3)الربكة تن زل وسط الطّعام، فكلوا من حافَّتيه، وال تأكلوا من وسطه   وقال  -6
 اء بني أطراف متساوية. أو هو أشبه ما يكون ِبركز الّدائرة ومنتصفها.  نقطة االلتقوالوسط هنا: 

خطَّ خطًّا مرب ًَّعا، وخّط وسط اخلّط املربّع،   أن رسول اهلل،   وعن عبد اهلل بن مسعود  -7
 وخطوطًا إىل جانب اخلّط الذي وسط اخلّط املربّع، وخطًّا خارًجا من اخلّط املربّع، فقال: أتدرون ما هذا؟

   قالوا: اهلل ورسوله أعلم، قال: هذا اإلنسان اخلّط اْلوسط، وهذه اخلطوط إىل جانبه اْلعراض تنهشه 
(4)  . 

ة أطراف واملسافة بينه وبني كل طرف متساوية.   والوسط هنا: هو ما كان بني عدَّ
وا اخللل   وقال  -8 من  -يف منتصفه  -. أي اجعلوه وسط الّصف   (5)وّسطوا اإلمام وسدُّ

 أمامه، حبيث يكون طرفا الّصّف متساويني بالّنسبة ملوقف اإلمام. 
. وهو الذي جيلس يف وسط احللقة، ولو مل     (6)لعن اهلل من جلس وسط احللقة   وقال  -9

ا من جلس يف داخلها بعيًدا عن أطرافها فهو يف وسطها.    يكن يف منتصفها َتاًما، وإّنَّ

 
 (. 2530( رقم )4/582(. والترمذي )3/202أخرجه البخاري ) - 1

 (. 6/13انظر: فتح الباري ) - 2

( والحديث 2046( رقم )2/137( والدارمي )364، 343، 1/270(. وأحمد )3277( رقم )2/1090ن ماجة )(. وقال: هذا حديث حسن صحيح واب1805( رقم )4/229أخرجه الترمذي ) - 3

 (. 4211( وتخريج المشكاة رقم )4502صححه األلباني في صحيح الجامع رقم )

 (. 1/385(. وأحمد )4231( رقم )2/1414(. وابن ماجة )7/171أخرجه البخاري ) - 4

 (. 105( وضعيف أبي داود رقم )6122(. وضعفه األلباني كما في ضعيف الجامع رقم )681رقم ) (1/182أخرجه أبو داود ) - 5

 ( ووافقه الذهبي. 4/281(. وصححه الحاكم )401، 398، 5/384(. وأحمد )4826( رقم )4/258(. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأبو داود )2753( رقم )5/84أخرجه الترمذي ) - 6
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ا، وبيٍت يف وسِط اجلنَّة ملن  أنا زعيم بيت  وقال  -10 يف َرَبَض اجلنَّة ملن ترك املراء وإن كان حمقًّ
 .      (1)ترك الكذب وإن كان مازًحا، وبيٍت يف أعلى اجلنة ملن َحُسَن ُخُلُقه 

 والوسط هنا ما كان بني الرّبض واْلعلى. 
من أن أمشي  ْلن أمشي على مجرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحّب إيلَّ   وقال  -11

 .      (2)على قرب مسلم، وما أُبايل أوسط القرب قضيت حاجيت أو وسط الّسوق  
 الوسط املكاين.   -هنا  -واملراد بالوسط 

 .      (3)ليس للنساء وسط الطّريق    وقال  -12
ومعىن الوسط كما يف احلديث الذي سبقه الوسط املكاين، وهو ما كان بني الشيئني وهو منه، ْلن  

شروع يف حّق املرأة أن تكون جبانب الطّريق ال يف وسطه، ملا حيدث من فتنة بسبب بروزها وتعّرضها  امل
 للّرجال. 

هذه بعض اْلحاديث اليت وردت وفيها لفظ )الوسط(. ومعناه، ومنها ما يدّل على معىن الوسطيَّة، 
ة فهي وسط، وال يلزم من كل ومنها ما ليس كذلك، إذ ال تالزم بني )الوسط( و)الوسطيَّة(، فكل وسطيَّ 

إن   -وسط أن يكون دليال على الوسطيَّة، فقد يكون من الوسط املكاين أو الّزماين وحنوه، كما سيأيت بيانه 
 .  -شاء اهلل 

 
 تحرير معنى الوسطيَّة 

ة أمّهها:    من خالل ما سبق اتَّضح لنا أن كلمة )وسط(، تستعمل يف معاٍن عدَّ
 والعدل. واْلفضل بمعنى الخيار  -1

 
 (. 1464( وصححه األلباني كما في صحيح الجامع رقم )4800( رقم )4/253اود )أخرجه أبو د - 1

وثقه أبو حاتم والنسائي وابن حبان، وباقي رجال  -شيخ ابن ماجة  -(: هذا إسناد صحيح محمد بن إسماعيل 1/512(. قال البوصيري في الزوائد )1567( رقم )1/499أخرجه ابن ماجة ) - 2

 (. 5038( وصحيح الجامع رقم )63ين. والحديث صححه األلباني كما في إرواء الغليل رقم )اإلسناد على شرط الشيخ 

أبو يعلى في مسنده بلفظ: "ليس للنساء باحة الطريق" كما في  -أيًضا -(. وأخرجه 4/1321(. وابن عدي في الكامل )5601اإلحسان( رقم ) -12/416أخرجه ابن حبان في صحيحه ) - 3

 (: أي وسطه وباحة الدار: وسطها. اهـ. 1/60(. قال في النهاية )2/440)المطالب العالية 
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 ملا بني شيئني فاضلني. قد ترد   -2
 ملا كان بني شرّين وهو خري.  وتستعمل  -3
ّر.  وتستعمل  -4  ملا كان بني اجلّيد والرديء، واخلري والشَّ
ا، كوسط الطّريق، ووسط العصا.  وقد ت طلق  -5  على ما كان بني شيئني حسًّ

 ا، وال أجد حاجة إلعادهتا. وقد تأيت ملعاٍن أخرى قريبة من هذه املعاين سبق ذكره
 مَّت يُطلق لفظ )الوسطيَّة(؟ بل على ماذا يُطلق هذا املصطلح؟  -هنا  -والمهّم 

ا أو معىن  -فهناك من جعل مصطلح الوسطيَّة ُمرادفًا للفظ اخلرييَّة، ولو مل يكن بني شيئني  قال   -حسًّ
 فريد عبد القادر:  

ا حمّدًدا للوسطيَّة، فنقول: بأن الوسطيَّة هي:  ومن مجلة ما سبق بيانه نستطيع أن نستخلص  تعريًفا خاصًّ
ة عليهم. مث قال:    مؤهل اْلمة اإلسالمية من: العدالة، واخلرييّة للقيام بالشهادة على العاملني، وإقامة احلجَّ

أما ما شاع عند الناس وانتشر من الوقوف عند أصل داللتها اللغوية، أي التوّسط بني طرفني، مهما  
من صراط اهلل املستقيم، التزاًما واحنرافًا، فليس ِبفهوم صحيح   -الذي متَّ اختياره  -ن موضع هذا الوسط كا

 .  (1) وفق ما تبينه اآليات واْلحاديث  
 ويؤّكد هذا املعىن يف موضع آخر، فيقول:  

ال الظّلم،  وال يلزم لكل ما يعترب وسطًا يف االصطالح أن يكون له طرفان، فالعدل وسط وال يقابله إ
 .  (2) والّصدق وسط وال يقابله إال الكذب  

رع،   وهناك من جعل )الوسطيَّة( من التوّسط بني الشيئني دون النظر إىل معىن اخلرييَّة اليت دلَّ عليها الشَّ
 قال اْلستاذ فريد عبد القادر:  

فضفاًضا يلبس أي  وقد شاع كذلك عند كثري من الناس استعمال هذا االصطالح الرَّبايّن، استعماال 
 .  (3) وضع أو عرف أو مسلك أرادوه، حَّت أصبحت الوسطيَّة يف مفهومهم تعين التَّساهل والتَّنازل.. إخل  

 
 (. 29ص ) -مخطوط  -انظر: الوسطيَّة في اإلسالم  - 1

 (. 33انظر: الوسطيَّة في اإلسالم ص ) - 2

 (. 30انظر: الوسطيَّة في اإلسالم ص ) - 3
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وما ذكره اْلستاذ فريد يف تعريفه للوسطيَّة، وكذلك ما نقله عن غريه ففيه نظر، ويتَّضح ذلك فيما 
 سيأيت:  

لت ما ورد يف القرآن والسنَّة واملأ ثور من كالم العرب فيما أطلق وأريد به مصطلح )الوسطيَّة(،  وقد تأمَّ
لت إىل أن هذا املصطلح ال يصّح إطالقه إال إذا توافرت فيه صفتان:    فتوصَّ

 أو ما يدّل عليها كاْلفضل واْلعدل أو العدل. الخيريَّة،  -1
يَّة أو معنويَّة.  البينيَّة،  -2  سواء أكانت حسِّ

 اآلخر فال يكون داخال يف مصطلح الوسطيَّة.   فإذا جاء أحد الوصفني دون
فيه نظر،   -أي أّن كّل أمر يوصف باخلرييَّة فهو )وسط(  -والقول بأن الوسطيَّة مالزمة للخرييَّة 

 فال وسطيَّة بدون خرييَّة، وال عكس.  (1) والعكس هو الّصحيح، فكل وسطيَّة تالزمها اخلرييّة  
 ة حَّت تكون وسطًا.  فال بدَّ مع اخلرييَّة من البينيَّ 

فليس كل شيء بني شيئني أو أشياء يُعترب وسطيًّا وإن كان وسطًا. فقد يكون   -أيًضا  -وكذلك البينيَّة 
 التوّسط حسيًّا أو معنويًّا، وال يلزم أن يوصف بالوسطيَّة كوسط الزمان أو املكان أو اهليئة وحنو ذلك.  

ا أو معىن. ولكن كل أمر يوصف بالوسطيَّة فال بد أن يكو   ن بينيًّا حسًّ
ومن هنا خنلص إىل أنَّ أيَّ أمر اتَّصف باخلرييَّة والبينيَّة مجيًعا فهو الذي يصْح أن نُطلق عليه وصف:  

 .  (2) الوسطيَّة، وما عدا ذلك فال  
 وسأذكر بعض اْلمثلة اليت توّضح ذلك:  

ًة َوَسطاً( وََكَذلِ ) :-تعاىل  -جاء وصف هذه اْلمة بالوسطيَّة يف قوله  -1 )البقرة: من   َك َجَعْلَناُكْم أُمَّ
ر الوسط هنا بالعدل   وصح عنه،  (143اآلية  . واملعىن واحد.     (4)عدوال  ويف رواية:   (3) أنَّه فسَّ

 
(، وقال 2/17النفاسة والعزة والخيار من لوازم معنى الوسط عرًفا، فأطلقوه على الخيار النفيس. انظر: التحرير والتنوير )قال ابن عاشور بعد بيان معنى الوسط: فمن أجل ذلك صار معنى  - 1

 (. 2/4رشيد رضا: فالخيار هو الوسط بين طرفي األمر، أي: المتوسط بينهما. انظر: تفسير المنار )

 . -إن شاء اهلل  -ة، حيث سأذكر بعض الضوابط إلطالق هذا المصطلح سيأتي مزيد تفصيل لهذا عند الحديث عن مالمح الوسطيَّ  - 2

 (. 19كما عند البخاري وقد تقّدم تخريجه ص ) - 3

 (. 20كما في رواية الطبري. انظر: ص ) - 4
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ن معىن اخلرييَّة، والعدل كذلك يُقابله الظّلم، والظّلم له طرفان، فإذا   وإذا نظرنا إىل العدل وجدناه يتضمَّ
 .  (1) إىل أحد اخلصمني فقد ظلم، والعدل وسط بينهما، دون حيف إىل أي منهما    مال احلاكم

 .  (2) ولذلك فقول صاحب )الوسطيَّة يف اإلسالم(   
"وال يلزم لكل ما يعترب وسطًا يف االصطالح أن يكون له طرفان، فالعدل وسط وال يقابله إال الظلم".  

ا اْلصل ف ْنُته سابًقا، وأّما املثال: فإنَّ الظلم له طرفان كل منهما قول غري مسلَّم يف أصله ومثاله، أمَّ قد بي َّ
يصدق عليه وصف الظلم، والعدل وسط بينهما. ويوّضح وسطيَّة اإلسالم ووسطيَّة هذه اْلمة ما قاله شيخ  

ملَّة   حيث قال: والفرقة الناجية أهل السّنة، وهم وسط يف النِّحل، كما أنَّ  -رمحه اهلل  -اإلسالم ابن تيمية 
اإِلسالم وسط يف امللل، فاملسلمون وسط يف أنبياء اهلل، ورسوله، وعباده الّصاحلني، مل يغلو فيهم كما غلت 

ًا َواِحداً ْعُبُدوا ِإهلَ اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانَ ُهْم أَْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَِّه َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرمَيَ َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِي َ ) النصارى ف 
ا ُيْشرُِكوَن( )التوبة: وال جفوا عنهم كما جفت اليهود، فكانوا يقتلون اْلنبياء  ( 31ال إَِلَه ِإالَّ ُهَو ُسْبَحانَُه َعمَّ

بوا فريًقا  بغري حّق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وكلَّما جاءهم رسول ِبا ال هتوى أنفسهم كذَّ
 وقتلوا فريًقا. 

ؤمنون آمنوا برسل اهلل، وعزَّروهم، ونصروهم، ووقّروهم، وأحّبوهم، وأطاعوهم، ومل يعبدوهم، ومل بل امل
َما َكاَن لَِبَشٍر َأْن يُ ْؤتَِيُه اللَُّه اْلِكَتاَب َواحلُْْكَم َوالنُّبُ وََّة مُثَّ يَ ُقوَل لِلنَّاِس ) :-تعاىل  -يّتخذوهم أربابًا، كما قال 

َوال يَْأُمرَُكْم َأْن  ْن ُدوِن اللَِّه َوَلِكْن ُكونُوا َربَّانِيِّنَي ِبَا ُكْنُتْم تُ َعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوِبَا ُكْنُتْم َتْدُرُسونَ ُكونُوا ِعَبادًا يل مِ 
( ومن ذلك أن 79،80ل عمران:تَ تَِّخُذوا اْلَمالِئَكَة َوالنَِّبيِّنَي أَْربَابًا أَيَْأُمرُُكْم بِاْلُكْفِر بَ ْعَد ِإْذ أَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن( )آ

املؤمنني توّسطوا يف املسيح، فلم يقولوا هو اهلل، وال ابن اهلل، وال ثالث ثالثة، كما تقول النَّصارى، وال كفروا 
 به، وقالوا على مرمي هبتانًا عظيًما، حَّت جعلوه ولد بغّية، كما زعمت اليهود.  

 مرمي العذراء البتول، وروح منه.   بل قالوا: هو عبد اهلل ورسوله، وكلمته ألقاها إىل

 
عدلهم" كما سبق، والعدل وسط بين طرفي الظلم كما قررت هنا، فاجتمعت [. فإن جمهور المفسرين فسروها "بأ28: )قال أوسطهم(. ]سورة القلم، اآلية: -تعالى  -قوله  -أيًضا  -ومثل ذلك  - 1

 الصفتان: البينيَّة والخيريَّة. 

 (. 33انظر: الوسطيَّة في اإلسالم ص ) - 2
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وكذلك املؤمنون وسط يف شرائع دين اهلل، فلم حُيّرموا على اهلل أن ينسخ ما يشاء، وميحو ما يشاء  
ُهْم َعْن ) ويثبت، كما قالته اليهود، كما حكى اهلل عنهم ذلك بقوله: َفَهاُء ِمَن النَّاِس َما َوالَّ َسيَ ُقوُل السُّ

َلِتِهُم الَّيِت  َها(  ِقب ْ َوِإَذا ِقيَل هَلُْم آِمُنوا ِبَا أَنْ َزَل اللَُّه قَاُلوا نُ ْؤِمُن ِبَا أُْنزَِل ) ( وبقوله:142)البقرة: من اآلية َكانُوا َعَلي ْ
قاً ِلَما َمَعُهْم( َنا َوَيْكُفُروَن ِبَا َورَاَءُه َوُهَو احلَْقُّ ُمَصدِّ  (.  91)البقرة: من اآلية َعَلي ْ

ا شاءوا، كما يفعله وال جّوزوا ْلكا بر علمائهم وعّبادهم أن يغرّيوا دين اهلل، فيأمروا ِبا شاءوا وينهوا عمَّ
)التوبة: من   اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانَ ُهْم أَْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَِّه() الّنصارى، كما ذكر اهلل ذلك عنهم بقوله:

 (.  31اآلية
 ر، فكما ال خيلق غريه ال يأمر غريه، وقالوا: مسعنا وأطعنا.  هلل اخللق واْلموالمؤمنون قالوا: 

 .  (1)وهذا باب يطول وصفه...    -رمحه اهلل  -إىل أن قال 
ًة َوَسطاً()  :-تعاىل  -وممَّا سبق يتَّضح معىن الوسطيَّة يف قوله   . (143)البقرة: من اآلية أُمَّ

اخلرييَّة والبينيَّة يف استخراج معىن الوسطيَّة يف ضوء والقارئ لكالم شيخ اإلسالم، يتَّضح له التَّالزم بني 
ة هبذه   -رمحه اهلل  -املنهج الذي سلكه ابن تيمية  للوصول إىل حتقيق هذه املسألة، وبيان اّتصاف هذه اْلمَّ

 الّصفة احلميدة. 
ًة َوَسطاً() :-تعاىل  -ريه لقوله  وقبل ذلك سلك الطربي هذا املنهج يف تفس  (  143: من اآلية)البقرة أُمَّ

 كما سبق.  
ثالث من فعلهنَّ فقد طَِعَم   قال: قال رسول اهلل،  عن عبد اهلل بن معاوية الغاضري  -2

طَْعَم اإلميان: من عبد اهلل وحده، وعلم أنَّه ال إله إال اهلل، وأعطى زكاة ماله طّيبة هبا نفسه، رافدة عليه كل 
ريضة، وال الّشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإنَّ اهلل مل يسألكم عام، ومل يعط اهلرمة وال الدرة وال امل

 .  (2) رواه أبو داود.     خريه، ومل يأمركم بشرّه 

 
 . ( فقد ذكر كالمه كامال2/287من أراد مزيد بيان لما ذكره شيخ اإلسالم فليرجع إلى كتابه العقيدة الواسطية، وتفسير القاسمي ) - 1

 (. 3041(. وصححه األلباني كما في صحيح الجامع رقم )4/95(. والبيهقي في السنن )115(، والطبراني في الصغير ص )1582( رقم )104، 2/103أخرجه أبو داود ) - 2
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وهنا جند أن الوسطيَّة واضحة يف هذا التَّوجيه النبوّي، فالبينيَّة صرحية يف احلديث، أّما اخلرييَّة فهي ظاهرة  
 ملن تأمَّل من خالل ما يلي:  

 ُقْل أََمَر َريبِّ بِاْلِقْسِط() إال خبري، بذلك دليل على هذه اخلرييَّة، فال يأمر،  الرَّسول،  أمر -1
 إال وحي يُوحى.   . وهل أمُر الرسول، ( 29ْلعراف: من اآليةا)

أنَّنا عندما نُريد أن نستخرج معىن اخلرييَّة ال ننظر من طرف واحد فقط، فإذا نظرنا إىل مصلحة  -2
 قط قلنا: إنَّ اخلرييَّة يف الّسمينة الّسليمة اْلفضل مما هو من أجود اْلغنام وأغالها.  الفقري ف

 قلنا إن اْلسهل عليه أن خُيرج الضعيفة اهلزيلة وحنوها.  -يف الدنيا  -وإذا نظرنا إىل خرييَّة الغين  
مجيًعا، دون   -صاحب املال  -إىل مصلحة الفقري ومصلحة الغين ولكن الخيريَّة الكاملة أن ننظر 

 -ترجيح إلحدى املصلحتني على اْلخرى، وهذه هي الوسطيَّة، وذلك باستخراج ما بني أفضلها وأضعفها 
 .  ( 89)املائدة: من اآلية  ِمْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن أَْهِليُكْم() :-تعاىل  -وذلك مثل قوله  -وهي الوسط 

 يَّة يف حتقيق معىن الوسطيَّة.  وهنا اتَّضح لنا التَّالزم بني اخلرييَّة والبين
خطب يوم الّسقيفة، وكان مما قال خُياطب   أنَّ أبا بكر روى اإلمام البخارّي في صحيحه  -3

ما ذكرمت فيكم من خري فأنتم له أهل، ولن يُعرف هذا اْلمر إال هلذا احلّي من قريش، هم  اْلنصار: 
 .  (1) احلديث   أوسط العرب نسًبا ودارًا  

 ة املرادة هنا يظهر فيها معىن اخلريية جليًّا ال لَْبَس فيه، فأين البينيَّة؟  والوسطيَّ 
ة، وهي أنَّ قريًشا امتازت بصفات  إن التأّمل والّتمعّن يف هذه الوسطيَّة يوّصل الباحث إىل حقيقة مهمَّ

ة، هي يف أّهلتها ْلن تكون خري العرب، وهذه الّصفات من الّشجاعة والكرم وسائر الّصفات احلميد
حقيقتها صفات وسطيَّة بينيَّة بني جمموعة من الّصفات املتضاّدة، وهم اّتصفوا بأفضل هذه الّصفات، دون  
إفراط أو تفريط، أو غلّو أو جفاء، ولذلك فقد نالوا هذه املن زلة الرفيعة من كون العرب ال تدين إال هلم، وما 

تماع العرب عليهم دليل على قبوهلم من قبائل وأطراف  ذلك إال لثقتهم يف عدهلم وَتيّزهم عن غريهم، واج
 متنافرة يف أخالقها، متباينة يف طباعها، وذلك خلصيصة الوسطيَّة فيهم، ويصدق فيهم قول زهري: 

 
 (. 56، 1/55(. وأحمد في المسند )4/194صحيح البخاري ) - 1
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ــام بحكمهـــــــــــم  هـــــــــــم وســـــــــــط يرضـــــــــــى األنـــــــــ

 

ــم    ــالي بمعظــــــــ ــدى الليــــــــ ـــزلت إحــــــــ  ( 1)   إذا نــــــــ

 

 نوعي الظلم، ولذلك كان وسطًيا،  والعدل فيه صفة البينيَّة بنيوالعدل هو سبب قبول حكمهم،  
 فكذلك سائر صفاهتم.  

 هي اليت أّهلتهم ْلن يكونوا وسطًا نسًبا ودارًا.  -املعنويَّة  -وهبذا يتَّضح أن اخلرييَّة والبينيَّة 
وتأّمل معي ما قاله رشيد رضا يف تفسريه: قالوا إن الوسط هو العدل واخليار، وذلك أن الزّيادة على  

ْلمر إفراط، والّنقص عنه تفريط وتقصري، فاخليار هو الوسط بني طريف اْلمر أي: املتوّسط  املطلوب يف ا
 .  (2) بينهما 

يتَّفق مع ما ذكرُت وقّررُت، ذََكَرُه الدكتور/ زيد يف كتابه: )الوسطيَّة  وأختم هذا المبحث بكالم جيد 
 .  (3) يف اإلسالم(. وكان مما قال

ن ليس جمّرد كونه نقطة بني طرفني، أو وسطيَّة جزئيَّة، كما  الوسط من كل شيء أعدله، فالوسط إذ
يقال فالن وسط يف كرمه، أو وسط يف دراسته، ويُراد أنَّه وسط بني اجليد والّرديء، فهذا املفهوم وإن درج 

 عند كثري من الناس، فهو فهم ناقص جمتزأ، أدَّى إىل إساءة فهم معىن الوسطيَّة املقصودة. 
 املراد واملقصود هنا، هو العدل اخليار واْلفضل، إىل أن قال:  وعلى هذا فالوسط

وبالتايل مل يبق معىن الوسطيَّة جمرَّد الّتجاور بني الشيئني فقط، بل أصبح ذا مدلول أعظم، أال وهو 
 البحث عن احلقيقة، وحتصيلها واالستفادة منها.  

مذمومان، فإنَّ الّسخاء وسط بني مث يقول: وهو معىن يتَّسع ليشمل كل خصلة حممودة هلا طرفان 
البخل والّتبذير، والّشجاعة وسط بني اجلنب والتَّهّور، واإلنسان مأمور أن يتجنَّب كل وصف مذموم، وكال  

 الطرفني هنا وصف مذموم، ويبقى اخلري والفضل للوسط.  

 
 (. 2/6انظر: تفسير الطبري ) - 1

 (. 2/4ر )انظر: تفسير المنا - 2

 ( وما بعدها. 18انظر: الوسطيَّة في اإلسالم ص ) - 3
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املأثور من لسان   وما ذكرته من اْلدَّلة من الكتاب والسنَّة، والكالمومن خالل ما سبق من األمثلة، 
يف إطالق   -حسيَّة أو معنويّة  -العرب وأقوال الّسلف اتَّضح لنا ما بّينته من التالزم بني اخلرييَّة والبينيَّة 

 مصطلح )الوسطيَّة(.  
وهلذا فعندما أستخدم هذا املصطلح يف هذا البحث فإنَّين أعين به ما يصدق عليه هذا املدلول دون 

 سواه.  
 يدخل يف هذا البحث، وإن كان داخال يف معىن الوسط، كما سبق بيانه، فهو من  وما عدا ذلك فال

 الوسط ال الوسطيَّة.  
 وكذلك ما كان خريًا أو فاضال فال يلزم أن يكون )وسطًيا( وإن كان حمموًدا.  

 .  (1) فهناك فضائل ليست وسطيَّة كالصدق الذي يقابله الكذب.  قال يوسف كمال: 
    

 
ن كان بعض العلماء يرى أن كل أمر أمر اهلل به فهو وسط بين خلقين ذميمين، والصدق قد أمر اهلل به. انظر: القواعد الحسان لتفسير127انظر: مستقبل الحضارة ليوسف كمال ص ) - 1  (، وا 

 (. 90القرآن للسعدي ص )
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 ةأسس فهم الوسطيَّ 
بعد أن تبنيَّ لنا أنَّ الوسطيَّة ال بّد هلا من توافر أمرين، ومها: اخلرييَّة والبينيَّة، فإنَّ هناك ُأُسًسا ال بّد من 
د معىن الوسطيَّة على الوجه الّدقيق. وتلك اْلسس مطَّردة مع َشْرَطي اخلرييَّة والبينيَّة، وهذه   بياهنا، ليتحدَّ

 اْلسس هي: 
 فراط.  الغلّو أو اإل -1
 اجلفاء أو التَّفريط.   -2
 الّصراط املستقيم.   -3

وحُيّقق معناها، وهو وسط بني الغلّو واجلفاء، أو اإلفراط والتَّفريط،  فالّصراط المستقيم ي مثِّل الخيريَّة 
 وهذا حُيّقق وصف البينيَّة وشرطها الذي ذكرت أنَّه من لوازم الوسطيَّة.  

دئًا بالغلّو واإلفراط، مث اجلفاء والتَّفريط، مث أُبنيِّ معىن وحقيقة الّصراط مبتوسأقف مبيـًِّنا هذه األ سس 
 املستقيم، وبضّدها تتبنيَّ اْلشياء.  

ز على حتديد معىن هذه اُْلسس من  -تعاىل  -وحيث إنَّ هذا البحث مستمدٌّ من كتاب اهلل  فسأُركِّ
فّسرين وغريهم من العلماء، ومن اهلل أستمّد العون خالل القرآن الكرمي والسنَّة املبيِّنة لذلك، مث كالم امل

 والتَّوفيق. 
 أوال: الغلو واإلفراط    

 أما الغلّو فقد عرَّفه أهل اللغة بأنَّه جماوزة احلّد، فقال ابن فارس: 
غلّو: الغني والالم واحلرف املعتّل أصل صحيح يدّل على ارتفاع وجماوزة قدر، يُقال: غال الّسعر يغلو 

ه، وغال بسهمه غلوًّا إذا رمى به سهمًّ غالء،  وذلك ارتفاعه، وغال الرَّجل يف اْلمر غلوًّا، إذا جاوز حدَّ
 .  (1) أقصى غايته  

 .  (2) وغال يف اْلمر يغلو غلوًّا، أي جاوز فيه احلّد  وقال الجوهريُّ: 

 
 (. 4/387نظر: معجم مقاييس اللغة مادة )غلو( )ا - 1

 (. 6/2448انظر: الصحاح مادة )غال( ) - 2
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ه، ويف التّ وقال في لسان العرب:  ال تَ ْغُلوا يف  ) ن زيل: وغال يف الّدين واْلمر يغلو غلوًّا: جاوز حدَّ
 .  (171)النساء: من اآلية  ِديِنُكْم(

 غلْوَت يف اْلمر غلوًّا وغالنية وغالنًيا إذا جاوزت فيه احلّد وأفرّطت فيه.  وقال بعضهم: 
  أي: التشّدد فيه وجماوزة احلّد، كاحلديث اآلخر:    (1)إيّاكم والغلّو يف الّدين  ويف احلديث: 

. وغال الّسهم نفسه: ارتفع يف ذهابه وجاوز املدى، وكّله من    (2) فأوغل فيه برفق إن هذا الّدين متني
 االرتفاع والتَّجاوز.  

 .  (3)ويقال للشيء إذا ارتفع: قد غال، وغال النَّبت: ارتفع وعظم  
 -ريح، قال هذا معىن الغلّو يف اللغة، وقد ورد يف القرآن الكرمي آيتان فيهما النَّهي عن الغلّو بلفظه الصَّ 

() يف سورة النساء: -تعاىل  )النساء: من  يَا أَْهَل اْلِكَتاِب ال تَ ْغُلوا يف ِديِنُكْم َوال تَ ُقوُلوا َعَلى اللَِّه ِإالَّ احلَْقَّ
 قال الطربي:   (171اآلية

 يقول: ال جتاوزوا احلّق يف دينكم فَ تُ ْفرُِطوا فيه.  
 .  (4)هو حّده، يقال منه يف الّدين: قد غال فهو يغلو غلوًّاوأصل الغلْو يف كل شيء جماوزة حّده الذي 
 وقال ابن الجوزي في تفسير هذه اآلية:  

اج: الغلّو: جماوزة القدر يف الظّلم.   والغلّو: اإلفراط وجماوزة احلّد، ومنه: غال السعر، وقال الزَّجَّ
اهلل، وقول بعضهم: هو ثالث  وغلّو النَّصارى يف عيسى قول بعضهم: هو اهلل، وقول بعضهم: هو ابن 

 ثالثة.  
وعلى قول احلسن: غلّو اليهود فيه قوهلم: إنَّه لغري رشده. وقال بعض العلماء: ال تغلو يف دينكم  

د فيه    .  (5) بالزّيادة يف الّتشدُّ
 

األلباني كما في  -أيًضا -(، ووافقه الذهبي، وصححه 1/466(، وصححه الحاكم )347، 1/215( وأحمد )3029( رقم )2/1008(. وابن ماجة )3057( رقم )5/268أخرجه النسائي ) - 1

 (. 2680(، وصحيح الجامع رقم )1283قم )السلسلة الصحيحة ر 

 (، ولفظ الحديث: "فأوغلوا". 2246( وحسنه األلباني، وعزاه أيًضا للبزار والبيهقي، كما في صحيح الجامع رقم )3/199أخرجه أحمد ) - 2

 انظر: لسان العرب، مادة: "غال".  - 3

 (. 6/34انظر: تفسير الطبري ) - 4

 (. 2/260انظر: زاد المسير ) - 5
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م جتاو -تعاىل  -وقال ابن كثري: يَنهى  زوا  أهل الكتاب عن الغلّو واإلطراء، وهذا كثري يف النَّصارى، فإهنَّ
ذوه إهلًا من  احلّد يف عيسى حَّتَّ رفعوه فوق املن زلة اليت أعطاها اهلل إيَّاها، فنقلوه من حيِّز الّنبوَّة إىل أن اختَّ
دون اهلل يعبدونه كما يعبدونه، بل غلًوا يف أتباعه وأشياعه، ممَّن زعم أنَّه على دينه، فاّدعوا فيهم العصمة،  

ا أو باطال، أو ضالال أو رشاًدا، أو صحيًحا أو كذبًا، وهلذا قال   واتَّبعوهم يف كل ما قالوه، سواء  -كان حقَّ
 . (1) (31)التوبة: من اآلية اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانَ ُهْم أَْربَاباً ِمْن ُدوِن اللَِّه() :-تعاىل 

ا اآلية الثانية فجاءت يف سورة املائدة، قال  َر  ُقْل يَا أَْهَل ) : -تعاىل  -أمَّ اْلِكَتاِب ال تَ ْغُلوا يف ِديِنُكْم َغي ْ
ِبيِل( ) قال  ( 77املائدة:احلَْقِّ َوال تَ تَِّبُعوا أَْهَواَء قَ ْوٍم َقْد َضلُّوا ِمْن قَ ْبُل َوَأَضلُّوا َكِثريًا َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَّ

وا فيه احلّق إىل الباطل، فتقولوا يقول: ال تُ ْفرِطوا يف القول فيما تدينون به من أمر املسيح فتجاوز الطبري: 
 .  (2) فيه: هو اهلل، أو هو ابنه، ولكن قولوا: هو عبد اهلل وكلمته ألقاها إىل مرمي، وروح منه  

والنَّصارى أكثر غلوًّا يف االعتقادات واْلعمال من سائر الّطوائف،  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 
 .  (3) وإيَّاهم هنى اهلل عن الغلّو يف القرآن  

َنا ِبِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ ) ومْن ُغلّو الّنصارى ما ذكره اهلل يف سورة احلديد:  ي ْ َنا َعَلى آثَارِِهْم ِبُرُسِلَنا َوقَ فَّ ي ْ مُثَّ قَ فَّ
يَل َوَجَعْلَنا يف قُ ُلوِب الَِّذيَن ات َّبَ ُعوُه رَأَْفًة َوَرمْحًَة َوَرْهَبانِيًَّة ابْ َتَدُعوهَ  جنِْ َناُه اْْلِ َناَها َعَلْيِهْم ِإالَّ ابِْتَغاَء َوآتَ ي ْ ا َما َكَتب ْ

 (.  27)احلديد: من اآلية ِرْضَواِن اللَِّه َفَما َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَِتَها( 
 قال ابن كثير في آية المائد :  

() َر احلَْقِّ جتاوزوا احلّد يف اتّباع   أي ال .  (77)املائدة: من اآلية ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب ال تَ ْغُلوا يف ِديِنُكْم َغي ْ
احلّق، وال تطروا من أمرمت بتعظيمه فتبالغوا فيه حَّت خترجوه من حيِّز النبوَّة إىل مقام اإلهليَّة، كما صنعتم يف 

 .  (4) املسيح، وهو نيبٌّ من اْلنبياء فجعلتموه إهلًا من دون اهلل  
 ساعد على َفهم معناه وحّده:  وقد وردت بعض اْلحاديث اليت تنهى عن الغلّو، وذِْكُر بعضها ي

 
 (. 1/589انظر: تفسير ابن كثير ) - 1

 (. 6/316انظر: تفسير الطبري ) - 2

 (. 1/289اقتضاء الصراط المستقيم ) - 3

 (. 2/82انظر: تفسير ابن كثير ) - 4
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هلّم القط يل   غداة مجع:  قال: قال رسول اهلل،  -رضي اهلل عنهما  -عن ابن عباس  -1
ن يف يده قال: احلصى  ا وضعهَّ نعم بأمثال هؤالء  ، فلقطت له حصيات من حصى احلذف، فلمَّ

ا أهلك من كان قبلكم الغلّو يف ا  .      (1)لّدين وإيّاكم والغلّو يف الّدين فإّنَّ
وهذا عامٌّ يف مجيع أنواع الغلّو يف االعتقادات واْلعمال، وسبب هذا قال شيخ اإلسالم ابن تيميَّة: 

ا أبلغ من الّصغار، مث علَّله   اللفظ العام رمي اجلمار، وهو داخل فيه، مثل الّرمي باحلجارة الكبار بناء على أهنَّ
بلنا إبعاًدا عن الوقوع فيما هلكوا به، وأنَّ املشارك هلم يف ِبا يقتضي جمانية هديهم، أي هدي من كان ق

 .  (2) بعض هديهم خُياف عليه من اهلالك   
 .  (3) قاهلا ثالثًا   هلك املتنطّعون    قال: قال رسول اهلل،  عن ابن مسعود  -2

قون املغالون اجملاوزون احلدود يف أقواهلقال النَّووي :   .  (4) م وأفعاهلم  هلك املتنطّعون: أي املتعمِّ
د اهلل  كان يقول:   أنَّ رسول اهلل،  وعن أنس بن مالك  -3 ال تشّددوا على أنفسكم فُيشدِّ

وامع والّديار د اهلل عليهم، فتلك بقاياهم يف الصَّ دوا على أنفسهم فشدِّ َوَرْهَبانِيًَّة  ) عليكم، فإنَّ قوًما شدِّ
َناَها َعَلْيِهمْ   .  ( 27)احلديد: من اآلية  (ابْ َتَدُعوَها َما َكَتب ْ

إنَّ هذا الّدين ُيسر، ولن ُيشاّد الّدين أحد إال غلبه،  قال:  عن النيب،  وعن أبي هرير   -4
جلة  القصد  . ويف لفظ:    (5)فسّددوا، وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والرَّوحة، وشيء من الدَّ

 .     (6)القصد تبلغوا 
 .  (7)عىن: ال يتعّمق أحد يف اْلعمال الّدينيَّة، ويرتك الرّفق إال عجز وانقطع فُيغلب  واملقال ابن َحَجر: 

 
األلباني كما في  -أيًضا -فقه الذهبي، وصححه (، ووا1/466(، وصححه الحاكم )347، 1/215( وأحمد )3029( رقم )2/1008(. وابن ماجة )3057( رقم )5/268أخرجه النسائي ) - 1

 (. 2680(، وصحيح الجامع رقم )1283السلسلة الصحيحة رقم )

 (. 68( والغلو في الدين لعبد الرحمن بن معال اللويحق ص )275انظر: تيسير العزيز الحميد ص ) - 2

 (. 1/386حمد )(. وأ4608( رقم )4/201(. وأبو داود )2670( رقم )4/2055أخرجه مسلم ) - 3

 (. 16/220شرح مسلم للنووي ) - 4

 (. 5034( رقم )8/122(. والنسائي )1/15أخرجه البخاري ) - 5

 (. 2/514(، وأحمد )182، 7/181أخرجه البخاري ) - 6

 (. 1/94انظر: فتح الباري ) - 7
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وحَّت ال يقع ذلك جاء ختام احلديث آمرًا بالتَّسديد واملقاربة، قال ابن قال عبد الرحمن بن معال: 
داد، وهو القصد والتَّوّسط يف العبادة، فال يقصِّر فيما ل منها   رجب: والّتسديد العمل بالسَّ أمر به، وال يتحمَّ

 .  (1) ما ال يُطيقه
اقرأوا القرآن   قال:  وروى اإلمام أمحد يف مسنده عن عبد الرمحن بن شبل أن رسول اهلل،  -5

 .      (2)وال تأكلوا به، وال تستكثروا به، وال جتفوا عنه، وال تغلو فيه  
، ينفون عنه حتريف الغالني، حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله أنه قال:  وروي عنه،  -6

 .     (3)وانتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلني 
وكّل هذه اْلحاديث تدّل على أن الغلّو خروج عن املنهح وجماوزة للحّد، وفعل ما مل يشرعه اهلل وال 

ا، ومن رسوله،    ولست بصدد ذكر اْلحاديث اليت تنهى عن الغلّو وتذّمه دون تصريح به، فهي كثرية جدًّ
ة الذين جاءوا وسألوا عن عمل الرسول،  م تقاّلوا، فكان من مقولتهم ما هو   أشهرها قصَّ يف السّر، فكأهنَّ

 .  (4) هذا اْلمر   معروف، وكيف واجه رسول اهلل، 
ا اخرتُت هذه اْلحاديث  بل مل أرد حصر مجيع اْلحاديث اليت ورد فيها لفظ الغلّو مصرًحا به، وإّنَّ

 ن بصدده، وهو حتديد معىن الغلّو ومفهومه وحكمه، ومن مثَّ عالقته بالوسطيَّة.  للداللة على ما حن
 وأختم تعريف الغلّو هبذين الّتعريفني: 

الغلّو: جماوزة احلّد بأن يُزاد يف الشيء، يف محده أو ذّمه على ما يستحّق قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 
 .  (5)وحنو ذلك  

 
 (. 51(. والمحجة في سير الدُّلجة البن رجب ص )69انظر: الغلو في الدين ص ) - 1

(: رواه أحمد والبزار بنحوه، ورجال أحمد ثقات. وصححه األلباني كما في صحيح الجامع رقم 171، 7/170(. قال الهيثمي في مجمع الزوائد )444، 3/428أخرجه أحمد في المسند ) - 2

(1168 .) 

(: ثم إن 248، صلى اهلل عليه وسلم،.. به. قال األلباني في تعليقه على أحاديث المشكاة رقم )أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن بسنده عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، عن رسول اهلل - 3

قد روي موصوال من طريق جماعة من الصحابة،  الحديث مرسل؛ ألن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري هذا تابعي مقّل، كما قال الذهبي، وراويه عنه: معاذ بن رفاعة ليس بعمدة. لكن الحديث

 في "بغية الملتمس".  -حح بعض طرقه الحافظ العالئيوص

 وهو حديث أنس المشهور في قصة الثالثة، وسيأتي بعد قليل.  - 4

 (. 1/289انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ) - 5
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 .  (1) املبالغة يف الشيء والّتشديد فيه بتجاوز احلّد   : وقال ابن حجر في تعريفه للغلوّ 
وضابط الغلّو بيَّنة الشيخ سليمان بن عبد الوهاب، حيث قال: وضابطه تعّدى ما أمر اهلل به، وهو  

 .  (2) (81)ط ه: من اآلية َوال َتْطَغْوا ِفيِه فَ َيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضيب() الطّغيان الذي هنى اهلل عنه يف قوله:
ممَّا سبق من التَّعريف الّلغوي للغلّو وما ورد فيه من آيات وأحاديث، وكذلك تعريف العلماء يتَّضح لنا  و 

أن الغلّو هو: جماوزة احلّد يف اْلمر املشروع، وذلك بالزّيادة فيه أو املبالغة إىل احلّد الذي خُيرجه عن الوصف  
ارع.   الذي أراده وقصده الشَّ

    
 ّو، وكشًفا حلدوده ومعامله، أذكر هذه احلقائق. وإيضاًحا حلقيقة الغل 

 .  (3)منشأ الغلو حبسب متعلقه ينقسم إىل ما يليأوال: أن 
ة أن يكون الغلّو متعلًقا بفقه الّنصوص،  -1 مة العامَّ كتفسريها تفسريًا متشّدًدا يتعارض مع السِّ

ريعة ومقاصدها اْلساسيَّة فيشّدد على نفسه وعلى اآلخرين.    للشَّ
 ومن صور ذلك: أن يكون الغلّو متعّلًقا باألحكام،  -2

اتيَّة حيث إّن   )أ( إلزام النَّفس أو اآلخرين ِبا مل يوجبه اهلل  ًبا، ومعيار ذلك الطَّاقة الذَّ عبادة وترهُّ
 جتاوز الطاقة يف أمر مشروع يعترب غلوًّا. 

املسجد فإذا حبل ممدود   ، دخل النيب قال:  ومن اْلدلَّة على ذلك، ما رواه أنس بن مالك 
حّلوه   بني ساريتني فقال: ما هذا احلبل؟ فقالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فرتت تعلَّقت به، فقال النيب، 

 .     (4)ليصّل أحدكم نشاطه، فإذا فرت فلريقد 
وفيه احلّث على االقتصاد يف العبادة، والنَّهي عن التعّمق  قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: 

 .  (1) فيها.
 

 (. 13/278انظر: فتح الباري ) - 1

 (. 82( والغلو في الدين ص )256انظر: تيسير العزيز الحميد ص ) - 2

 ). 83تاب الغلو في الدين فقد ذكر هذه األقسام ص )انظر: ك - 3

 (. 784( رقم )1/542( ومسلم )2/48أخرجه البخاري ) - 4
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)ب( حترمي الطيِّبات اليت أباحها اهلل على وجه التعّبد، أو ترك الّضرورات أو بعضها، ومن أدلّة ذلك 
ة النَّفر الّثالثة، حيث روى أنس بن مالك   جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب،  قال:  قصَّ

م تقاّلوها، فقالوا: أين م من  حنن من النيب،  يسألون عن عبادته، فلما أخربوا كأهنَّ فقد غفر اهلل له ما تقدَّ
ا أنا فُأصلي الليل أبًدا، وقال آخر: أنا أصوم الّدهر وال أُفطر، وقال آخر:  ر، فقال أحدهم: أمَّ ذنبه وما تأخَّ

 أنا أعتزل النساء فال أتزوَّج أبًدا.  
فطر، وأصّلي وأرقد، وأتزوَّج  فقال: "إيّن ْلخشاكم هلل وأتقاكم له، لكيّن أصوم وأ فجاء رسول اهلل، 

 .     (2)النساء، فمن َرِغَب عن سنَّيت فليس مينِّ" 
وكذلك لو اضطّر إنسان إىل حمرَّم، كأكل امليتة أو حيوان حمرَّم، وتَ ْرُك ذلك يّؤدي به إىل اهللكة، فإنَّ  

الذي  -سبحانه  -هو ذلك من الّتشّدد، وبيان ذلك: أن اهلل هو الذي حرَّم هذا الّشيء يف حالة اليسر، و 
َم َوحلََْم اخْلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ ِبِه )  :-سبحانه  -أباح أكله يف حالة االضطرار، قال  َا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ ِإّنَّ

َر بَاٍغ َوال َعاٍد َفال ِإمْثَ َعَلْيِه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَ   .  ( 173ِحيٌم( )البقرة:لَِغرْيِ اللَِّه َفَمِن اْضطُرَّ َغي ْ
أن يكون الغلّو متعّلًقا باحلكم على اآلخرين، حيث يقف من بعض النَّاس موقف املادح الغايل،   -3

اّم، اجلايف ويصفهم ِبا ال يلزمهم شرًعا، كالفسق أو املروق من الّدين وحنو  ويقف من آخرين موقف الذَّ
 ذلك. 

لب أو اإلجياب، كاحلّب والبغض، والوالء  ويف كال احلالني يرتتَّب على ذلك أعمال هي  من الغلّو يف السَّ
 واهلجر، وحنو ذلك. 

ولكنها حركة تتجاوز  ثانًيا: أن الغلو في حقيقته حركة في اتجاه القاعة الشَّرعيَّة واألوامر اإللهيَّة، 
ارع، فهو مبالغة يف االلتزام بالّدين، وليس خروًجا  ها الشَّ عنه يف اْلصل، بل هو  يف مداها احلدود اليت حدَّ

 .  (3) نابع من الرَّغبة يف االلتزام به  

 
 (. 3/37انظر: فتح الباري ) - 1

 (. 1401( رقم )2/1020(. ومسلم )6/116أخرجه البخاري ) - 2

 (. 84الغلو في الدين ص ) - 3
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فرتك احلالل كالنوم واْلكل وحنوه نوع من   (1) بل قد يكون ترًكا  ثالثًا: أن الغلو ليس هو الفعل فقط 
ك على سبيل العبادة والتقّرب إىل اهلل كما يفعل بعض الّصوفيَّة والنَّباتيّ   .  (2) ني  أنواع الغلو، إذا كان هذا الرتَّ

 الغلو على نوعني: اعتقادّي وعملّي. رابًعا: 
 واالعتقادّي على قسمني: 

 اعتقادي كّلي، واعتقادي )فقط(.  
هات مسائلها.   ريعة، وأمَّ  واملراد بالغلّو الكّلي االعتقادي ما كان متعّلًقا بكلَِّيات الشَّ

ا االعتقادي  ة وادِّعاء  فهو ما كان متعّلًقا بباب العقائد د -فقط  -أمَّ ون غريها، كالغلّو يف اْلئمَّ
 العصمة هلم، أو الغلّو يف الرباءة من اجملتمع العاصي، أو تكفري أفراده واعتزاهلم.  

رع مماثلة لتلك   ويدخل يف الغلّو الكّلي االعتقادي الغلّو يف فروع كثرية إذ أن املعارضة احلاصلة به للشَّ
 .  (3)  املعارضة احلاصلة بالغلّو يف أمر كّليّ 

ريعة ومتعّلًقا بباب العمليَّات أمَّا الغلّو الجزئي العملّي،  فهو ما كان غلوًّا يف جزئيَّة من جزئيَّات الشَّ
 .  (4)دون االعتقاد، فهو حمصور يف جانب الفعل سواًء أكان قوال بالّلسان أو عمال باجلوارح  

لغلّو العملّي، إذ أنَّ الغلّو الكلّي االعتقادّي هو والغلّو الّكلّي االعتقادّي أشّد خطرًا، وأعظم ضررًا من ا
املؤّدي إىل الّشقاق واالنشقاق، وهو املظهر للفرق واجلماعات اخلارجة عن الّصراط املستقيم، وذلك كغلّو 

 .  (5) الرّافضة واخلوارج  
ي إىل بل الغلّو جتاوز اْلكمل إىل ما يؤدّ خامًسا: أنه ليس من الغلو طلب األكمل في العباد ؛ 

ة تتعّلق بالعمل،  ة وحنوها، إذ ليس اْلكمل يف كميَّة العبادة، بل يدخل يف حتديد اْلكمل أمور عدَّ املشقَّ
 وِبن قام بالعمل، وكذلك من له صلة هبذا العمل. 

 
 مع أن الترك قد يكون فعال.  - 1

 (. 84لو في الدين ص )انظر: الغ - 2

 (. 70( والغلو في الدين ص )1/289ينظر اقتضاء الصراط المستقيم ) - 3

 (. 77انظر: الغلو في الدين ص ) - 4

 (. 70انظر: الغلو في الدين ص ) - 5
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ى كماال كليًّ -مثال  -فالصَّدقة  ق به، وال ُيسمَّ ق عليه، واملال املتصدِّ ق، واملتصدَّ ا : يُراعى فيها: املتصدِّ
 بالنَّظر للكمال اجلزئّي.  

قال ابن املنرّي: وليس املراد منع طلب اْلكمل يف العبادة، فإنَّه من اْلمور احملمودة، بل منع اإلفراط  
 .  (1)املؤّدي إىل املالل أو املبالغة يف التطوّع املفضي إىل ترك اْلفضل  

الُغالة، باب خطري، ال يقدر عليه إال أو أنَّ هذا املرء من سادًسا: أن الحكم على العمل بأنه غلو، 
العلماء الذين يُدركون حدود هذا العمل، ويعلمون أبواب العقيدة وفروعها، ْلنَّ احلكم على الشيء فرع عن 
تصّوره، فقد يكون اْلمر مشروًعا ويوصف صاحبه بالغلّو، وها حنن نرى اليوم أن امللتزمني بشرع اهلل،  

كني بالكتاب والسنَّة   يُوصفون بالغلّو والّتطرُّف والتَّزمُّت وحنوها.  املتمسِّ
ولذلك فإّن املقياس يف احلكم على اْلعمال واْلفراد واجلماعات هو الكتاب والسنَّة، وليست اْلهواء 

 واْلعراف، وما تواضع عليه النَّاس، وقد ضلَّ يف هذا الباب أُمٌم وأفراد ومجاعات. 
ة وشرًعا، وما يتعلَّق به من معاٍن وأقسام، أبنيِّ معىن )اإلفراط( بإجياز،  وبعد أن تبنيَّ لنا معىن )الغلّو( لغ

 حيث ستتَّضح صلته بالغلّو:  
    

 اإلفراط 
 التقّدم وجماوزة احلّد.  لغة هو: 

يُقال: أفرط: إذا جتاوز احلّد يف اْلمر، يقولون: إيَّاك والفرط، أي ال جتاوز القدر، وهذا  قال ابن فارس: 
 .  (2) ه إذا جاوز القدر فقد أزال الشيء عن وجهته  هو القياس، ْلنَّ 

 .  (3) وأفرط يف اْلمر: أي: جاوز فيه احلّد  وقال الجوهري: 
 وأمر فُ ُرط، أي: جماوز فيه احلّد.  وفي لسان العرب: 

 
 (. 85( والغلو في الدين ص )1/94انظر: فتح الباري ) - 1

 (. 4/490انظر: معجم مقاييس اللغة مادة )فرط( ) - 2

 (. 3/1148انظر: الصحاح مادة )فرط( ) - 3
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هناك عن   : اسم للخروج والتقّدم، ومنه قول أم سلمة لعائشة: إن رسول اهلل، -بالضم  -والُفرطة 
 يف البالد، ويف رواية: هناك عن الُفْرطَة يف الّدين، يعين الّسبق والتقّدم وجماوزة احلّد.  الُفْرطَة 

م.   واإلفراط: اإلعجال والتقّدم، وأفرط يف اْلمر: أسرف وتقدَّ
 .  (1)وكل شيء جاوز قدره فهو مفرط

َنا أَْو َأْن يَْطَغى() :-تعاىل  -قال   .  ( 45ط ه: من اآلية ) ِإن ََّنا خَنَاُف َأْن يَ ْفُرَط َعَلي ْ
وأما اإلفراط فهو اإلسراف واإلشطاط والتعّدي، يقال منه، أفرطت يف قولك، إذا أسرف  قال الطبري: 

ى.    فيه وتعدَّ
ا التَّفريط فهو التَّواين، يُقال منه: فرَّطت يف هذا اْلمر حَّت فات، إذا تواّن فيه.   وأمَّ

َنا) قال ابن زيد:  قال: خناف أن يعجل علينا إذ نبّلغه كالمك ( 45)ط ه: من اآلية  (خَنَاُف َأْن يَ ْفُرَط َعَلي ْ
 . (2)أو أمرك، يفرط ويعّجل  

َنا() وقال الفرَّاء:  .  (3) ( قال: يعّجل إىل عقوبتنا45)ط ه: من اآلية ِإن ََّنا خَنَاُف َأْن يَ ْفُرَط َعَلي ْ
كما    -املطلوب، وهو عكس التَّفريط وخنلص ممَّا سبق أن معىن اإلفراط: جتاوز احلّد، والتقّدم عن القدر 

 .  -سيأيت
ر   ومن خالل ما سبق يتَّضح من تعريفي الغلّو واإلفراط أنَّ كال منهما يصدق عليه: جتاوز احلّد، وقد فسَّ

 الغلّو باإلفراط كما سبق.  
 وإن كان كل واحد منهما حيمل معىن أبلغ من الثَّاين يف بعض ما يستعمل فيه.  

فسه بتحرمي بعض الطيِّبات، أو حبرمان نفسه منها وصف الغلّو ألصق به من فالذي ُيشّدد على ن
ى هبا حدود مثل تلك العقوبة فوصف اإلفراط ألصق به  اإلفراط، والذي يُعاقب من اعتدى عليه عقوبة يتعدَّ

 من الغلّو، فنقول: عاقبه وأفرط يف عقوبته. وهكذا.  

 
 انظر: لسان العرب مادة )فرط(.  - 1

 (. 16/170انظر: تفسير الطبري ) - 2
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واإلفراط خروج عن "الوسطيَّة" فكل أمر استحّق وصف   والذي يعنينا يف هذا املبحث أن كال من الغلوّ 
 )الغلّو( أو )اإلفراط( فليس من الوسطيَّة يف شيء.  

 ثانًيا: التفريط والجفاء   
بعد أن عرَّفنا معىن الغلّو واإلفراط، وما يّدل عليه كل منهما، نقف اآلن مع ما يقابلهما، وهو: التَّفريط  

 و التَّضييع كما يف لسان العرب. واجلفاء. والتَّفريط يف اللغة ه
اج:  . أي كان أمره التَّفريط وهو تقدمي العجز. (28)الكهف: من اآلية وََكاَن أَْمرُُه فُ ُرطاً() وقال الزَّجَّ

ال يرى اجلاهل إال مْفرِطًا أو مفرِّطًا، وهو بالتخفيف: املسرف يف العمل،  ويف حديث علّي 
 وبالّتشديد املقصِّر فيه.  

 أي: فات وقتها قبل أدائها.   أنَّه نام عن العشاء حَّت تفّرطت  حلديث: ومنه ا
 .  (1) وفّرط يف اْلمر يُفرِّط فرطًا، أي: قصَّر فيه وضيَّعه حَّت فات، وكذلك الّتفريط  

. وإذن فالتَّفريط هو التَّقصري والتَّضييع     (2)أما إنَّه ليس يف النوم تفريط   ومنه قول الرسول، 
 ك. والرتَّ 

 .  (3) وكذلك التَّفريط، وهو التَّقصري، ْلنَّه إذا قصر فيه فقد قعد به عن رتبته اليت هي لهقال ابن فارس: 
 .  (4) فرَّط يف اْلمر فرطًا: أي قصَّر فيه، وضيَّعه، حَّت فات، وكذلك التَّفريط  وقال الجوهري: 

ة مواضع.    وقد وردت مادة )فرط( يف القرآن يف عدَّ
اَعُة بَ ْغَتًة قَاُلوا يَا َحْسَرتَ َنا َعَلى ) : -تعاىل  -قال  بُوا بِِلَقاِء اللَِّه َحَّتَّ ِإَذا َجاَءتْ ُهُم السَّ َقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّ

 .  ( 31)اْلنعام: من اآلية َما فَ رَّْطَنا ِفيَها(
 يقول: يا ندامتنا على ما ضّيعنا فيها.  قال الطبري:  

 
 انظر لكل ما سبق: لسان العرب، مادة )فرط(.  - 1

( 1/294(. والنسائي )177( رقم )1/334(. والترمذي )441( رقم )1/121(. وأخرجه مختصًرا: أبو داود )681) ( رقم1/473جاءت هذه العبارة في حديث أبي قتادة الطويل. أخرجه مسلم ) - 2

 (. وغيرهم. 614رقم )

 (. 4/490معجم مقاييس اللغة مادة )فرط( ) - 3
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فندامتنا على ما فرَّطنا فيها، فضيَّعنا من عمل  (31)اْلنعام: من اآلية ا(يَا َحْسَرتَ نَ ) قال الّسدي: أما
 .  (1) اجلنة

منا  31)اْلنعام: من اآلية  فَ رَّْطَنا()  وفرَّطنا معناه ضيَّعنا، وأصله التقّدم، فقوهلم:وقال القرطبي:  ( أي: قدَّ
 العجز. 

ابق لنا إىل طاع  .  (2) ة اهلل وختّلفنا  وقيل: "فرَّطنا" أي: جعلنا غري الفارط السَّ
 .  ( 38)اْلنعام: من اآلية َما فَ رَّْطَنا يف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء():-أيًضا -يف سورة اْلنعام  -تعاىل  -وقال 

 .  (3) معناه: ما ضيَّعنا إثبات شيء منه  قال الطبرّي: 
 .  (4) وقال ابن عبَّاس: ما تركنا شيًئا إال وقد كتبناه يف أّم الكتاب  

قال: مل نغفل، ما من شيء إال  ( 38)اْلنعام: من اآلية َما فَ رَّْطَنا يف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء() ابن زيد:وقال 
 .  (5) وهو يف الكتاب  

 .  (61ام: من اآلية )اْلنع َحَّتَّ ِإَذا َجاَء َأَحدَُكُم اْلَمْوُت تَ َوف َّْتُه ُرُسلَُنا َوُهْم ال يُ َفرُِّطوَن( ) :-تعاىل  -وقال 
نَّا أنَّ معىن التَّفريط: التَّضييع فيما مضى قبل، وكذلك تأّوله املتأوِّلون يف هذا  الطبري: قال  قد بي َّ

 املوضع.  
 قال ابن عبَّاس: "ال يُفّرطون". ال يضيِّعون.  

 .  (6) وكذلك قال الّسدّي: "ال يفّرطون". ال يضيِّعون  
 .  (80)يوسف: من اآلية  ُسَف( َوِمْن قَ ْبُل َما فَ رَّْطُتْم يف يُو )وفي سور  يوسف: 

ومن قبل فعلتكم هذه تفريطكم يف يوسف، يقول: أومل تعلموا من قبل هذا تفريطكم يف قال الطبري: 
 .  (1) يوسف   

 
 (. 7/178انظر: تفسير الطبري ) - 1

 (. 6/413)انظر: تفسير القرطبي  - 2

 (. 7/188انظر: تفسير الطبري ) - 3

 (. 7/188انظر: تفسير الطبري ) - 4
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 .  (2) قصَّرمت يف شأنه   ( 80)يوسف: من اآلية فَ رَّْطُتْم يف يُوُسَف() قال القامسّي:
لَِّه َما َيْكَرُهوَن َوَتِصُف أَْلِسَنتُ ُهُم اْلَكِذَب َأنَّ هَلُُم احلُْْسىَن ال  َوجَيَْعُلوَن لِ ) يف سورة النحل: -تعاىل  -وقال 

 .  ( 62َجَرَم َأنَّ هَلُُم النَّاَر َوأَن َُّهْم ُمْفَرُطوَن( )النحل:
 منسّيون مضّيعون.   ( 62)النحل: من اآلية َوأَن َُّهْم ُمْفَرُطوَن()قال سعيد بن جبير: 

 يف النَّار.    مرتوكونوقال الضَّحَّاك: 
 وقال قتادة: مضاعون.  

م معجلون إىل النَّار مقّدمون إليها، وذهبوا يف ذلك إىل قول العرب: أفرطنا فالنًا يف  وقال آخرون: إهنَّ
)النحل:   ُمْفَرُطوَن() طلب املاء إذا قّدموه إلصالح الّدالء واْلرشية. وقيل غري ذلك. ورّجح الطربي أن معىن

 .  (3) مرتوكون يف النَّار، منسّيون فيها   ( خمّلفون62من اآلية
  َوال ُتِطْع َمْن أَْغَفْلَنا قَ ْلَبُه َعْن ذِْكرِنَا َوات ََّبَع َهَواُه وََكاَن أَْمرُُه فُ ُرطاً( ) يف سورة الكهف: -تعاىل  -وقال 

 .  (28)الكهف: من اآلية
 ًعا.  ضائ ( 28)الكهف: من اآلية وََكاَن أَْمرُُه فُ ُرطاً()روى عن مجاهد: 

 وروي عنه: ضياًعا.  
قال الطربي: وأوىل اْلقوال يف ذلك بالّصواب، قول من قال: معناه: ضياًعا وهالًكا، من قوهلم: أفرط 

)الكهف: من  وََكاَن أَْمرُُه فُ ُرطاً( ) فالن يف هذا اْلمر إفراطًا، إذ أسرف فيه وجتاوز قدره، وكذلك قوله: 
فلنا قلبه عن ذكرنا يف الرّياء والكرب، واحتقار أهل اإلميان، سرفًا قد ( معناه: وكان أمر هذا الذي أغ28اآلية

 .  (4)جتاوز حّده، فضّيع بذلك احلّق وهلك  
 يف اآلية أربعة أقوال:  وقال ابن الجوزي: 

 أنّه أفرط يف قوله، روي عن ابن عباس.  أحدها: 

 
 (. 13/35انظر: تفسير الطبري ) - 1
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 ضياًعا، قاله جماهد، وقال أبو عبيدة، سرفًا وتضّييًعا.  والثاني:  
 ندًما، حكاه ابن قتيبة عن أيب عبيدة.  الثالث:  

اج    .  (1)الرابع: كان أمره التَّفريط، والتَّفريط: تقدمي العجز، قاله الزَّجَّ
اِخرِيَن(  ) ويف سورة الزمر: َأْن تَ ُقوَل نَ ْفٌس يَا َحْسَرَتى َعَلى َما فَ رَّْطُت يف َجْنِب اللَِّه َوِإْن ُكْنُت َلِمَن السَّ

 .  (56)الزمر:
 يقول: على ما ضيَّعت من العمل ِبا أمرين اهلل به، وقصَّرت يف الدنيا يف طاعة اهلل.  قال الطبري:  

 .  (2) وروي مثل ذلك عن جماهد والّسّدي  
  يف َجْنِب اللَِّه( ) أي قصَّرت. ( 56)الزمر: من اآلية يَا َحْسَرَتى َعَلى َما فَ رَّْطُت()وقال القاسمي: 

 .  (3) أي يف جانب أمره وهنيه   ( 56)الزمر: من اآلية
هذه هي اآليات اليت ورد فيها ما يدّل على التَّفريط، كما بيَّنت من خالل أقوال املفّسرين، وكّلها تدّل  

ك والتَّهاون، مع اختالف يسري بني مدلول هذه املعاين.   على التَّضييع والتَّقصري، والرتَّ
 بياهنما.  وكّلها يف مقابل اإلفراط والغلّو، كما سبق 

  
 أما الجفاء 

اجليم والفاء واحلرف املعتّل يدّل على أصل واحد: نبو الشيء عن الشيء، من ذلك: فقال ابن فارس: 
رج عن ظهر الفرس، وأجفيته أنا.    جفوت الرجل اجفوه، وهو ظاهر اجلفوة، أي: اجلفاء، وجفا السَّ

 وكذلك كل شيء إذا مل يلزم شيًئا يُقال جفا عنه جيفو.  
 .  (4) جلفاء: خالف الرّب، واجلفاء: ما نفاه الّسيل، ومنه اشتقاق اجلفاء   وا

 
 (. 5/133انظر: زاد المسير ) - 1

 (. 24/19انظر: تفسير الطبري ) - 2

 (. 14/5146انظر: تفسير القاسمي ) - 3

 (. 1/465انظر: مقاييس اللغة مادة )جفو( ) - 4

This file was downloaded from QuranicThought.com



   )للشيخ ناصر العمر(   الوسطية في ضوء القرآن الكريم 

http://www.almoslim.net 50 

رج جيفو عن الّظهر، وكاجلّنب   (1) وقال ابن منظور  جفا الشيء جيفو جفاًء وجتاىف: مل يلزم مكانه، كالسَّ
ويف احلديث:   (16ية)السجدة: من اآل تَ َتَجاىَف ُجُنوبُ ُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع() جيفو عن الفراش، ويف التَّن زيل:

  أنه كان جيايف عضديه عن جنبيه يف الّسجود   (2)   .أي يباعدمها 
  وهو من اجلفاء: البعد عن الشيء، ومنه احلديث:  إذا سجدت فتجاف  ويف احلديث: 

 . أي تعاهدوه وال تبتعدوا عن تالوته.     (3)اقرءوا القرآن وال جتفوا عنه 
 واجلايف عنه التَّارك له، وللعمل به.  في الحديث:  قال أبو عبيد في معنى الجفاء

احلياء من اإلميان واإلميان يف اجلنة، والبذاء من اجلفاء،   ويف احلديث عن أيب هريرة، قال: قال، 
 .     (4)واجلفاء يف النَّار 

ن  . بالّدال املهملة، خرج إىل البادية، أي: من سك    (5)ّمْن بدا جفا  ويف احلديث اآلخر: 
 البادية غلظ طبعه، لقّلة خمالطة النَّاس.  

 واجلفاء غلظ الطّبع. 
 .  (6)ليس باجلايف املهني، أي ليس بالغليظ اخللقة، وال الطّبع   ويف صفته، 

ا الزَّبَُد فَ َيْذَهُب ُجَفاًء( ) :-تعاىل  -وقال  ا اجلفاء، فإين  قال الطبري: . (17)الرعد: من اآلية فََأمَّ وأمَّ
، قال: قال أبو عمرو بن العالء: يُقال: قد أجفأت القدور، وذلك إذا حّدثت عن أ يب عبيدة معمر بن املثىنَّ

 غلت فانصّب زبدها، أو سكنت فال يبقى منه شيء.  

 
 انظر: لسان العرب مادة )جفا(.  - 1

( من حديث أبي حميد الساعدي.  1101( رقم )2/211(. والنسائي )730( رقم )1/194. وأخرجه أبو داود )-رضي اهلل عنها  -( من حديث ميمونة 497( رقم )1/357أخرجه مسلم ) - 2

 (. 4738( من حديث جابر. وصححه األلباني كما في صحيح الجامع رقم )3/295وأخرجه أحمد )

(: رواه أحمد والبزار بنحوه، ورجال أحمد ثقات. وصححه األلباني كما في صحيح الجامع رقم 171، 7/170(. قال الهيثمي في مجمع الزوائد )444، 3/428أخرجه أحمد في المسند ) - 3

(1168 .) 

(. 4184( رقم )2/1400(. وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجة )2009( رقم )4/321( وهذا الحديث أخرجه الترمذي )14( ووسطية أهل السنة ص )1/483انظر: غريب الحديث ) - 4

 (. 3200(. وصححه األلباني كما في صحيح الجامع رقم )2/501حمد )وأ

 (. 1272(. وصححه األلباني كما في السلسلة الصحيحة رقم )440، 2/371أخرجه أحمد ) - 5

 انظر: لسان العرب مادة )جفا(.  - 6
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(  17)الرعد: من اآلية فَ َيْذَهُب ُجَفاًء() وقد زعم بعض أهل العربيَّة من أهل البصرة أن معىن قوله:
 .  (1)ا الوادي وأجفى: يف معىن نشف  تنشفه اْلرض، وقال: يقال: جف

ى  قال الطبري: . ( 16)السجدة: من اآلية تَ َتَجاىَف ُجُنوبُ ُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع() :-تعاىل  -وقال  تتنحَّ
جنوب هؤالء الذين يؤمنون بآيات اهلل، الذين وصفت صفتهم، وترتفع عن مضاجعهم اليت َيْضَطجعون 

 ملنامهم، وال ينامون.  
 تفاعل من اجلفاء، واجلفاء: النبو.  وتتجاىف: ت

ا وصفهم   نوهبم عن املضاجع لرتكهم االضطجاع للنوم شغال بالّصالة.  بتجايف جُ  -تعاىل ذكره  -وإّنَّ
مث قال: إن اهلل وصف هؤالء القوم بأنَّ جنوهبم تنبو عن مضاجعهم، شغال منهم بدعاء رهّبم وعبادته،  

 .  (2) ضاجع ليال.. إخل  خوفًا وطمًعا، وذلك نبّو جنوهبم عن امل
ك والبعد، وهو غالًبا ما حيدث خالف اْلصل والعادة.    ومما سبق يتَّضح أن اجلفاء هو النبوء والرتَّ

وأكثر ما يرد اجلفاء ملا هو حمظور ومنهّي عنه، كاجلفاء ِبا يقابل الصلة والرّب، واجلفاء الذي هو من 
 الّشدة والغلظة، وحنو ذلك. 

 لة اليت يتَّضح فيها معىن التَّفريط واجلفاء: وسأذكر بعض اْلمث
ا   تأخري الصالة عن وقتها تفريط، ولذلك ورد يف احلديث:  -1 ا إنّه ليس يف النوم تفريط، إّنَّ أمَّ

الة اآلخر    .      (3)التَّفريط على من مل يصّل الّصالة حَّت جييء وقت الصَّ
 رؤية املنكرات وعدم إنكارها مع القدرة تفريط.   -2
 إمهال تربية اْلوالد، تفريط.   -3
 ترك اْلخذ باْلسباب، تفريط.   -4
 تفريط.   -دون سبب  -تأخري عمل اليوم إىل الغد  -5

 
 (. 13/137انظر: تفسير الطبري ) - 1

 (. 99-21/102انظر: تفسير الطبري ) - 2

( 1/294(. والنسائي )177( رقم )1/334(. والترمذي )441( رقم )1/121(. وأخرجه مختصًرا: أبو داود )681( رقم )1/473ه العبارة في حديث أبي قتادة الطويل. أخرجه مسلم )جاءت هذ - 3

 (. وغيرهم. 614رقم )
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 الغلظة يف املعاملة، جفاء.   -6
 عقوق الوالدين، جفاء.   -7
 قطع اْلرحام وعدم صلتهم، جفاء وتفريط.   -8
 وتفريط.  عدم القيام حبقوق العلماء وضعف الصلة هبم، جفاء  -9

 السلبيَّة مع واقع املسلمني وشئوهنم وشجوهنم، جفاء وتفريط.   -10
 وهبذا يتبنيَّ معىن الّتفريط واجلفاء، وأن بينهما عموًما وخصوًصا. ومها يُقابالن معىن الغلّو واإلفراط. 

ْلمر من فيما فيه قصد ا -غالًبا  -وعند التَّأّمل يف استعمال العرب هلما يلحظ أن اجلفاء يستعمل 
ا التَّفريط فمنشؤه  ك والبعد وسوء اخللق. أمَّ  التَّساهل والتَّهاون.   -غالًبا  -الرتَّ

 والخالصة: 
أنَّ كل أمٍر اتَّصف بالتَّفريط أو باجلفاء، فإنَّه خُيالف الوسطيَّة، وِبقدار اّتصافه بأّي من هذين الوصفني  

 يكون بعده عن الوسطيَّة وجتافيه عنها.  
 الصراط المستقيم ثالثًا:   

 بعد أن عرفنا مدلول الغلّو واجلفاء واإلفراط والتَّفريط، نأيت للحديث عن الّصراط املستقيم. 
إنَّنا بدون فهم معىن )الّصراط املستقيم(، وحتديد مدلوله، ال نستطيع فهم )الوسطيَّة( على معناها 

 الّصحيح. 
ِصرَاطاً  )  بلفظ –أيًضا  - عشرات املرَّات، وجاء وقد ورد لفظ )الّصراط املستقيم(، يف القرآن الكرمي

  ِصرَاِطي ُمْسَتِقيماً( )  ( و16ْلعراف: من اآليةا) ِصرَاَطَك اْلُمْسَتِقيَم() و( 68)النساء: من اآلية ُمْسَتِقيماً(
 ( وحنو ذلك. 153)اْلنعام: من اآلية

ِصرَاَط  )  ( مث يفّسره بأنه: 6ْسَتِقيَم( )الفاحتة: اْهِدنَا الصِّرَاَط اْلمُ ) : -تعاىل  -ففي سورة الفاحتة جند قوله 
الِّنَي( )الفاحتة:  . ( 7الَِّذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّ

. وجاء  (142)البقرة: من اآلية يَ ْهِدي َمْن َيَشاُء ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم() :-تعاىل -ويف البقرة جاء قوله 
ًة َوَسطاً() ذه اآلية مباشرة:بعد ه (. وسيأيت بيان العالقة بني 143)البقرة: من اآلية وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ
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ِإنَّ اللََّه َريبِّ َوَربُُّكْم فَاْعُبُدوُه َهَذا ) هاتني اآليتني. وعيسى، عليه السالم، يف سورة آل عمران يقول لقومه:
 (.  51ِصرَاٌط ُمْسَتِقيٌم( )آل عمران:

َمْن َيَشِأ اللَُّه ُيْضِلْلُه ) وجند أن سورة اْلنعام من أكثر الّسور اليت ورد فيها احلديث عن الّصراط املستقيم:
َناُهْم َوَهَديْ َناُهْم ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم() ( 39)اْلنعام: من اآلية َوَمْن َيَشْأ جَيَْعْلُه َعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم(   َواْجَتبَ ي ْ

َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيماً ) (126)اْلنعام: من اآلية َوَهَذا ِصرَاُط َربَِّك ُمْسَتِقيماً( ) (87نعام: من اآلية)اْل
( ويف 161)اْلنعام: من اآلية ُقْل ِإنَّيِن َهَداين َريبِّ ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم() (153)اْلنعام: من اآلية فَاتَِّبُعوُه(

ْم ِإىَل ِصرَاِط اْلَعزِيِز ) اه صراط العزيز احلميد.سورة إبراهيم مسَّ  لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر بِِإْذِن َرهبِِّ
ِويِّ ) ( ويف طه، وصفه بالّسوّي، فقال:1براهيم: من اآليةإ) احلَِْميِد( َفَستَ ْعَلُموَن َمْن َأْصَحاُب الصِّرَاِط السَّ

َوُهُدوا ِإىَل الطَّيِِّب ِمَن اْلَقْوِل َوُهُدوا ِإىَل ) ( ويف احلّج أضافه للحميد فقال:135ط ه: من اآلية) َوَمِن اْهَتَدى(
َوِإنَّ الَِّذيَن ال يُ ْؤِمُنوَن بِاآْلِخَرِة َعِن ) ( ويف املؤمنون عرَّفه دون وصف أو إضافة: 24ِصرَاِط احلَِْميِد( )احلج: 

  فَاتَِّبْعيِن أَْهِدَك ِصرَاطًا َسِويّاً( )  ( ويف مرمي يقول إبراهيم، عليه السالم، ْلبيه: 74ون:الصِّرَاِط لََناِكُبوَن( )املؤمن
ُبَل فَ تَ َفرََّق ) ( ويقول اهلل يف سورة اْلنعام:43)مرمي: من اآلية َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه َوال تَ تَِّبُعوا السُّ

 (.  153نعام: من اآلية)اْل  ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه(
 هذه بعض اآليات اليت وردت يف "الّصراط" فما معناه؟:  

 . (6اْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيَم( )الفاحتة:) :-تعاىل -قال الطربي: يف قوله 
ة من أهل التَّأويل مجيًعا على أنَّ الّصراط املستقيم هو الطّريق الواضح الذي ال اعوجاج فيه،   أمجعت اْلمَّ

 كذلك يف لغة مجيع العرب، من ذلك قول جرير اخلطفي: و 
ــراط ــى صـــــــــــــــــ ــؤمنين علـــــــــــــــــ ــر المـــــــــــــــــ  أميـــــــــــــــــ

 

 ( 1) إذا اعـــــــــــــــــــــوّ  المـــــــــــــــــــــوارد مســـــــــــــــــــــتقيم    

 

)اهدنا الّصراط املستقيم(: يقول: أهلمنا الطّريق اهلادي،    وقال ابن عباس: قال جربيل حملمد، 
 .      (1)وهو دين اهلل الذي ال َعوَِج له 

 
 (. 1/73انظر: تفسير الطبري ) - 1
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 .  (2) وصفه اهلل باالستقامة، ْلنَّه صواب ال خطأ فيه  قال الطربي: وإّّنا 
وقال: كل حائد عن قصد الّسبيل، وسالك غري املنهج القومي فضاّل عند العرب، إلضالله وجه  

 .  (3)الطّريق
لف واخللف يف تفسري الّصراط، وإن كان يرجع   وقال ابن كثري: واختلفت عبارات املفّسرين من السَّ

 .  (4) ، وهو املتابعة هلل ورسوله حاصلها إىل شيء واحد
 .  (5)   -رمحه اهلل  -وأعِرُض اآلن بعض أقوال املفّسرين الذين أشار إليهم ابن كثري 

وذكر القرآن فقال: هو   أنَّه قال:  عن النيب،  فقد روى الطربي عن علّي بن أيب طالب 
الّصراط املستقيم 

(6)  . 
اه من بعده أبو بكر وعمر، قال احلسن: صدق أبو العالية  وصاحب وقال أبو العالية: هو رسول اهلل، 

 ونصح.  
وقال القامسي يف تفسري هلذه اآلية يف سورة الفاحتة: أشار شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مبحث له مهّم  

: ينبغي أن يُعلم أن االختالف الواقع من -رمحه اهلل تعاىل  -نأثره عنه هنا ملا فيه من الفوائد اجلليلة، قال 
 املفّسرين وغريهم على وجهني: 

ا هو اختالف تنوّع، أو   ا، وإّنًّ أحدمها ليس فيه تضاّد وتناقض، بل ميكن أن يكون كل منهما حقًّ
 اختالف يف الّصفات أو العبارات.  

لف من الصحابة والتَّابعني هو من هذا الباب.    وعاّمة االختالف الثابت عن مفّسري السَّ

 
 (. 1/74انظر: تفسير الطبري ) - 1

 (. 1/75لطبري )انظر: تفسير ا - 2

 (. 1/84انظر: تفسير الطبري ) - 3

 (. 1/27انظر: تفسير ابن كثير ) - 4

 (. 1/15(. وزاد المسير )75، 1/74انظر هذه األقوال في: تفسير الطبري ) - 5

سناده مجهول، وفي ا2906( رقم )159، 5/158أخرجه الترمذي ) - 6 (. 3332( رقم )2/527الدارمي ) -أيًضا  -لحارث مقال. وأخرجه ( وقال: هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه، وا 

وقد وهم بعضهم في  -رضي اهلل عنه  -(: وقصارى هذا الحديث أن يكون من كالم أمير المؤمنين علي 12، 11(. قال الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن ص )1/91وأخرجه أحمد مختصًرا )

 رفعه، وهو كالم حسن صحيح. 
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(  6اْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيَم( )الفاحتة:) إذا ذكر يف القرآن امسًا مثل قوله: -سبحانه وتعاىل  -فاهلل 
فكل من املفّسرين يعرّب عن الّصراط املستقيم بعبارة تدّل هبا على بعض صفاته، وكل ذلك حّق، ِبن زلة ما  

 ُيسمي اهلل ورسوله، وكتابه بأمساء، كل اسم منها يدّل على صفة من صفاته.  
 الّصراط املستقيم: كتاب اهلل أو اتّباع كتاب اهلل. بعضهم:  فيقول

 الّصراط املستقيم: هو اإلسالم أو دين اإلسالم. ويقول اآلخر: 
 الّصراط املستقيم: هو السنَّة واجلماعة.  ويقول اآلخر: 

أمور،  الّصراط املستقيم: هو العبوديَّة، أو طريق اخلوف والرضى واحلّب، وامتثال املويقول اآلخر: 
 واجتناب احملظور، أو متابعة الكتاب والسنَّة، أو العمل بطاعة اهلل، أو حنو هذه اْلمساء والعبارات. 

دت أمساؤه وعباراته    ى هو واحد، وإن تنّوعت صفاته وتعدَّ  .  (1) ومعلوم أنَّ املسمَّ
ذلك الوقت من فإنَّ الّصراط املستقيم أن تفعل يف كل وقت ما أمرت به يف ثم قال في موضع آخر: 

علم وعمل، وال تفعل ما هُنيت عنه، وهذا حيتاج يف وقت إىل أن تعلم ما أمر به يف ذلك الوقت، وما هُني 
عنه، وإىل أن حيصل لك إرادة جازمة لفعل املأمور، وكراهة لرتك احملظور، والصراط املستقيم قد فّسر بالقرآن،  

 .  (2) موصوف هبذا وبغريه   واإلسالم، وطريق العبوديَّة، وكل هذا حّق، فهو 
 الّصراط املستقيم: أصله الطّريق الواضح الذي ال اعوجاج فيه وال احنراف.  قال القاسمي: 

وُيستعار لكل قول أو عمل يبلغ به صاحبه الغاية احلميدة، فالطّريق الواضح للحّس، كاحلّق للعقل، يف 
 .  (3) أنَّه: إذا سري هبما أبلغا الّسالك الّنهاية احلسىن  

والّصراط يف هذه اآلية )آية الفاحتة( مستعار ملعىن احلّق الذي يبلغ به مدركه إىل الفوز  قال ابن عاشور: 
 برضاء اهلل؛ ْلنَّ ذلك الفوز هو الذي جاء اإلسالم بطلبه.  

 اسم فاعل من استقام، مطاوع قّومته فاستقام. والمستقيم: 

 
 (. 1/20فسير القاسمي )انظر: ت - 1

 (، حيث نقل هذا الكالم عن شيخ اإلسالم.  1/22انظر: تفسير القاسمي ) - 2

 (. 1/19انظر: تفسير القاسمي ) - 3
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حسن الطرق الذي يكون مستقيًما، وهو اجلاّدة، ْلنَّه  واملستقيم: الذي ال اعوجاج فيه وال تعاريج، وأ
 .  باستقامته يكون أقرب إىل املكان املقصود من غريه، فال يضّل فيه سالكه، وال يرتّدد وال يتحريَّ

واملستقيم هنا مستعار للحق البنّي الذي ال خُتالطه شبهة باطل، فهو كالطّريق الذي ال تتخّلله بنيات. مث  
 .  (1)ندي أنَّ املراد بالّصراط املستقيم: املعارف الصاحلات كّلها من اعتقاد وعمل  قال: واْلظهر ع

 هذه بعض أقوال املفّسرين يف معىن الّصراط املستقيم، كما ورد يف سورة الفاحتة.  
وحيث وردت آيات كثرية ذكر فيها الّصراط املستقيم سبق ذكر بعضها، فإنَّ معناها من هذا املعىن 

 ريره، ولبيان ذلك أذكر تفسري بعض هذه اآليات بإجياز:  الذي سبق تق
َناُهْم َوَهَديْ َناُهْم ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم() :-تعاىل  -قال  قال مجاهد:  ( 87)اْلنعام: من اآلية َواْجَتبَ ي ْ

دناهم فأرشدناهم إىل طريق غري معوّج، وذلك دين اهلل الذي ال ِعَوَج فيه، وهو اإلسالم الذي ا رتضاه وسدَّ
 .  (2) ربّنا ْلنبيائه، وأمر به عباده

هو صراط  قال الطبري: ( 126)اْلنعام: من اآلية َوَهَذا ِصرَاُط َربَِّك ُمْسَتِقيماً() :-تعاىل  -ويف قوله 
 .  (3) يقول: طريق رّبك، ودينه الذي ارتضاه لنفسه ديًنا، وجعله مستقيًما ال اعوجاج فيه   -ربك 

هو  قال الطبري: ( 153)اْلنعام: من اآلية َأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيمًا فَاتَِّبُعوُه(وَ ) :-تعاىل  -ويف قوله 
يعين قوميًا ال اعوجاج ( 153)اْلنعام: من اآلية ُمْسَتِقيماً() صراطه، يعين طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده،

 .  (4) به عن احلق  
قال الطبري:   ( 161)اْلنعام: من اآلية  ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم(ُقْل ِإنَّيِن َهَداين َريبِّ ) : -تعاىل  -ويف قوله 

يقول: قل هلم: إنَّين أرشدين ريب إىل الطّريق القومي، هو دين اهلل الذي ابتعثه به، وذلك احلنيفيَّة املسلمة، 
 .  (5) فوّفقين له  

 
 (. 1/1/190انظر: تفسير التحرير والتنوير ) - 1

 (. 7/262تفسير الطبري ) - 2

 (. 8/32تفسير الطبري ) - 3

 (. 8/87تفسير الطبري ) - 4

 (. 8/111الطبري ) تفسير - 5
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قال الطبري:  ( 16ْلعراف:اِصرَاَطَك اْلُمْسَتِقيَم( ) قَاَل فَِبَما أَْغَويْ َتيِن َْلَقْ ُعَدنَّ هَلُمْ ) ويف سورة اْلعراف: 
يقول: ْلجلسنَّ لبين آدم صراطك املستقيم، يعين طريقك القومي، وذلك دين اهلل احلّق، وهو اإلسالم 

 وشرائعه.  
 .  (1) ونقل حنو ذلك عن جماهد  

قال الطبري:  ( 43)مرمي: من اآلية (فَاتَِّبْعيِن أَْهِدَك ِصرَاطًا َسِويّاً ) يف سورة مرمي: -تعاىل  -ويف قوله 
 .  (2)يقول: أبصِّرك هدي الطّريق املستوي الذي ال تضّل فيه إن لزمته، وهو دين اهلل الذي ال اعوجاج فيه

( قال الطربي:  74َوِإنَّ الَِّذيَن ال يُ ْؤِمُنوَن بِاآْلِخَرِة َعِن الصَِّراِط لََناِكُبوَن( )املؤمنون:) :-تعاىل  -ويف قوله 
 .  (3)قول عن حمّجة الطّريق، وقصد الّسبيل، وذلك دين اهلل الذي ارتضاه لعباده العادلوني

 وهبذا يتَّضح أن معىن الّصراط يف مجيع هذه اآليات معىًن واحًدا، وإن اختلفت العبارة والّسياق.  
  

 
 (. 8/134تفسير الطبري ) - 1

 (. 16/90تفسير الطبري ) - 2

 (. 18/44تفسير الطبري ) - 3
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 الصلة بين الوسطية والصراط المستقيم 
م يتَّضح أن معىن الّصراط املستقيم  رعي االصطالحّي الذي  مما تقدَّ يدّل على الوسطيَّة يف مفهومها الشَّ

سبق تقريره، وخباّصة أن ما جعلته الزًما ملفهوم الوسطيَّة وإطالقها قد حتقَّق يف معىن الّصراط املستقيم، 
 فاخلرييَّة والبينيَّة ظاهرتان يف هذا اْلمر. 

ِصرَاَط الَِّذيَن  )  عرَّفه فقال: ( 6ُمْسَتِقيَم( )الفاحتة:اْهِدنَا الصِّرَاَط الْ ) فنجد يف سورة الفاحتة ملَّا قال:
ده فقال:7)الفاحتة: من اآلية أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم( الِّنَي() ( مث حدَّ )الفاحتة: من  َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّ

نبّيني والّصّديقني والّشهداء فجعل الّصراط املستقيم طريق اخليار، وهم الذين أنعم اهلل عليهم من ال (7اآلية
 والّصاحلني. 

 وهو بني طريقي املغضوب عليهم والّضالني. 
يَ ْهِدي َمْن َيَشاُء ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم()البقرة: من  ) : -تعاىل  -وكذلك يف سورة البقرة قال اهلل 

ًة َوَسطاً() فقال بعدها مباشرة: (142اآلية ث 143البقرة: من اآلية) وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ ( وقد حتدَّ
ة وسطًا وهدايتهم  املفّسرون عن الكاف يف هذه اآلية، وذكر غري واحد أن )الكاف( للرّبط بني جعلهم أمَّ

 .  (1)للّصراط املستقيم  
 ون زيد اْلمر وضوًحا يف ذكر بعض اْلحاديث اليت وردت يف ذلك: 

فخطَّ خطًّا وخطَّ خطني عن ميينه، وخطَّ خطَّني  ، كنَّا عند النيب  قال:  فعن جابر بن عبد اهلل 
عن يساره، مث وضع يده على اخلطَّ اْلوسط، فقال: هذا سبيل اهلل، مث تال هذه اآلية: )وأن هذا صراطي  

ُبَل فتفرَّق بكم عن سبيله(   .    (2)مستقيًما فاتَّبعوه وال تتَّبعوا السُّ

 
 (. 2/6(، وتفسير الطبري )2/1/15انظر: تفسير التحرير والتنوير ) - 1

مجالد بن سعيد. قلت: مجالد بن سعيد هو ابن عمير الهمداني أبو عمرو الكوفي. قال  (: هذا إسناد فيه مقال من أجل1/45(. قال البوصيري في الزوائد )11( رقم )1/6أخرجه ابن ماجة ) - 2

يه وسلم خطًّا، ثم قال: "هذه (: ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره. اهـ. ولكن يشهد لهذا الحديث ما رواه عبد اهلل بن مسعود، قال: خط لنا رسول اهلل، صلى اهلل عل520الحافظ في التقريب ص )

[. أخرجه أحمد 163ا فاتّبعوه(. ]سورة األنعام، اآلية: يل اهلل". ثم خطَّ خطوًطا عن يمينه وعن شماله، وقال: "هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه". ثم قرأ: )وأن هذا صراطي مستقيمً سب

 ( ونقل عن الحاكم تصحيحه. 166(. وحسنه األلباني كما في المشكاة رقم )202( رقم )79، 1/78(. والدارمي )397/ 3)
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يف آداب الّنفوس حدثنا حممد بن عبد اْلعلى ذكر الطربي وذكر القرطبي في تفسيره، قال: 
الصنعاين، قال: حدثنا حممد بن ثور، عن معمر، عن أبان، أن رجال قال البن مسعود: ما الّصراط 

يف أدناه، وطرفه يف اجلنة، وعن ميينه جواد، وعن يساره جواد، ومثَّ رجال   املستقيم؟ قال: تركنا حممد، 
تلك اجلواد انتهت به إىل النَّار، ومن أخذ على الّصراط انتهى به إىل يدعون من مرَّ هبم، فمن أخذ يف 

   .(1) ( 153)اْلنعام: من اآلية َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيماً( ) اجلنَّة، مث قرأ ابن مسعود:
 وبالتأّمل فيما سبق يتَّضح لنا ما يلي:  

ة الوسطيَّة وذروة سنامهأنَّ الّصراط المستقيم:  -1 ة  ميثل قمَّ ا وأعلى درجاهتا، وآيتا الفاحتة والبقرة حجَّ
 قاطعة يف ذلك. 

سواء أكانت خري اخلريين أو خريًا بني شرّين أو خريًا بني أمرين أن الوسطيَّة تعني الخيريَّة،  -2
 متفاوتني، وقد سبق تفصيل ذلك. 

عليه أو ألفوه، فإنَّ   وليس هوى النَّاس أو ما تعارفواأنَّ المقياس لتحديد الخيريَّة هو الشرع،  -3
مفهوم الوسطيَّة عند كثري من الناس تعين الّتنازل أو التَّساهل بل واملداهنة أحيانًا، حيث خيتارون اْلمر بني 

م حيسنون صنًعا.    اخلري والشّر وهو إىل الشّر أقرب يف حقيقته ومآله، وهم حيسبون أهنَّ
ب مراعاهتا عند حتديد مفهوم الوسطيَّة وتطبيقها  جت (2) وأصوال معتربة  أنَّ هناك عوامل كثير ،  -4

 على أمر من اْلمور، حيث إن قصر النظر على أمر دون آخر يؤّدي إىل خالف ذلك وجمانية للّصواب. 
أنَّه جيب عند النظر يف أّي أمر من اْلمور لتحديد عالقته بالوسطية ومدى قربه  وخالصة األمر:  -5

عتبار يف حقيقة هذا اْلمر دون االقتصار على ظاهره فقط، مث إىل أي هذه أو بعده منها دقَّة الّنظر واال
ة  وكّلها تنطلق من القواعد  -كما أشرت يف الفقرة الّسابقة   -اْلسس هو أقرب، مراعًيا يف ذلك أمور عدَّ

ل يف الوسطيَّة الّشرعية والّضوابط املنهجيَّة، فإذا اتَّضح قربه يف حقيقته ومآله إىل الّصراط املستقيم فهو داخ

 
 (. 23(، والوسطية في اإلسالم لفريد عبد القادر ص )7/138انظر: تفسير القرطبي ) - 1

 يختلف ذلك باختالف األحوال والقضايا، ولكل حالة ما يناسبها ضمن الضوابط الشرعية.  - 2
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ا إذا كان إىل الغلّو أو اجلفاء أو اإلفراط أو التَّفريط أقرب حقيقة ومآال فليس من  اليت نتحدث عنها، أمَّ
 الوسطيَّة يف شيء، وإن حسبه النَّاس كذلك، وقد زلَّت يف هذه املسألة عقول وأقدام. 
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 مالمح الوسطيَّة
 ها عن غريها، ِبجموع تلك املالمح ال بآحادها.  للوسطيَّة مالمح ومسات حتّف هبا، وَُتيِّز 

وقد توّصلت إىل حتديد أهّم تلك الّسمات واملالمح، باستقراء القرآن الكرمي، وما ورد يف وسطيَّة هذه 
ة بني اْلمم، وكذلك ما كتبه بعض الذين حبثوا يف الوسطيَّة.    اْلمَّ

حث، حَّت ال تكون الوسطيَّة جماال ْلصحاب أساسيَّة يف مثل هذا البإنَّ تحديد هذه المالمح مهّمة 
 اْلهواء وأرباب الّشهوات. 

ة، وحمور َتّيزها بني   ذلك أنَّ الوسطيَّة مرتبة عزيزة املنال، غالية الثَّمن، كيف ال وهي مسة هذه اْلمَّ
ْن َيَشاُء َواللَُّه ُذو  َذِلَك َفْضُل اللَِّه يُ ْؤتِيِه مَ ) اْلمم؟! جعلها اهلل خاصيَّة من خصائصها، تكّرًما منه وفضال

 (.  21)احلديد: من اآلية اْلَفْضِل اْلَعِظيِم(
 إنَّ أهّم مسات الوسطيَّة ما يلي: 

 )أ( اخلرييَّة.  
 )ب( االستقامة.  

 )ج ( اليسر ورفع احلرج.  
 )د( البينيَّة.  

 )ه ( العدل واحلكمة.  
 وكل مسة من هذه الّسمات يندرج حتتها عدد من آحادها. 

 لكل مسة ِبا يُناسب املقام، ويفي بالغرض، واهلل املوّفق واملعني. وسأعرض 
تصلح ضابطًا لتحديد الوسطيَّة ومعرفتها، ِبا جييب عن الّسؤال وأحسب أنَّ هذه المالمح بمجموعها 

 الذي ال بّد أن يرد يف أذهان الكثريين:  
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 أين ضابط الوسطيَّة؟ وكيف نميّزها عن غيرها؟ 
   أوال: الخيريَّة  

ًة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس( ) يف سورة البقرة:  -تعاىل  -قال اهلل  )البقرة:   وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ
ٍة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس( ) ( وقال يف سورة آل عمران: 143من اآلية َر أُمَّ (  110)آل عمران: من اآلية ُكْنُتْم َخي ْ

: والوسط هنا: اخليار واْلجود، كما -رمحه اهلل  -وسطيَّة اخلرييَّة، قال ابن كثري وقد ذكرت أن من معاين ال
 .  (1) يقال لقريش أوسط العرب نسًبا ودارًا، أي خريها  

ٍة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس() :-تعاىل  -ويف تفسريه لقوله  َر أُمَّ قال: يعين ( 110)آل عمران: من اآلية ُكْنُتْم َخي ْ
م خري اْلمم وأنفع النَّاس للنَّاس، إىل أن قال: كما يف اآلية اْلخرى:خري النَّاس للنّ  وََكَذِلَك ) اس، واملعىن: أهنَّ

ًة َوَسطاً(  .  (2) ( أي خيارًا  143)البقرة: من اآلية َجَعْلَناُكْم أُمَّ
ة الوسط(: فإن سأل سائل فقال: وكيف قيل:وقال الطبري:  ة )أمَّ َر  كُ ) مقّررًا خرييَّة هذه اْلمَّ ْنُتْم َخي ْ

ٍة( ة خري اْلمم اليت مضت، (110)آل عمران: من اآلية  أُمَّ ؟ وقد زعمت أن تأويل هذه اآلية أن هذه اْلمَّ
ة لقوم كانوا خيارًا فتغرّيوا عّما كانوا عليه؟!   ا يقال: كنتم خري أمَّ  وإّنَّ

ة، كما  ا معناه أنتم خري أمَّ  َواذُْكُروا ِإْذ أَنْ ُتْم قَِليٌل() قيل: قيل: إن معىن ذلك خبالف ما ذهبت إليه، وإّنَّ
( 86ْلعراف: من اآلية ا) َواذُْكُروا ِإْذ ُكْنُتْم قَِلياًل َفَكث َّرَُكْم() وقد قال يف موضع آخر: (26ْلنفال: من اآليةا)

 فإدخال كان يف مثل هذا وإسقاطها ِبعىن واحد، ْلّن الكالم معروف معناه.  
ِبعىن التَّمام، كان تأويله: خلقتم  ( 86ْلعراف: من اآليةا) ُكْنُتْم() :يف ذلك قائل -أيًضا  -ولو قال 

ة، أو وجدمت خري أمَّة، كان معىن صحيًحا  .  (3)خري أمَّ
ًة َوَسطاً() تعالى: -وفي تفسيره لقوله  قال: وأّما الّتأويل   ( 143)البقرة: من اآلية وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ
 .  (4) دل، وذلك معىن اخليار، ْلنَّ اخليار من النَّاس عدوهلم   فإنَّه جاء بأن الوسط الع

 
 (. 1/190انظر: تفسير ابن كثير ) - 1

  (.1/391انظر: تفسير ابن كثير ) - 2

 (. 4/45انظر: تفسير الطبري ) - 3

 (. 2/7انظر تفسير الطبري ) - 4
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ة، فما هي   وممَّا سبق يتَّضح أن اخلرييَّة ممَّا فسر به معىن الوسطيَّة اليت ذكرها اهلل من خصائص هذه اْلمَّ
ة؟    هذه اخلرييَّة اليت نعرف هبا وسطيَّة هذه اْلمَّ

 قال الطبري في تفسير آية الخيريَّة:  
ة ُأخرجت للنَّاس، إذ كنتم هبذه الّشروط اليت وصفهم وقال آ جّل  -خرون: معىن ذلك: كنتم خري أمَّ

ة تأمرون باملعروف، وتنهون عن املنكر، وُتؤمنون باهلل،  -ثناؤه  هبا، فكان تأويل ذلك عندهم: كنتم خري أمَّ
 .  (1)أخرجوا للنَّاس يف زمانكم   

 قال رشيد رضا:  
ة ُأخرجت للنَّاس، حَّتَّ تركت اْلمر باملعروف، والّنهي عن  واحلق أقول: إّن هذه اْل ة ما فتئت خري أمَّ مَّ

 املنكر.  
ة هنا باْلمر باملعروف، والّنهي عن املنكر، واإلميان عّلة   مث قال: وقد بنيَّ الفخر الرازي كون وصف اْلمَّ

ة ُأخرجت للنّاس، فقال:    لكوهنا خري أمَّ
املقصود منه بيان عّلة تلك اخلرييَّة، كما تقول: زيد كرمي، يطعم النَّاس  واعلم أنَّ هذا الكالم مستأنف و 

 ويكسوهم، ويقوم ِبا يصلحهم.  
وحتقيق الكالم أنَّه ثبت يف أصول الفقه أن ذكر احلكم مقرونًا بالوصف املناسب له يدّل على كون  

 ذلك احلكم معّلال بذلك الوصف.  
ة، مث ذكر عقيبه هذا احلكم وهذه الطّاعات، أعين  بثبوت وصف اخلرييَّة -تعاىل  -فهنا حكم  هلذه اْلمَّ

 .  (2)اْلمر باملعروف، والّنهي عن املنكر، واإلميان، فوجب كون تلك اخلرييَّة معّللة هبذه العبادات  
 وقال القامسي: 

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوت َ ) مث بنّي وجه اخلرييَّة ِبا مل حيصل جمموعه لغريهم، بقوله: ن ْ
َكانُوا ال ) فيهم: -تعاىل  -فبهذه الصفات فّضلوا على غريهم ممن قال  ( 110)آل عمران: من اآلية بِاللَِّه(

 
 (. 4/44انظر: تفسير الطبري ) - 1

 (. 4/60انظر: تفسير المنار ) - 2
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  ٍض َوَنْكُفُر بِبَ ْعٍض( َويَ ُقوُلوَن نُ ْؤِمُن بِبَ عْ ) (79يَ تَ َناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فَ َعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا يَ ْفَعُلوَن( )املائدة: 
 (.  150)النساء: من اآلية

 قال أبو الّسعود:  
أي إميانًا متعّلًقا بكّل ما جيب أن يؤمن به من رسول  (110)آل عمران: من اآلية َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه()

بأنَّه هو وكتاب وحساب وجزاء، وإّّنا مل ُيصرّح به تفصيال لظهور أنّه الذي يؤمن به املؤمنون، ولإليذان 
 .  (1)حقيقة -تعاىل  -اإلميان باهلل 

ة منها:    وقد وردت بعض اْلحاديث اليت تدّل على خرييَّة هذه اْلمَّ
ة أنتم   قال:  روى الرتمذي يف تفسريه هلذه اآلية أن رسول اهلل،  -1 إنَّكم تّتمون سبعني أمَّ

خريها وأكرمها على اهلل 
 (2)  . 

ط أحد من اْلنبياء، فقلنا: يا رسول اهلل ما هو؟ فقال: نصُر أُعطيت ما مل يُع  وقال  -2
بالّرعب، وأُعطيت مفاتيح اْلرض، ومسّيت أمحَد، وجعل الرّتاب يل طهورًا، وجعلت أّميت خري اْلمم 

(3)  . 
ة وسطًا، وقد مجع  ة، اليت جعلها اهلل أمَّ فهذه اْلحاديث مع آية آل عمران تبنّي خرييَّة هذه اْلمَّ

 ون بني معنيي اخلرييَّة والوسطيَّة، حَّت جاء أحدمها تفسريًا لآلخر، كما مرَّ معنا. املفّسر 
 وْلمهّيَّة بيان معىن اخلرييَّة، فسأذكر أبرز أوجه هذه اخلرييَّة، ليتَّضح لنا معىن الوسطيَّة.  

   (4)أبرز أوجه خيرية هذه األمَّة    
 قال اْلستاذ سيد قطب:  

 
 (. 4/936انظر: تفسير القاسمي ) - 1

(. قال الترمذي: هذا حديث حسن. ووافقه األلباني كما في 2760( رقم )2/044(. والدارمي )5/5( وأحمد )4288( رقم )2/1433(. وابن ماجة )3001( رقم )5/211أخرجه الترمذي ) - 2

 (. 6285المشكاة رقم )

(: وفيه عبد اهلل بن محمد بن عقيل، وهو سيئ الحفظ. قال الترمذي: صدوق، وقد تكّلم فيه بعض أهل العلم من 266، 1/265(. قال الهيثمي في مجمع الزوائد )158، 1/98أخرجه أحمد ) - 3

سحاق بن إبراهيم، والحميد يحتجون بحديث ابن عقيل. قلت: فالحديث حسن. واهلل أعلم. اهـ.  -يعني البخاري  -حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل  قبل  يقول: كان أحمد بن حنبل، وا 

 (. فقد فصَّل في ذلك.  224انظر: وسطيَّة أهل الُسنَّة ص ) - 4
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ة أخرجت للنَّ  تعاىل اهلل   -اس، ال عن جماملة، وال عن حماباة، وال عن مصادفة أو جزاف، فهي خري أمَّ
حَنُْن أَبْ َناُء اللَِّه  ) وليس توزيع االختصاصات والكرامات كما كان أهل الكتاب يقولون: -عن ذلك علوًّا كبريًا 

البشريَّة من املنكر، وإقامتها على   . كال إّّنا هو العمل اإلجيايب حلفظ احلياة( 18)املائدة: من اآلية  َوَأِحبَّاُؤُه( 
 .  (1) املعروف، مع اإلميان الذي حُيّدد املعروف واملنكر

إنَّ هذه اخلرييَّة هلا أسباب، وهلا حقيقة، حقيقة ال بّد أن توجد يف الواقع، وأن ترى يف احلياة، وليست  
 جمّرد تصّور ذهين، وفلسفة غائبة.  

ة، فقد ترتفع لتبلغ الّذروة، كما كانت احلال يف جيل الّصحابة  إنَّ هذه اخلرييَّة مسألة نسبيَّة بال نسبة لألمَّ
والقرون املفّضلة، وقد تنحسر يف جمموعات وأفراد، كما هي يف القرون املتأخرة، وذلك تبًعا لوجود مقومات 

 اخلرييَّة وصيانتها.  
َر أُمٍَّة ُأْخرِجَ ) :-سبحانه  -قال اإليمان باهلل:  -1 َهْوَن َعِن  ُكْنُتْم َخي ْ ْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ

ة واإلميان   -جّل وعال  -(. فقرن اهلل 110)آل عمران: من اآلية اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه(  بني خرييَّة هذه اْلمَّ
كر فرع عن اإلميان، وأثر ، بل جعل اإلميان هو سبب اخلرييَّة، واْلمر باملعروف، والنَّهي عن املن-تعاىل  -به 

 من آثاره.  
يشمل مجيع أبواب  -تعاىل  -؟ واإلميان باهلل -تعاىل  -أن نتصّور خرييَّة دون إميان باهلل وهل يمكن 

اإلميان واإلسالم، ْلنَّ العلماء ذكروا أن اإلسالم واإلميان إذا اجتمعا افرتقا، وإذا افرتقا اجتمعا، وهنا جاء 
 و يشمل اإلميان واإلسالم.  ذكر اإلميان وحده، فه

أن تؤمن باهلل ومالئكته   كما ورد يف حديث جربيل املشهور، قال: وعند الّتأمل في معنى اإليمان 
 -. جند الّشمول والتكامل، كما قال   (2)وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خريه وشرّه 

ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَمالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه ال نُ َفرُِّق بَ نْيَ  آَمَن الرَُّسوُل ِبَا أُْنزَِل إِلَْيهِ ) : -سبحانه
 .  ( 285)البقرة: من اآلية َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه(

 
 (. 4/447انظر: في ظالل القرآن ) - 1

 ( وغيرهم. 2601( رقم )9، 5/8(. والترمذي )4695( رقم )4/224(. وأبو داود )9، 8( رقم )39، 1/38رجه مسلم )أخ  - 2
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ادة،  يشمل اْلمور العقديَّة والعمليَّة، الظاهرة والباطنة، ما يتعّلق منها بعامل الغيب والّشهفاإليمان باهلل 
 ما كان منها يف الّدنيا أو اآلخرة.  

أعمق داللة وأثرًا ممّا قد يتصورّه كثري من النَّاس، فليس هو جمّرد الّتصديق كما فّسره بعض واإليمان باهلل 
املتكّلمني، ممّا أودي بكثري من النَّاس إىل اعتناق مبدأ اإلرجاء، وهم ال يعلمون، وهم هبذا الّسلوك والّتفسري 

 اإلميان من معناه احلقيقي ومدلوله الّصحيح. فّرغوا 
واإلسالم من لوازم اإلميان، فمقتضى اإلميان باهلل وكتبه ورسله، يستلزم وإنّما هو علم واعتقاد وعمل، 

وهلذا فإن شرط اإلميان يف حتقيق اخلرييَّة جاء مغنًيا   العمل ِبا أمر به اهلل يف كتابه، وعلى لسان رسوله، 
 أركان اإلميان واإلسالم.  عّما يشمله من 

ولذلك فإنَّنا قبل أن حنكم خبرييَّة مجاعة أو فرد أو عمل، ال بّد من الّتحّقق يف توافر شرط اإلميان فيه  
َوَلْو آَمَن أَْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخرْيًا هَلُْم ()آل عمران: من ) :-سبحانه -ِبعناه الّشامل املتكامل، فقد قال 

 م يّدعون اإلميان، ولكن العربة باحلقائق ال بالّدعاوى.  . مع أهنَّ (110اآلية
أجد أن فيه معىن اخلري ( 110)آل عمران: من اآلية  َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه( ) :-تعاىل -وعند الّتأّمل يف قوله

ة، حيث َتّيزت عن غريها يف مشول هذا اإلميان  واإلنشاء، فهو خرب عن حقيقة واقعة بإميان هذه اْلمَّ
مراره، ويكفي دليال عن مشول إمياهنا شهادهتا لبعض رسل اهلل يوم القيامة بأهنم قد بّلغوا رسالة رهّبم إىل واست

لها هلذه اخلرييَّة.    أقوامهم. فهذا اإلميان املوجود واملتحّقق أهَّ
ان مث فيه معىن اإلنشاء والطلب، حيث جعل من لوازم اخلرييَّة وجود هذا اإلميان، فكما أن هذا اإلمي

ة أن يكون من  ة جبملتها وخباّصة القرون املفّضلة، فإّن على من أراد من أفراد هذه اْلمَّ موجود يف هذه اْلمَّ
 خيارها أن حُيّقق معىن اإلميان يف نفسه، ِبعناه الّشامل املتكامل.  

رعية وجدن قت اخلرييَّة، وإذا حتقَّقت اخلرييَّة يف صورهتا الشَّ ا الوسطيَّة يف أمسى  فإذا حتّقق اإلميان حتقَّ
 معانيها، مقرونة بأقوى أركاهنا ومبانيها.  
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ة العمليَّة قيامها باْلمر باملعروف،  األمر بالمعروف، والنهي عن المنكر:  -2 من خصائص هذه اْلمَّ
ٍة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِالْ ) والّنهي عن املنكر، وهذه شهادة اهلل هلا: َر أُمَّ َهْوَن َعِن ُكْنُتْم َخي ْ َمْعُروِف َوتَ ن ْ

 .  (110)آل عمران: من اآلية اْلُمْنَكِر(
لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا  ) واْلمر باملعروف والّنهي عن املنكر أوجبه اهلل على من قبلنا، ولكنهم فرَّطوا وضيَّعوا

َكانُوا ال يَ تَ َناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر   ا َعَصْوا وََكانُوا يَ ْعَتُدونَ ِمْن َبيِن ِإْسرائيَل َعَلى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َذِلَك ِبَِ 
ة لقيامها باْلمر باملعروف  79، 78فَ َعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا يَ ْفَعُلوَن( )املائدة: (. وجند مصداق خرييَّة هذه اْلمَّ

ذا الرّكن العظيم مل ينقطع ومل يرتك كما إىل يومنا احلاضر وه والّنهي عن املنكر، أنَّه منذ بُِعَث رسول اهلل، 
 فعل بنو إسرائيل.  

ة  قد جند ضعًفا يف زمان من اْلزمنة أو مكان من اْلمكنة، ولكنَّه ال يصبح حالة مستقرَّة، وال تعدم اْلمَّ
 ال تزال طائفة من أّميت ظاهرين على  آمرًا أو ناهًيا ولو كانوا قلَّة قليلة، وهذا مصداق قول الرسول، 

 . احلديث.     (1)احلّق ال يضّرهم من خذهلم حَّتَّ يأيت أمر اهلل وهم كذلك 
اعة، وهي طائفة ظاهرة آمرة باملعروف، ناهية عن املنكر.  فالطائفة المنصور    موجودة إىل قيام السَّ

نشاًء،  وكما ذكرت يف موضوع اإلميان، فإن ذكر اْلمر باملعروف والنَّهي عن املنكر يف هذه اآلية خربًا وإ
ة إىل  فهو خرب عن حقيقة واقعة ومستمرَّة، حيث إنَّ اْلمر باملعروف، والنَّهي عن املنكر مستمّر يف هذه اْلمَّ
قيام الساعة، وهو كذلك )إنشاء( فمن أراد اخلرييَّة فال بّد أن يقوم هبذا الرّكن العظيم، حَّت تتحّقق له اخلرييَّة  

ة  . -أيًضا -، ففيه معىن اْلمر اليت جعلها اهلل من خصائص هذه اْلمَّ
أليس اْلمر باملعروف، والّنهي عن املنكر فرًعا عن اإلميان، فلماذا أفرده دون سائر  وقد يسأل سائل: 

 أبواب اإلميان العمليَّة؟ 
 وألّخص الجواب على هذا السؤال بما يلي:  

 اخلرييَّة دون سواه.  وأثره املباشر يف حتقيق أهمّية األمر بالمعروف، والّنهي عن المنكر،   -1
 سياج اإلميان، وركن أساس لبقائه ومحايته.  أن األمر بالمعروف، والّنهي عن المنكر،  -2

 
 (. 5/278(. وأحمد )3952( رقم )2/1304(. وابن ماجة )4252( رقم )4/98(. وأبو داود )1920( رقم )3/1523أخرجه مسلم ) - 1
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أّما اْلمر باملعروف، والّنهي عن املنكر، فإّن نفعه ال  أن أغلب األعمال خاّصة غير متعديّة،  -3
ر املأمور به واملنهّي عنه، فمثال اْلمر يقتصر على فاعله بل يتعّداه إىل املأمور واملنهي، وكذلك إىل اْلم

 بالصالة، ال يقتصر نفع هذا اْلمر على جهة واحدة بل يشمل عّدة أطراف:  
 حيث قام ِبا أوجبه اهلل عليه، وهذه عبادة له نفعها وأجرها.  اآلمر:  )أ( 

   حيث ينتفع هبذا اْلمر إن استجاب له، وقد يكون هذا اْلمر سبًبا هلدايته.المأمور:  )ب( 
فإن اْلمر بالصالة سبيل للمحافظة عليها واستمرارها، وهذا فيه من الّنفع العظيم ما  المأمور به: )ج ( 
 ال خيفى. 

له صفة الّشمول، فليس متعّلًقا بعمل معنّي، بل يشمل  أن األمر بالمعروف، والّنهي عن المنكر  -4
معينة، فالصيام يتعّلق بعمل خمصوص،  كل معروف وكل منكر، بينما سائر اْلعمال جندها أعماال خمصوصة 

والزّكاة واحلج وغريمها كذلك. ولذلك فهو يشرتك مع اإلميان يف صفة الّشمول، حيث إن اْلمر باملعروف  
 يشمل مجيع أبواب اإلميان واإلسالم. 

من رأى منكم منكرًا فليغرّيه بيده، فإن   قال يف احلديث الذي رواه أبو سعيد اخلدري:  والرسول، 
. فجاء املنكر ُمَنّكرًا هنا داللة     (1) يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان مل

على عمومه، أي: أّي منكر يراه املسلم، فهو يشمل كل منكر، كما أن اْلمر يشمل كل معروف، فيدخل 
 .  (2) يف ذلك مجيع ما شرعه اهلل، فيؤمر به وينهى عن خمالفته   

ة، واْلمر  وممّا سبق يت بنيَّ لنا أن اْلمر باملعروف، والّنهي عن املنكر، من أبرز أوجه خرييَّة هذه اْلمَّ
باملعروف، والّنهي عن املنكر، له صور متعّددة، وليس حمصورًا حبالة أو صفة واحدة كالكالم مثال، بل قد 

يقوموا إىل الصالة فهو داخل فمن صّلى أمام الناس مل  -كالقدوة مثال   -يكون باليد أو اللسان أو العمل 
ق لُيقتدى به، فهو من اْلمر باملعروف، ومن خرج من  يف اْلمر باملعروف، وإن مل يتكّلم، وكذلك من تصدَّ

ُهْم ) جملس فيه منكر فإنَّه من تغيري املنكر، ولو مل يتكّلم.  َوِإَذا رَأَْيَت الَِّذيَن خَيُوُضوَن يف آيَاتَِنا فََأْعِرْض َعن ْ

 
 ( وغيرهم. 5008( رقم )8/111(. والنسائي )1140( رقم )1/297(. وأبو داود )49( رقم )1/69أخرجه مسلم ) - 1
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وأضعف أبواب تغيري املنكر أن يكون يف القلب كما   (68)اْلنعام: من اآلية خَيُوُضوا يف َحِديٍث َغرْيِِه(َحَّتَّ 
 ورد يف احلديث.  

 وأخيًرا:  
فإنّه إذا حتّقق اإلميان ِبعناه الّشامل املتكامل، وجاء اْلمر باملعروف، والنهي عن املنكر، حيوطه وحيرسه،  

 خربنا اهلل هبا ماثلة أمام أعيننا، ال يزيغ عنها إال هالك.  فإنّنا سنرى اخلرييَّة اليت أ
ة، وما عدامها من أوجه فأرى أهنا داخلة فيما ذكرت داللة أو ضمًنا.    هذه أبرز أوجه خرييَّة هذه اْلمَّ

 ثانًيا: االستقامة   
فراط أو تفريط،  الوسطيَّة استقامة، ولو مل تكن على هنج االستقامة لكانت احنرافًا، واالحنراف إّما إ

 وذلك ضد الوسطيَّة ومباين هلا، كما سبق بيان ذلك.  
عن حقيقة اْلمر والّنهي، ولقد  -ولو قليال -وهناك شعور لدى بعض النَّاس أن الوسطيَّة تعين التنازل 

عربَّ أحد الباحثني عن هذا الّشعور الذي خيتلج يف صدور بعض النَّاس، حيث طرح سؤاال وّرد عليه، وممّا  
ة، حبيث ال تصطدم باْلفكار واملبادئ اْلخرى عند االلتقاء هبا، بل  قاله: هل املقصود بالوسطيَّة مرونة اْلمَّ
قابلّيتها لألخذ والعطاء والّتنازل عن جزء ممّا عندها، من أجل تنازل الطّرف اآلخر، وااللتقاء عند نقطة 

 وسط تُرضي مجيع اْلطراف؟ 
 .  (1) خمالفته حلقيقة الوسطيَّة  مث رّد على هذا املسلك وبنيَّ 

فإنَّ من مالمح الوسطيَّة، بل وضوابطها االستقامة، ولذلك فمن ادَّعى الوسطيَّة مع خروجه  ومن هنا 
ث عنها.    عن االستقامة، فهذه ليست الوسطيَّة الّشرعية يف شيء، بل هي وسطيَّة نسبيَّة غري اليت نتحدَّ

أن أُبنيِّ معىن االستقامة وحدودها   -ث عن مالمح الوسطيَّة وحنن نتحدَّ  -ولذا فإنَّ من املناسب 
 ليتضح املراد:  

 
 (. 14انظر: الوسطيَّة في اإلسالم لفريد عبد القادر ص ) - 1
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فَاْسَتِقْم  ) يقول لرسوله،  -جّل وعال  -فقد وردت آيات كثرية تأمر باالستقامة وحتّث عليها، فاهلل 
فَِلَذِلَك فَادُْع َواْسَتِقْم ): . ويف سورة الشورى( 1121)هود: من اآلية َكَما أُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َوال َتْطَغْوا(

 (.  15)الشورى: من اآلية  َكَما أُِمْرَت َوال تَ تَِّبْع أَْهَواَءُهْم(
نُوا ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا َرب َُّنا اللَُّه مُثَّ اْستَ َقاُموا تَ تَ نَ زَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة َأالَّ خَتَاُفوا َوال حَتْزَ ) :-تعاىل  -وقال 

َناُهْم ) (. ويف سورة اجلن:30ُروا بِاجْلَنَِّة الَّيِت ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن( )فصلت:َوأَْبشِ  َوأَلَِّو اْستَ َقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة َْلَْسَقي ْ
َا ِإهَلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد فَاْسَتِقيُموا إِلَْيِه َواْستَ ْغِفُروُه( ) (. ويف سورة فصلت:16َماًء َغَدقاً( )اجل ن: فصلت: من ) أّنَّ

ة ومكانتها.  6اآلية  (. فهذه اآليات وغريها تبنّي من زلة االستقامَّ
وحيث إنَّ لزوم الّصراط املستقيم استقامة على دين اهلل وشرعه، وهذا عني الوسطيَّة وجوهرها، فسأقف  

 مع )االستقامة( وقفة مناسبة، تعريًفا وبيانًا.  
 تعريف االستقامة: 

  ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا َرب َُّنا اللَُّه مُثَّ اْستَ َقاُموا( ) ان لزومه للمنهج املستقيم حنو: قال الراغب: استقامة اإلنس 
 .  (2)االستقامة ضد الطّغيان، وهو جماوزة احلدود يف كل شيءوقال ابن القّيم: .  (1) (30)فصلت: من اآلية

 .  (3)يمني والّشمال  االستقامة: االستمرار يف جهة واحدة من غري أخذ يف جهة الوقال القرطبي: 
 .  (4) االستقامة: أن تستقيم على اْلمر والّنهي، وال تَ ُروُغ َرَوَغاَن الثّعالب قال عمر وقال ابن القيم: 
يَّات واْلقوال واْلعمال. : -أيًضا   -وقال ابن القيم    فأمر باالستقامة وهي الّسداد، واإلصابة يف الن ِّ

ة ِبجامع الّدين، وهي القيام بني يدي اهلل على حقيقة الّصدق، مث قال: فاالستقامة: كلمة جامعة، آخذ
 .  (5) والوفاء بالعهد

 وهذه املعاين متقاربة، ويفّسر بعضها بعًضا.  

 
 انظر: المفردات للراغب مادة )قوم(.  - 1

 (. 2/104انظر: مدارج السالكين ) - 2

 (. 9/107انظر: تفسير القرطبي ) - 3

 (. 24/115(، وتفسير الطبري )2/104انظر: مدارج السالكين ) - 4

 (. 2/105انظر: مدارج السالكين ) - 5
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 أحاديث في االستقامة: 
قلت يا رسول اهلل! قل يل يف اإلسالم قوال ال  قال:  يف صحيح مسلم عن سفيان بن عبد اهلل 

 .     (1)"قل آمنت باهلل، مث استقم" أسأل عنه أحًدا غريك؟ قال: 
استقيموا ولن حتصوا، واعلموا أن خري أعمالكم الّصالة، ولن   قال:  عن النيب،  وعن ثوبان 

 .     (2)حيافظ على الوضوء إال مؤمن 
سّددوا وقاربوا، واعلموا أنَّه لن ينجو    قال: قال رسول اهلل،  ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة 

دين اهلل برمحة منه وفضل  أحد منكم    بعمله، قالوا: وال أنت يا رسول اهلل؟ قال: وال أنا، إال أن يتغمَّ
(3)  . 

ال يستقيم إميان عبد حَّت   قال:  عن النيب،  ويف مسند اإلمام أمحد عن أنس بن مالك 
 .     (4)يستقيم قلبه، وال يستقيم قلبه حَّتَّ يستقيم لسانه 

إذا أصبح ابن آدم فإنَّ اْلعضاء كّلها تكّفر   أيب سعيد مرفوًعا وموقوفًا: ويف رواية الرتمذي عن 
ا حنن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا   .     (5)اللسان، فتقول: اتَّق اهلل فينا، فإّنَّ

(  للَُّه مُثَّ اْستَ َقاُموا ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا َرب َُّنا اقرأ: ) أن رسول اهلل،   وروى الرتمذي عن أنس بن مالك 
 .     (6)قال: "قد قاهلا النَّاس، مث كفر أكثرهم، فمن مات عليها فهو ممّن استقام"  

 أقوال العلماء في االستقامة: 

 
 (. 3/413(. وأحمد )38( رقم )1/65أخرجه مسلم ) - 1

(: هذا الحديث رجاله 1/122وائد ابن ماجة )(. قال البوصيري في ز 282، 280، 5/277(. وأحمد )36( رقم )1/34(. ومالك في الموطأ )277( رقم )102، 1/101أخرجه ابن ماجة ) - 2

وأبو يعلى الموصلي، والدارمي، وابن حبان في صحيحه ثقات أثبات إال أنه منقطع بين سالم وثوبان فإنه لم يسمع منه بال خوف. لكن له طريق أخرى متصلة أخرجها أبو داود الطيالسي في مسنده، 

 (. 412مع ثوبان. اهـ. وصححه األلباني كما في اإلرواء رقم )من طريق حسان بن عطية أن أبا كبشة حدثه أنه س

 (. 1816( رقم )4/2170(. ومسلم )7/182أخرجه البخاري ) - 3

 ق له أوهام. (: صدو 405(: وفي إسناده علي بن مسعدة، وثّقه جماعة، وضعفه آخرون. اهـ. قال الحافظ في التقريب ص )1/58(. قال الهيثمي في المجمع )3/198أخرجه أحمد ) - 4

 (. 351وحسنه األلباني كما في صحيح الجامع رقم ) -أيًضا -(، وعزاه السيوطي في الجامع البن خزيمة والبيهقي 3/96(. وأحمد )2407( رقم )4/523أخرجه الترمذي ) - 5

 (. 4079ضعيف الجامع رقم ) (. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وضّعفه األلباني كما في3250( رقم )5/351أخرجه الترمذي ) - 6
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عن االستقامة فقال: أال تشرك باهلل شيًئا. قال ابن القيم: يريد االستقامة على حمض  ُسئل الصديق 
 .  (1) الّتوحيد  

نُوا  ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا َرب َُّنا اللَُّه مُثَّ اْستَ َقاُموا تَ تَ نَ زَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة َأالَّ خَتَاُفوا َوال حَتْزَ ) : -عاىل ت -ويف قوله 
لف االستقامة فقالوا: (30َوأَْبِشُروا بِاجْلَنَِّة الَّيِت ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن( )فصلت: ر السَّ    (2). فسَّ

 اموا هلل بطاعته، ومل يروغوا روغان الثّعالب. استق قال عمر 
 استقاموا: أخلصوا العمل هلل.   وقال عثمان بن عفان 

 استقاموا: أّدوا الفرائض.  وقال علي بن أبي طالب  
رها ابن عباس   .  وِبثل ذلك فسَّ

 وال ُيسرة.   استقاموا على حمّبته وعبوديَّته، فلم يلتفتوا عنه مُينةوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 
 ومن أقوال العلماء في االستقامة: 

يَّات، فاالستقامة فيها: وقوعها هلل،  قال ابن القيم:  االستقامة تتعّلق باْلقوال، واْلفعال، واْلحوال، والن ِّ
 وباهلل، وعلى أمر اهلل. 

 .  (3)أعظم الكرامة لزوم االستقامةوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 
الكني ممَّا يتَّضح معه عالقة االستقاَمة وأختم الكالم عن االست قامة ِبا قاله ابن القّيم يف مدارج السَّ

 بالوسطيَّة، وأنَّه ال استقامة بال وسطيَّة، وال وسطيَّة دون استقامة.  
على ثالث درجات: الدرجة اْلوىل: االستقامة على االجتهاد يف   -أي االستقامة  -وهي  (4) قال  

 سم العلم، وال متجاوزًا حّد اإلخالص، وال خمالًفا هنج السنَّة.  االقتصاد، ال عاديًا ر 

 
 (. 2/104انظر: مدارج السالكين ) - 1

 (. 2/104(، ومدارج السالكين )24/114انظر: تفسير الطبري ) - 2

 (. 2/105انظر: مدارج السالكين ) - 3

 أي أبو إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين.  - 4
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ن سنَّة أمور: عمال واجتهاًدا فيه، وهو بذل قال ابن القيم شارًحا قول الهروي:  هذه درجة تتضمَّ
 والتَّفريط باإلضاعة.   -وهو اجلور على الّنفس  -اجملهود، واقتصاًدا، وهو السلوك بني طريف اإلفراط 

 ع ما يرمسه العلم، ال وقوفًا مع داعي احلال، وإفراد املعبود باإلرادة، وهو اإلخالص.  ووقوفًا م
ووقوع اْلعمال على اْلمر، وهو متابعة السنة. فبهذه اْلمور الستَّة تتّم ْلهل هذه الّدرجة استقامتهم،  

ا خروًجا كليًّا، وإّما خروًجا    جزئيًّا.  وباخلروج عن واحد منها خيرجون عن االستقامة، إمَّ
 والّسلف يذكرون هذين اْلصلني كثريًا، ومها:  

االقتصاد يف اْلعمال، واالعتصام بالسنَّة، فإنَّ الّشيطان يشّم قلب العبد وخيتربه، فإن رأى فيه داعية  
للبدعة، وإعراًضا عن كمال االنقياد للسنَّة، أخرجه عن االعتصام هبا، وإن رأى فيه حرًصا على السنَّة،  

ة ط لب هلا: مل يظفر به من باب اقتطاعه عنها، فأمره باالجتهاد، واجلور على الّنفس، وجماوزة حّد وشدَّ
االقتصاد فيها، قائال له: إن هذا خري وطاعة، والزّيادة واالجتهاد فيها أكمل، فال تفرت مع أهل الفتور، وال 

فيها، فيخرج عن حّدها، كما أن اْلّول   تنم مع أهل الّنوم، فال يزال حيثّه وحيّرضه، حَّتَّ خيرجه عن االقتصاد
 .  (1) خارج عن هذا احلّد، فكذا هذا اآلخر خارج عن احلّد اآلخر  

وهذا حال اخلوارج الذين حيقر أهل االستقامة صالهتم مع صالهتم، وصيامهم مع صيامهم، وقراءهتم  
التَّفريط واإلضاعة، واآلخر إىل مع قراءهتم، وكال اْلمرين خروج عن السنَّة إىل البدعة، لكن هذا إىل بدعة 

 بدعة اجملاوزة واإلسراف.  
ما أمر اهلل بأمر إال وللّشيطان فيه ن زغتان: إما إىل تفريط، وإّما إىل جماوزة، وهي وقال بعض السَّلف: 

 .  (2) اإلفراط، وال يبايل بأيّهما ظفر، زيادة أو نقصان  
 ها.  وهذا الكالم عن االستقامة هو عني الوسطيَّة وجوهر 

 ثالثًا: اليسر ورفع الحر    

 
 تأمل هذا الكالم تجد عالقته بالوسطيَّة وثيقة.  - 1
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إنَّ من أّول ما يتبادر إىل أذهاننا عندما ننطق كلمة )الوسطيَّة( هو معىن اليسر والّتيسري، ورفع احلرج،  
 وهذا الفهم صحيح فإنَّ من أبرز مسات الوسطيَّة: الّتيسري ورفع احلرج. 

 غلّو وال جفاء، وال إفراط وال تفريط.   وقد تقرَّر فيما مضى أنَّ هذا الّدين هو دين )الوسط(، فال
 واليسر ورفع احلرج مرتبة عالية بني اإلفراط وبني التفريط، وبني التشّدد والتنّطع وبني اإلمهال والتضييع.  

 قال الدكتور/ صالح بن حميد:  
لّتشديد  رفع احلرج والّسماحة والّسهولة راجع إىل االعتدال والوسط، فال إفراط وال تفريط، فالتنّطع وا

والّتقصري حرج فيما يؤّدي إليه من تعطيل املصاحل وعدم حتقيق  (1)حرج من جانب عسر التكليف، واإلفراط
ًة َوَسطاً( ) :-تعاىل -مقاصد الّشرع. قال  . فالتوّسط هو منبع (143)البقرة: من اآلية  وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ

 .  (2)لى احلقيقة هو يف سلوك طريق الوسط والعدلالكماالت، والّتخفيف والّسماحة ورفع احلرج ع
وْلمهيَّة بيان عناية اإلسالم هبذا اجلانب وتأكيده عليه، فسأذكر بعض ما ورد يف ذلك من الكتاب 

رين حول آيات الّتيسري ورفع احلرج.    والسنة، وأئمة الّسلف من الّصحابة وغريهم، مع ذكر أقوال بعض املفسِّ
لن أستقصي ما ورد يف ذلك لصعوبته أّوال، ولعدم احلاجة إىل ذلك ثانًيا، حيث يغين   مع التنبيه إىل أنَّين

 القليل عن الكثري. )وعن البحر اجتزاء بالوشل(.  
 .  (3)وقبل أن أدخل يف ذكر اْلدلّة من الكتاب والسنَّة أذكر تعريًفا موجزًا للتيسري ورفع احلرج فأقول:

 أوال: تعريف اليسر والوسع:  
 .  (4)اليسر عمل ال جُيهد الّنفس وال يُثقل اجلسم  : -نقال عن الحرالي -قاعي في تفسيره قال الب

 .  (5) ونقل هذا القول القامسي يف تفسريه  

 
 الصحيح والتفريط، ولعله خطأ مطبعي.  - 1

 (. 13انظر: رفع الحرج في الشريعة اإلسالمية ص ) - 2

 ( وما بعدها. 46انظر لكل ما سيأتي كتاب: رفع الحرج في الشريعة اإلسالمية للدكتور صالح بن حميد ص ) - 3
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إنَّه ما يقدر اإلنسان عليه يف حال الّسعة والّسهولة، ال يف حال  وقال الرازي: في معنى الوسع: 
ة، وأّما أقصى الطّاقة فيسمَّ  دَّ  .  (1) ى جهًدا ال وسًعا، قال: وغلط من ظنَّ أن الوسع بذل اجملهودالّضيق والشِّ

 .  (2) وقال ابن منظور يف تعريف اليسر: 
 الّلني واالنقياد.  اليسر: 

 الّسعة والغىن. والميسر : 
 تسّهل.  وتيسير الشيء واستيسر: 

 ضّد العسر. واليسر:  
 ل:  ويقول الدكتور/ صالح بن حميد بعد أن ذكر بعض هذه األقوا

ة زائدة، ومن غري أن   يظهر من ذلك أن اليسر والوسع: ما يُقدم عليه اإلنسان من غري أن يلحقه مشقَّ
حيتاج لبذل كّل ما لديه من طاقة وجمهود، وعّقب قائال: ومن هذا فإّن ما ذكره ابن حزم يف أصول اْلحكام 

ا ما استطيع فهو يسر(.  : )العسر واحلرج ما ال يستطاع، أمَّ ليس بدقيق، وال سيَّما يف إطالق الشرع، من أنَّ
ة أو عسر، فجاء التَّخفيف فيها إىل ما هو أيسر،   إذ أنَّ هناك أمورًا يستطيع املكّلف عملها، مع حلوق مشقَّ

 .  (3)ولو بذل غاية جهده وطاقته لقام هبا، ومنه يتبني أن عدم االستطاعة ليست معيار العسر الّشرعي
"إن الوسع هو ما يسع  عريف اليسر والوسع بما قاله الزمخشري: وأختم أقوال العلماء في ت

اإلنسان وال يضيق عليه، وال حيرج فيه، فاهلل ال يكّلف الّنفس إال ما يّتسع فيه طوقها، ويتّيسر عليه دون  
مدى غاية الطّاقة واجملهود، فقد كان يف طاقة اإلنسان أن يصّلي أكثر من اخلمس، ويصوم أكثر من شهر،  

 .  (4) أكثر من حّجة"   وحيجّ 
هذا ما يتعّلق بتعريف اليسر والوسع، أّما رفع احلرج فإنَّ تعريفه يستلزم تعريف احلرج أوال: قال يف لسان  

 العرب: 

 
 (. 14/79انظر: تفسير الرازي ) - 1

 انظر: لسان العرب مادة )يسر(.  - 2
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 احلرج: اإلمث.  
 وقال أمحد بن حيىي: والّتحريج: الّتضييق.  

 وقال ابن اْلثري: احلرج يف اْلصل: الضيق. 
اج يف موضع آخر. وحرَّج فالن على فالن: إذا ضيَّق عليهوقيل: احلرج: أضيق الّضيق، ونس   .  (1) به للزَّجَّ

ة زائدة يف البدن أو النَّفس أو   ا يف االصطالح: )كل ما أدَّى إىل مشقَّ هذا تعريف احلرج يف اللغة، أمَّ
 .  (2)املال حاال أو مآال(

(. توسعة  78)احلج: من اآلية يِن ِمْن َحرٍَج(َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِّ ) :-تعاىل -قال ابن عباس يف قوله
 .  (3) اإلسالم، ما جعل اهلل من الّتوبة والكّفارات 

ًقاوقال الّضحاك في تفسير اآلية:   .  (4)جعل الّدين واسًعا ومل جيعله ضي ِّ
وقال مقاتل بن حيان: مل يضيق الّدين عليكم ولكن جعله واسًعا ملن دخله، وذلك أنَّه ليس مما فرض  

 .  (5)م فيه إال وقد ساق إليهم عند االضطرار فيه رخصةعليه
 وبعد هذا الّتعريف للحر  يكون رفع الحر  هو: 

سبحانه   -)إزالة ما يؤّدي إىل هذه املشاّق املوضَّحة يف التَّعريف. ويتوجه الرّفع واإلزالة إىل حقوق اهلل 
ا مبنيَّة على املساحمة، ويكون ذلك إّما بارتف -وتعاىل  ا بارتفاع الطّلب للفعل، ْلهنَّ اع اإلمث عند الفعل، وإمَّ

وحينما يرتفع كل ذلك ترتفع حالة الّضيق اليت يعانيها املكّلف حينما يستشعر أنَّه يقدم على ما ال يُرضي 
 اهلل، وهذا هو احلرج النفسّي واخلوف من العقاب اْلخروّي.  

ا   -سبحانه وتعاىل  -أيت العفو من اهلل كما يرتفع احلرج احلسّي حينما يكون الّتكليف شاقًّا في إمَّ
ا بإباحة الفعل عند احلاجة إليه(  .  (6) بالكّف عن الفعل املوقع يف احلرج، وإمَّ

 
 انظر: لسان العرب مادة )حرج(.  - 1

 . (47انظر: رفع الحرج في الشريعة اإلسالمية ص ) - 2

 (. 17/206انظر: تفسير الطبري ) - 3

 (. 17/207انظر: تفسير الطبري ) - 4

 (. 4/372انظر: الدر المنثور ) - 5
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ففي قوله، عليه السالم، حينما سئل عن الرّتتيب بني أعمال يوم الّنحر من الّرمي واحللق والّطواف 
ن مل يرّتب  . إباحة لرتك الرتّ    (1)افعل وال حرج  والنَّحر:  عائر، ورفع لإلمث عمَّ تيب بني هذه الشَّ

 .   (2)خذوا عينِّ مناسككم  يف نسكه حينما قال:  كرتتيب رسول اهلل، 
وبعد أن تبنيَّ لنا معىن الّتيسري والوسع ورفع احلرج أذكر اْلّدلة على ذلك من الكتاب والسنَّة، وأقوال 

لف يف ذلك:   السَّ

 
( رقم 1014، 2/1013(. وابن ماجة )3067رقم ) (5/272(. والنسائي )2014( رقم )2/211(. وأبو داود )1306( رقم )949، 2/948(. ومسلم )188، 2/187أخرجه البخاري ) - 1

(3050 ،3051 ،3052 .) 

 ( وغيرهم. 3062( رقم )5/270(. والنسائي )378، 367، 337، 332، 318، 3/301(. وأحمد )1970( رقم )2/201(. وأبو داود )1297( رقم )2/943أخرجه مسلم ) - 2
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 كريم:األدلة من القرآن ال 
ة فيما يشّق  ا تُبنيِّ أنَّ هذا الّدين دين يسر، وأنَّ اهلل قد رفع احلرج عن هذه اْلمَّ وردت آيات كثرية جدًّ

 عليها، حيث مل يكّلفها إال وسعها.  
 وسأذكر أدلَّة الّتيسري، مث أدلَّة رفع احلرج، مث أدلَّة عدم التَّكليف بغري الوسع والطّاقة.  

)البقرة: من  ِبُكُم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر(): -تعاىل -قال اهلل فيف أدلة التيسير والتخ  -1
 .  (185اآلية

ْنَساُن َضِعيفاً( )النساء: )  :-سبحانه  -وقال  َف َعْنُكْم َوُخِلَق اإْلِ  (.  28يُرِيُد اللَُّه َأْن خُيَفِّ
ُرَك لِْلُيْسَرى( )اْلعلى:) وقال   .  (8َونُ َيسِّ

   .(6، 5ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً( )الشرح: فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً ) سورة االنشراح:وقال يف 
 (.  4)الطالق: من اآلية َوَمْن يَ تَِّق اللََّه جَيَْعْل َلُه ِمْن أَْمرِِه ُيْسراً()  ويف سورة الّطالق:

 (.  7)الطالق: من اآلية (َسَيْجَعُل اللَُّه بَ ْعَد ُعْسٍر ُيْسراً ) :-جّل من قائل  -وقال 
ة.   هذه بعض اآليات اليت تفيد الّتيسري على هذه اْلمَّ

قال القامسي يف تفسري أية البقرة: قال الشعيب: إذا اختلف عليك أمران، فإن أيسرمها أقرهبما إىل احلق 
 .  (1) هلذه اآلية

ة ا  .  (2)ليسر ومل يرد هلا العسروقد ذكر املفّسرون يف تفسريهم هلذه اآليات أن اهلل أراد هلذه اْلمَّ
َوَما َجَعَل ) :-تعاىل -من أقوى اْلدلّة وأصرحها يف الّداللة على رفع احلرج قوله أدلة رفع الحر   -2

يِن ِمْن َحرٍَج(  (.  78)احلج: من اآلية  َعَلْيُكْم يف الدِّ
 .  (3)قال الطربي يف تفسري هذه اآلية: جعل الّدين واسًعا ومل جيعله ضيّ ًقا

ال ابن كثري: أي: ما كّلفكم ما ال تطيقون وما ألزمكم بشيء يشّق عليكم إال جعل اهلل لكم فرًجا وق
 .  (1) وخمرًجا

 
 (. 3/427انظر: تفسير القاسمي ) - 1

 ( وغيرهما. 1/217( وتفسير ابن كثير )2/156لطبري )انظر: تفسير ا - 2

 (. 17/207انظر: تفسير الطبري ) - 3

This file was downloaded from QuranicThought.com



   )للشيخ ناصر العمر(   الوسطية في ضوء القرآن الكريم 

http://www.almoslim.net 79 

رَُكْم َولِيُِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلعَ ) :-سبحانه -وقال لَُّكْم َما يُرِيُد اللَُّه لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحرٍَج َوَلِكْن يُرِيُد لُِيَطهِّ
 (.  6)املائدة: من اآلية ُكُروَن(َتشْ 

ُدوَن َما يُ ْنِفُقوَن َحرٌَج ِإَذا  ) ويف سورة التوبة: لَْيَس َعَلى الضَُّعَفاِء َوال َعَلى اْلَمْرَضى َوال َعَلى الَِّذيَن ال جيَِ
 (.  91)التوبة: من اآلية  َنَصُحوا لِلَِّه َوَرُسولِِه(

 (.  38)اْلحزاب: من اآلية نَّيبِّ ِمْن َحرٍَج ِفيَما فَ َرَض اللَُّه َلُه(َما َكاَن َعَلى ال)  زاب: وقال يف سورة اْلح
 لَْيَس َعَلى اْْلَْعَمى َحرٌَج َوال َعَلى اْْلَْعرَِج َحرٌَج َوال َعَلى اْلَمرِيِض َحرٌَج() ويف سوريت الفتح والنور:

 (.  61)النور: من اآلية
ة، وأنَّ اهلل مل جيعل يف الّتشريع حرًجا،  ويف هذه اآليات داللة ظاهرة على رفع احلرج على  هذه اْلمَّ

ا، فكأّن الّتخفيف ورفع   وبعض هذه اآليات وإن كانت خاّصة يف أحكام معّينة، ولكنَّنا جند الّتعليل عامًّ
ة، فكل شيء يؤّدي   احلرج يف هذه اْلحكام والفروض بإعادة الشيء إىل أصله وهو رفع احلرج عن هذه اْلمَّ

 بب خاّص أو عاّم فهو معفّو عنه، رجوًعا إىل اْلصل والقاعدة. إىل احلرج لس 
ال ُيَكلُِّف اللَُّه  ) يف سورة البقرة: -سبحانه -قالأدلة عدم التكليف بما يضاد الوسع والطاقة  -3

ْلَنا َما ال طَ ) (. ويف اآلية نفسها:286)البقرة: من اآلية نَ ْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها( )البقرة: من  اَقَة لََنا ِبِه(رَب ََّنا َوال حُتَمِّ
 . (286اآلية

قد فعلت  كما يف احلديث الصحيح:   -تعاىل -وقال اهلل
َرب ََّنا ال تُ َؤاِخْذنَا ِإْن  ) وكذلك قوله:  (2)

َنا ِإْصراً َكَما مَحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلَنا(  .  ( 286البقرة: من اآلية) َنِسيَنا أَْو َأْخطَْأنَا َرب ََّنا َوال حَتِْمْل َعَلي ْ
)والوسع ما يسع اإلنسان فال يعجز عنه وال يضيق عليه وال قال الشيخ الدكتور/ صالح بن حميد: 

أي: ال حيملها إال ما  ( 286)البقرة: من اآلية ال ُيَكلُِّف اللَُّه نَ ْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها(): -تعاىل -حيرج فيه، فقوله
رجها دون مدى غاية الطّاقة، فال يكّلفها ِبا يتوقَّف حصوله على َتام تسعه وتطيقه وال تعجز عنه أو حي

صرف القدرة، فإنَّ عامة أحكام اإلسالم تقع يف هذه احلدود، ففي طاقة اإلنسان وقدرته اإلتيان بأكثر من 

 
 (. 3/236انظر: تفسير ابن كثير ) - 1

 (. 126( رقم )1/116أخرجه مسلم ) - 2
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ة اليسر ومل ي رد هبا  مخس صلوات وصيام أكثر من شهر، ولكنَّ اهلل جّلت قدرته ووسعت رمحته أراد هبذه اْلمَّ
 .  (1)العسر(

َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ) :-تعالى -ومن األدلّة على أنَّ التكليف بحدود الوسع والطّاقة قوله
احِلَاِت ال ُنَكلُِّف نَ ْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها أُولَِئَك َأْصَحاُب اجْلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن( )ْلعراف:  .  (42الصَّ

 (.  62)املؤمنون: من اآلية  َوال ُنَكلُِّف نَ ْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها()  رة املؤمنون:يف سو  -سبحانه -ويقول
 .  (2) فسنة اهلل جارية على أنَّه ال يكلف الّنفوس إال وسعها  قال القاسمّي: 

َوَعَلى اْلَمْوُلوِد لَُه  ) :-سبحانه -بل جاء تقرير هذه القاعدة عند ذكر بعض اْلحكام اجلزئيَّة فقال
 (.  233)البقرة: من اآلية ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروِف ال ُتَكلَُّف نَ ْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها(رِْزق ُ 

لِيُ ْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه رِْزقُُه فَ ْليُ ْنِفْق ممَّا آتَاُه اللَُّه ال ُيَكلُِّف  ) وكذلك يف سورة الطالق:
 (.  7)الطالق: من اآلية الَّ َما آتَاَها(اللَُّه نَ ْفساً إِ 

ُه َوأَْوُفوا ) يف سورة اْلنعام: -أيًضا -وكذلك  ُلَغ َأُشدَّ َوال تَ ْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن َحَّتَّ يَ ب ْ
 (.  152: من اآلية)اْلنعام  اْلَكْيَل َواْلِميزَاَن بِاْلِقْسِط ال ُنَكلُِّف نَ ْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها(

رعية   هذه هي اآليات اليت وردت مبّينة أنَّ الّتكليف حبسب الوسع والطّاقة، وال شكَّ أنَّ اْلحكام الشَّ
إذا كانت مطلوبة يف حدود الوسع واالستطاعة دون بلوغ غاية الطّاقة، ففي ذلك الّداللة الظّاهرة على أن  

يَّة من خصائصه، فهي احلنيفيَّة الّسمحة احلرج مرفوع، وأنَّ اليسر مسة هذا الّدين، وال ّتوسعة على العباد خاصِّ
ة  . (3)والوسطيَّة اليت ال َعَنَت فيها وال مشقَّ

 
 

  
 األدلة من السنة النبوية: 

 
 (. 3/426(، وتفسير القرطبي )69انظر: رفع الحرج في الشريعة اإلسالمية ص ) - 1

 (. 12/0544انظر: تفسير القاسمي ) - 2

 (. 73انظر: رفع الحرج ص ) - 3
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َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص ) جاء يف سورة براءة وصف الرسول، 
تبني يسر هذا  . وكذلك فقد جاءت اْلحاديث عنه، (128ْيُكْم بِاْلُمْؤِمِننَي َرُؤوٌف َرِحيٌم( )التوبة:َعلَ 

ين، وحتمل الّنهي عن الّتشّدد والّتعّمق والغلّو، بل ترك،  كثريًا من اْلعمال رمحة بأّمته وخشية من أن   الدِّ
 .  (1) يشّق عليها، وهذا خيالف يسر الّدين ومساحته   

ا خيرج عن منهج الوسطيَّة.  وسأ  ذكر بعض اْلحاديث اليت تؤّكد حقيقة يسر اإلسالم وبعده عمَّ
 يف توجيه أّمته هلذه احلقائق وتأصيلها.   وقد تنوَّعت أساليب رسول اهلل، 

 بُِعَث بذلك.   فنجد يف اْلحاديث ما جاء صرحًيا يف بيان أنَّ هذا الّدين دين اليسر والّسماحة، وأنَّه،  
إنَّ اهلل مل يبعثين معّنًتا وال متعنًِّتا،   قال:  أنَّ رسول اهلل،  -رضي اهلل عنها -د روت عائشةفق

رًا   .     (2)ولكن بعثين معلًِّما ميسِّ
را  وقال ملعاذ بن جبل وأيب موسى اْلشعري ملَّا بعثهما إىل اليمن:  را وال تُ نَ فِّ را وَبشِّ را وال تُعسِّ   َيسِّ

(3)  . 
ًنا حقيقة هذا الدين:  وقال،  إنَّ الّدين يسر ولن يشاّد الّدين أحد إال غلبه، فسّددوا وقاربوا  مبَ ي ِّ

 .     (4)وأبشروا 
أنه قال ملا قيل له: يا رسول اهلل! أي اْلديان أحّب إىل اهلل؟ قال:   وروى ابن عباس عنه، 

محة"   .     (5 )"احلنيفيَّة السَّ
 .     (6)ت باحلنيفيَّة الّسمحة بُعث وجاء يف روايات أخرى:  

 
 (، واإلشارة للغلو والمشقة.  75انظر: رفع الحرج ص ) - 1

 (. 1478( رقم )2/1105أخرجه مسلم ) - 2

 (. 1733( رقم )3/1359(. ومسلم )5/108أخرجه البخاري ) - 3

 ). 1/15أخرجه البخاري ) - 4

(: رواه أحمد والطبراني في الكبير واألوسط والبزار، وفيه ابن إسحاق وهو مدلس، ولم يصّرح بالسماع. 1/65ل الهيثمي في مجمع الزوائد )( قا1/15(. والبخاري معلًقا )1/236أخرجه أحمد ) - 5

 (. 1/117اهـ. وحسن الحافظ إسناده في الفتح )

 يزيد األلهاني وهو ضعيف.  (: رواه أحمد والطبراني، وفيه علي بن5/282(. قال الهيثمي في المجمع: )5/266أخرجه أحمد ) - 6
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 .      (1)إنَّ أحّب الّدين إىل اهلل احلنيفيَّة الّسمحة  ويف رواية: 
فخرج يقطر رأسه من وضوء أو   كنَّا ننتظر النيب،   قال:  -رضي اهلل عنه -وعن عروة الفقيمي

ن حرج يف كذا، فقال رسول غسل فصّلى، فلّما قضى الّصالة جعل النَّاس يسألونه: يا رسول اهلل! أعلينا م
 -يف يسر، إنَّ دين اهلل  -عّز وجلّ  -يف يسر، إنَّ دين اهلل -عّز وجلّ  -"ال أيّها الّناس: إنَّ دين اهلل اهلل، 

 .  (3) بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل يكن إمثًا     . وما خري رسول اهلل،    (2)يف يسر"  -عّز وجلّ 
 .      (4)إنَّ خري دينكم أيسره، إنَّ خري دينكم أيسره   قال، ويف مسند اإلمام أمحد، قال: 

ة اليسري وكره هلا العسري  يف حديث حمجن بن اْلدرع:  وقال،     إنَّ اهلل تعاىل رضي هلذه اْلمَّ
(5)  . 

 وهذه اْلحاديث صرحية يف بيان يسر هذا الّدين ومساحته.  
 الّنهي عن الغلّو والتنّطع. يف هذا اجلانب ما ورد يف  وجند من أساليبه، 

ا أهلك   قال: قال رسول اهلل،  -رضي اهلل عنهما -فعن ابن عّباس إيَّاكم والغلّو يف الّدين فإّنَّ
 .      (6)من كان قبلكم الغلّو يف الّدين 

 .  (7) قاهلا ثالثًا  هلك املتنطّعون   قال: قال رسول اهلل،  -رضي اهلل عنه -وعن ابن مسعود

 
 (. رواه الطبراني في األوسط، وفيه عبد اهلل بن إبراهيم الغفاري منكر الحديث. 1/65قال الهيثمي في المجمع ) - 1

تم وأبو داود، وضعفه النسائي وغيره. قال الحافظ في (؛: رواه أحمد والطبراني في الكبير وأبو يعلى وفيه عاصم بن هالل، وثقه أبو حا1/67(. قال الهيثمي في المجمع )5/69أخرجه أحمد ) - 2

 (: فيه لين. 286التقريب ص )

 (: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 1/66(. قال الهيثمي في المجمع )5/32(، )4/338أخرجه أحمد ) - 3

 (: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 4/18قال الهيثمي في المجمع ) - 4

 (: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 4/18الهيثمي في المجمع )قال  - 5

األلباني كما في  -أيًضا -(، ووافقه الذهبي، وصححه 1/466(، وصححه الحاكم )347، 1/215( وأحمد )3029( رقم )2/1008(. وابن ماجة )3057( رقم )5/268أخرجه النسائي ) - 6

 (. 2680صحيح الجامع رقم )(، و 1283السلسلة الصحيحة رقم )

 (. 1/386(. وأحمد )4608( رقم )4/201(. وأبو داود )2670( رقم )4/2055أخرجه مسلم ) - 7
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د اهلل  كان يقول:   أن رسول اهلل،  س بن مالك وعن أن ال ُتّشددوا على أنفسكم فيشدِّ
وامع والّديارات رهبانيَّة   د اهلل عليهم، فتلك بقاياهم يف الصَّ دوا على أنفسهم فشدَّ عليكم، فإنَّ قوًما شدَّ

 .     (1)ابتدعوها ما كتبناها عليهم  
اويح، ترك العمل خمافة امل  -أيًضا -ومن أساليبه ة صالة الرتَّ ته: ومن ذلك قصَّ ة على أمَّ حيث   شقَّ

ذات ليلة يف رمضان فصلَّى بصالته ناس، مث صلَّى القابلة فكثر النّاس، مث اجتمعوا يف الليلة  صلى، 
الثَّالثة أو الرّابعة فلم خيرج إليهم، فلما أصبح قال: "قد رأيت الذي صنعتم فلم مينعين من اخلروج إليكم إال 

 .     (2)فتعجزوا عنها  ويف الّرواية اْلخرى:   خشيت أن تُفرض عليكم" أينّ 
لوال أن أشّق على أّميت ْلمرهتم بالّسواك عند كل صالة   قال:  أن رسول اهلل،  وعن أيب هريرة 

   (3)  . 
ة على أّمته: فقد روت عائشة     -عنهارضي اهلل  -بل إنَّه يعمل العمل فيندم على ذلك خمافة املشقَّ

خرج من عندها وهو مسرور مث رجع إليها وهو كئيب، فقال: "إيّن دخلت الكعبة، ولو   أن رسول اهلل، 
 .     (4)استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها، إيّن أخاف أن أكون قد شققت على أّميت" 

ة عليهم ما يفيده هذا احلد ووصل من رمحته،  يث الذي رواه أبو  وتيسريه على أّمته وكرهه للمشقَّ
إيّن ْلقوم إىل الّصالة وأنا أريد أن أطّول فيها فأمسع بكاء الّصيب فأجتّوز كراهية   قتادة، حيث قال، 

 .     (5)أن أشّق على أّمه 
ة والعسر:  ومن أساليبه يف ذلك هنيه،    ْلصحابه عن أعمال تؤدي إىل املشقَّ

 
العمياء؛ مختلف  ( وفي إسناد هذا الحديث: سعيد بن عبد الرحمن بن أبي422( رقم )1/117(، وأخرجه أبو يعلى، كما في المطالب العالية )4904( رقم )277، 4/276أخرجه أبو داود ) - 1

(: ذكره ابن حبان في الثقات، وروى له أبو داود حديثًا واحًدا.. وذكر هذا الحديث. قال الهيثمي في 4/57في التهذيب ) -أيًضا  -( مقبول. وقال 238في توثيقه. قال الحافظ في التقريب ص )

(، واألقرب حسن 6232بي العمياء وهو ثقة!! وضعف هذا الحديث العالمة األلباني كما في ضعيف الجامع رقم )(: رجاله رجال الصحيح، غير سعيد بن عبد الرحمن بن أ6/259مجمع الزوائد )

 أعلم.  -تعالى  -هذا اإلسناد. واهلل 

 (. 761( رقم )1/524(. ومسلم واللفظ له ) 1/222أخرجه البخاري ) - 2

 (. 252( رقم )1/220(. ومسلم )1/214أخرجه البخاري ) - 3

 (. 2085(. وضّعفه األلباني كما في ضعيف الجامع رقم )3064( رقم )1019، 2/1018(. وابن ماجة )2029( رقم )2/215جه أبو داود )أخر  - 4

 (. 789( رقم )1/209(. وأبو داود )1/173أخرجه البخاري ) - 5
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  ،فقد جاء رجل إىل رسول اهلل  ْلتأخّر عن صالة الّصبح من أجل فالن مما يطيل بنا  فقال: إيّن
  ،قال أبو مسعود اْلنصاري راوي احلديث: فما رأيت النيب  غضب يف موعظة قّط أشّد ممّا غضب

أيّها الناس إن منكم منّفرين، فأّيكم أمَّ الّناس فليوجز، فإنَّ من ورائه الكبري، والضعيف،  يومئذ، فقال: 
   .    (1)وذا احلاجة 
   ودخل مرَّة املسجد فإذا حبل ممدود بني ساريتني فقال: ما هذا احلبل؟ فقالوا: حبل لزينب، فإذا

 .     (2)حّلوه، ليصّل أحدكم نشاطه فإذا فرت فليقعد  فرتت تعلَّقت به، فقال،  
رأى شيًخا يهادي بني ابنيه،   أن النيب،   وجاء يف الّصحيحني وغريمها عن أنس بن مالك 

   : ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن ميشي، قال: إنَّ اهلل عن تعذيب هذا لنفسه لغين، وأمره أن يركب فقال
(3)  . 

! فقال فلما علموا ذلك كأهّنم تقاّلوها قصة الثالثة الذين سألوا عن عبادة الرسول،  ومثل ذلك 
بًدا، وقال اآلخر: ال أتزوّج النساء،  أحدهم: أّما أنا فأصوم وال أفطر، وقال اآلخر: أّما أنا فأّصلي الليل أ

أأنتم الذين قلتم كذا وكذا، أَما واهلل إين أخشاكم هلل وأتقاكم له، لكيّن أصوم وأفطر، وأصّلي  فقال 
 .     (4)وأرقد، وأتزوج الّنساء، فمن رغب عن سّنيت فليس مينِّ 

رضي  -ع عن عبد اهلل بن عمروأختم هذه اْلحاديث هبذا احلديث الذي رواه الدارقطين بسنده عن ناف
يف بعض أسفاره فسار ليال فمرَّ على رجل جالس عند مقراة   خرج رسول اهلل،  قال:  -اهلل عنهما

 فقال له عمر: يا صاحب املقراة: وَلَغْت الّسباع الليلة يف مقراتك؟  -وهي احلوض الذي جيتمع فيه املاء -له
ه، هذا متكّلف، هلا ما محلت يف بطوهنا، ولنا ما بقي "يا صاحب املقراة ال خترب  فقال له النيب، 

 .     (5)شراب طهور" 
 

 (. 467، 466( رقم )1/340(. ومسلم )173، 1/172أخرجه البخاري ) - 1

 (. 784( رقم )1/542(. ومسلم )2/48أخرجه البخاري ) - 2

 (. 1643، 1642( رقم )1264، 3/1263(. ومسلم )7/234أخرجه البخاري ) - 3

 (. 1401( رقم )2/1020(. ومسلم بمعناه )6/116أخرجه البخاري ) - 4

 (. 1/26سنن الدارقطني ) - 5

This file was downloaded from QuranicThought.com



   )للشيخ ناصر العمر(   الوسطية في ضوء القرآن الكريم 

http://www.almoslim.net 85 

ومما سبق من هذه اْلحاديث يتبنيَّ لنا مساحة هذا الّدين ويسره، وبعده عن الغلّو والّتشّدد وما يؤّدي 
ة والعسر.   إىل املشقَّ
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 ( 1)  أقوال السلف 
ا سواه، بل إن آية واحدة أو حديثًا واحًدا صحيًحا  ما ذكرته من اْلدلّة من الكتاب والسنَّة يغين عمَّ 

ة يف ذلك.    حجَّ
ولكن ْلبني أنَّ قضّية يسر هذا الّدين ومساحته ووسطيَّته أصبحت منهًجا عمليًّا، استجابة هلل ورسوله،  

 فسأذكر بعض ما ورد عن الّسلف يف هذا الباب، مع االختصار دون إخالل أو إقالل.  
مبيّ ًنا منهج الّصحابة يف ذلك: "من كان منكم مستنًّا فليسنتَّ ِبن قد  د يقول عبد اهلل بن مسعو 

ة، أبّرها قلوبًا،    مات، فإنَّ احلّي ال ُتؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب حممد،  كانوا أفضل هذه اْلمَّ
لهم، واتّبعوهم وإلقامة دينه، فاعرفوا هلم فض وأعمقها علًما، وأقّلها تكّلًفا، اختارهم اهلل لصحبة نبيه، 

م كانوا على اهلدي املستقيم"    .  (2) على أثرهم وسريهتم، فإهنَّ
 .  (3) إيَّاكم والّتنّطع، إيَّاكم والّتعّمق، وعليكم بالعتيق   -أيًضا -وقال

 .  (4) فسمعته يقول: "هنينا عن الّتكّلف"   كنّا عند عمر   وقال أنس بن مالك 
ا تدّل على البعد عن هذه الصّ قال الدكتور/ صالح بن حميد:  يغة وإن كان هلا حكم املرفوع، غري أهنَّ

 .  (5) الّتكّلف هو منهج عمر وغريه من الّصحابة  
يف طريق فسقط عليه شيء من ميزاب، فقال رجل مع عمر: يا صاحب   -رضي اهلل عنه -وقد مرَّ عمر

 .  (6) مضى  امليزاب، ماؤك طاهر أو جنس؟ فقال عمر: يا صاحب امليزاب: ال ختربنا، و 
سئل عن اجلنب الذي تصنعه اجملوس؟ فقال: ما وجدته  -رضي اهلل عنهما -وروي أن عبد اهلل بن عمر

 .  (7) يف سوق املسلمني اشرتيته ومل أسأل عنه  
 

 ( وما بعدها. 87انظر: رفع الحرج ) - 1

 (. 87الحرج ص ) ( ورفع1/159إغاثة اللهفان ) - 2

 (. 88( ورفع الحرج ص )1/159انظر: إغاثة اللهفان ) - 3

 (. 88( ورفع الحرج ص )1/159انظر إغاثة اللهفان ) - 4

 (. 88انظر: رفع الحرج ص ) - 5

 (. 89( ورفع الحرج ص )1/154انظر: إغاثة اللهفان ) - 6

 (. 91( ورفع الحرج ص )269انظر: جامع العلوم والحكم ص ) - 7
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يُرِيُد اللَُّه  ) :-تعاىل -إذا اختلف عليك أمران فإنَّ أيسرمها أقرهبما إىل احلّق لقولهوقال اإلمام الشعبي: 
 .  (185)البقرة: من اآلية ْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر(ِبُكُم ا

ا الّتشديد فيحسنه كل أحدوقال معمر وسفيان الثوري:   .  (1)إّنا العلم أن تسمع بالّرخصة من ثقة. فأمَّ
 .  (2) إذا ختاجلك أمران فظنَّ أن أحبهما إىل اهلل أيسرمها   وقال إبراهيم النخعي: 
يُرِيُد اللَُّه  ) :-تعاىل -أفضل اْلمرين أيسرمها لقولهد  وعمر بن عبد العزيز: وروي عن مجاهد وقتا

 .  (3) ( 185)البقرة: من اآلية ِبُكُم اْلُيْسَر(
ا، وما مضى فيه الكفاية  .  -إن شاء اهلل -واآلثار يف هذا كثرية جدًّ

    
 وبعد: 

ة يلحظ أن هذا املعىن غائب عن واقع فإنَّ املتأّمل هلذه اآلثار من الكتاب والسنَّة وأقوال سلف اْلمَّ 
وفهم كثري من املسلمني، وقليل منهم من يدرك هذه احلقيقة ويتعامل معها، حيث إنَّه يوجد هناك من لو 
سئل عن هذا اْلمر ْلجاب اإلجابة الّصحيحة، ولكن عند التأّمل يف واقعه وتعامله والتزامه ومنهجه ال جند 

 إال اإلفراط أو الّتفريط.  
الذي  -جّل وعال -بل من اهلل كأنَّه أغري على دين اهلل من رسول اهلل، لعجب أن بعض هؤالء وا

يِن ِمْن َحرٍَج() يقول: يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ) . ويقول:(78)احلج: من اآلية َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِّ
ْنَساُن َضِعيفاً(  ) . ويقول:( 185)البقرة: من اآلية ِبُكُم اْلُعْسَر( َف َعْنُكْم َوُخِلَق اإْلِ يُرِيُد اللَُّه َأْن خُيَفِّ

الّتفريط والتَّساهل والّتهاون حبّجة أن هذا الّدين يسر، وهو ما يربّر به   -أيًضا -(. وهذا ال يعين28)النساء:
ارع ال إىل أهواء النَّاس كثري من املقّصرين والعصاة أفعاهلم، فإنَّ حتديد مفهوم اليسر والّتوسعة  إىل الشَّ

ورغباهتم وما ألفوه ودرجوا عليه، فال إفراط وال تفريط، وال غلّو وال جفاء )كال طريف قصد اْلمور ذميم(. مثَّ 

 
 (. 92(، ورفع الحرج ص )285انظر: جامع بيان العلم وفضله ص ) - 1

 (. 196(، واآلثار ألبي يوسف ص )92انظر: رفع الحرج ص ) - 2

 (. 92(، ورفع الحرج ص )3/150انظر: المغني ) - 3
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ور بعض  إن قضيَّة الّتيسري والّتوسعة قضيَّة منهج متكامل وليست تتعّلق جبزئيَّة أو جزئيَّات كما قد يتصَّ
 النَّاس.  

ندرك أنَّ هذا اْلمر يندرج يف منهج الوسطيَّة اليت هي مسة من مسات هذه  لّتعريف والّشمول وبهذا ا
ة، وخاصيَّة من خصائصها، فلن نستطيع أن ندرك حقيقة الوسطيَّة إال إذا فهمنا مسة اليسر والّتوسعة   اْلمَّ

وجود له يف الواقع، وبذلك يفقد ورفع احلرج، وإال تصبح الوسطيَّة معىن مفرًغا من حقيقته، وقوال نظريًّا ال 
 هذا الّدين خاصيَّة هلا أثرها يف حياة النَّاس ومآهلم.  

 رابًعا البينيَّة    
ذكرت يف مبحث سابق أنَّ البينيَّة من لوازم وصفات الوسطيَّة، وحيث ذكرت ذلك خمتصرًا فإيّن أزيده 

 هنا وضوًحا وبيانًا، فأقول:  
ا أو معىن. إنَّ إطالق لفظ البينيَّة يدّل ع  لى وقوع شيء بني شيئني أو أشياء، وقد يكون ذلك حسًّ

وعندما نقول: إنَّ )الوسطيَّة( ال بّد أن تتَّصف بالبينيَّة، فإنَّنا ال نعين جمرَّد البينيَّة الظَّرفيَّة، بل إنَّ اْلمر  
تدال وتوازن وبُعد عن أعمق من ذلك، حيث إنَّ هذه الكلمة تعطي مدلوال عمليًّا على أن هذا اْلمر فيه اع

 الغلّو والّتطرف أو اإلفراط والتَّفريط.  
 وهبذا تكون البينيَّة صفة مدح، ال جمرَّد ظرف عابر.  

ومن هذا التَّفسري جاءت عالقة البينيَّة بالوسطيَّة، وقد رأيت مجهورًا من العلماء ربطوا بني الوسطيَّة  
يف اللغة واالشتقاق، كما سبق بيان ذلك، وهو املتبادر إىل   والبينيَّة، وال غرابة يف ذلك، فإنَّ هلذا أصال 

 اْلذهان عند إطالق هذه الكلمة. 
 فسأذكر بعض أقوال العلماء، ومن قال بذلك منهم يف القدمي واحلديث:   (1)وْلمهيَّة هذه القضّية

الذي ِبعىن حيث قال يف تفسريه: وأنا أرى أنَّ الوسط يف هذا املوضع هو الوسط اإلمام الطبري:  -1
 اجلزء، الذي هو بني طرفني، مثل وسط الّدار.  

 
 واعتبر أن ذلك خطأ ممن قال به، وهو األستاذ فريد عبد القادر في رسالته: الوسطيَّة في اإلسالم. وذلك أن أحد الباحثين ألَّف رسالة علمية وبناها على عدم التالزم بين الوسطيَّة والبينيَّة،  - 1
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م وسط لتوّسطهم يف الّدين، فال هم أهل غلّو فيه، غلّو  -تعاىل ذكره -وأرى أن اهلل ا وصفهم بأهنَّ إّنَّ
ّهب، وقيلهم يف عيسى ما قالوا فيه.    الّنصارى الذين غلو بالرتَّ

لوا كتاب اهلل، وقتلوا أنبيائهم، وكذبوا على رهّبم، وكفروا وال هم أهل تقصري فيه تقصري اليهود الذين بدَّ 
 .  (1)به، ولكنهم أهل توّسط واعتدال فيه، فوصفهم اهلل بذلك، إذ كان أحّب اْلمور إىل اهلل أوسطها

وقد ذكرُت كالمه سابًقا، وأُعيد بعضه هنا، حيث قال يف العقيدة  شيخ اإلسالم ابن تيمية،  -2
 الواسطيَّة:  
فرقة الناجية أهل السنَّة واجلماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون ِبا أخرب اهلل به يف كتابه من غري فإنَّ ال

ة هي الوسط يف  ة، كما أنَّ اْلمَّ حتريف وال تعطيل، ومن غري تكييف وال َتثيل، بل هم الوسط يف فرق اْلمَّ
 اْلمم. 

 ة، وأهل التَّمثيل املشّبهة.  بني أهل الّتعطيل اجلهميَّ  -تعاىل -فهم وسط يف باب صفات اهلل
 وهم وسط يف باب أفعال اهلل بني اجلربيَّة والقدريَّة وغريهم. 

 ويف باب وعيد اهلل بني املرجئة والوعيديَّة من القدريَّة وغريهم. 
 ويف باب أمساء اإلميان والّدين بني احلروريَّة واملعتزلة وبني املرجئة واجلهميَّة.  

 .  (2)  الرافضة واخلوارج  ويف أصحاب رسول اهلل بني
حيث قال: قالوا: إنَّ الوسط هو العدل واخليار، وذلك أنَّ الزّيادة على املطلوب يف رشيد رضا  -3

اْلمر إفراط، والّنقص عنه تفريط وتقصري، وكل من اإلفراط والتَّفريط مْيل عن اجلاّدة القومية، فهو شّر 
 أي املتوسط بينهما.  ومذموم، فاخليار هو الوسط بني طريف اْلمر، 

أنَّ الوسط هو املتوّسط بني أمرين مع كونه   -أيًضا -مث ذكر قوال ْلستاذه حممد عبده حيث إنَّه يرى
 .  (3) خيارًا  

 
 (. 2/6انظر: تفسير الطبري ) - 1

 (. 124انظر: شرح العقيدة الواسطيَّة ص ) - 2

 (. 2/4انظر: تفسير المنار ) - 3
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التوّسط أو الّتعادل بني طرفني متقابلني أو   -أي الوسطيَّة -فقد قال: ونعين هبايوسف القرضاوي  -4
أثري، ويطرد الطرف املقابل، وحبيث ال يأخذ أحد الطرفني أكثر من متضاّدين، حبيث ال ينفرد أحدمها بالتّ 

 .  (1)حّقه، ويطغى على مقابله، وحييف عليه، مث ذكر بعض اْلمثلة يف ذلك  
بية اإلسالميَّة" أنَّ الوسطيَّة هي الّتوازن، والّتوازن هو  محمد قطب  -5 حيث بني يف كتابه "منهج الرتَّ

ًة َوَسطاً() :-ىلتعا -العدل، حيث قال يف قوله (. وسطًا يف كل 143)البقرة: من اآلية وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ
 شيء، متوازنني، يف كل ما تقومون به من نشاط.  

مث بني أنَّ الوسطيَّة تعين التَّوفيق بني أشياء كثرية، كالتَّوفيق بني مطالب الفرد الواحد، وبني مطالب 
 .  (2)للعاجلة واآلجلة... وهكذااجلموع، والتَّوفيق بني العمل 

وانظر ما قاله يف رسالة القواعد احلسان لتفسري القرآن، القاعدة عبد الرحمن بن ناصر الّسعدي،  -6
(: وباجلملة فإن اهلل العليم احلكيم أمر بالتوّسط يف كل شيء بني خلقني ذميمني، تفريط وإفراط،  24)

ًة وَ ) وقال:  .  (3) (143)البقرة: من اآلية َسطاً(وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ
فقد اعترب الوسطيَّة هي اْلمر الوسط بني أمرين متطرّفني، حيث قال: من عمر سليمان األشقر،  -7

املعضالت اليت مل ينجح املشّرعون من البشر يف حّلها الّتطّرف يف الّتشريع، فبعض القوانني جتنح إىل أقصى 
 ليمني، وقّلما يوّفق واضعو القوانني إىل التوّسط واالعتدال. اليسار، وبعض آخر جينح إىل أقصى ا

وقال يف موضع آخر: وإذا نظرت إىل الّشريعة اإلسالمية وجدهتا وسطًا يف كل أحكامها، فأحكامها  
 .  (4)بني الغايل واجلايف

اعترب من فقد تناول الوسطيَّة من منطلق التوّسط بني شيئني، حَّت إنَّه عمر بهاء الدين األميري،  -8
ة التوّسط اجلغرايف يف املكان واملناخ. وممَّا قال: وقد كان من تدبري اهلل احلكيم العليم يف  وسطيَّة هذه اْلمَّ

ة أن جعل وسطيَّتها يف كل جمال:    هذه اْلمَّ

 
 إلسالم لفريد عبد القادر ص )ج(. (، والوسطيَّة في ا127انظر: الخصائص العأمَّة لإلسالم ص ) - 1

 (. 1/28انظر: منهج التربية اإلسالمية ) - 2

 (. 90انظر: القواعد الحسان ص ) - 3

 (، والوسطيَّة في اإلسالم لفريد عبد القادر )و(. 87، 86انظر: خصائص الشريعة اإلسالمية ص ) - 4
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يف مناخ حمتمل،   -من بعد -فهي موطن الّرسالة اْلوىل، ويف ساحتها احلضاريَّة املشّعة املرتامية اْلطراف
وجّو مسعف، ال يف مناطق بركانيَّة زلزاليَّة، وال الظية استوائيَّة، وال متجّمدة قطبيَّة، حيث تقعد قساوة  

 الطبيعة باإلنسان عن احلركة والّنشاط واإلعمار احلضاري.  
ة  وهي وسط يف موقعها اجلغرايف املهّم، حيث كانت مهابط الوحي، أرض اإلسالم، ومهد اْلمَّ

 . اإلسالمّية اْلوىل
فهي الوسط بني الّشمال واجلنوب، والشرق والغرب، وهي مركز الوصل بني إفريقيا وآسيا، وطرف ممتّد  

 .  (1) من أوروبا، وهي الرّباط الربّي بني الطّرق املائيَّة  
ا الوسطيَّة يف اإلسالم فهي حدود ملنهج احلركة يف طريق مستقيم إىل  يوسف كمال،  -9 حيث قال: أمَّ

 احنرافات يف سبل شَّّت تؤّدي للّضالل.  هدف، بعيد عن
 .  (2) قال عنه فريد عبد القادر: إال أنَّه قد الزم عرضه فكرة الّتوّسط بني أمرين  

ومن خالل ما سبق يتَّضح لنا أن صفة البينيَّة أمر أساسي يف حتديد الوسطيَّة، وأنَّ هؤالء العلماء 
 حتديدهم، وتعريفهم للوسطيَّة.   والُكّتاب اعتربوا هذا اْلمر قضيَّة مسلَّمة يف

وقد ذكرت اْلدلّة من القرآن والسنَّة على أنَّ البينيَّة صفة الزمة للوسطيَّة، وذلك يف مبحث )حترير معىن 
 الوسطيَّة(.  

ة والعدل، ومن مثَّ  اللة على الّتوازن واالستقامَّ ا هي اليت تعطي الدَّ  وهذه البينيَّة ليست جمّرد الظّرفيَّة، وإّنَّ
ة. وهبذا يتَّضح لنا اخلطأ الذي وقع فيه اْلستاذ فريد عبد القادر عندما  اخلرييَّة، فهذه هي الوسطيَّة احلقَّ
ذهب إىل أنَّ الوسطيَّة ال تستلزم البينيَّة، ومن مثَّ قام بتخطئة من ذهب إىل ذلك كشيخ اإلسالم ابن تيمية  

 وغريه ممَّن ذكرت سابًقا، حيث قال: 
 راسات الّسابقة حول موضوع الوسطيَّة على مفهوم الّتوّسط بني أمرين. )مث قال(:  لقد رّكزت الدّ 

 
 (، والوسطيَّة في اإلسالم ص )و( لفريد عبد القادر. 85انظر: وسطية اإلسالم وأمَّته في ضوء الفقه الحضاري ص ) - 1

 (، والوسطيَّة في اإلسالم ص )ز(.  127انظر: مستقبل الحضارة ليوسف كمال ص ) - 2
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فكانت فكرة الّتوّسط بني أمرين مسيطرة على اْلذهان والعقول أثناء البحث إلظهار وسطيَّة اإلسالم،  
أثناء البحث بني مع الّتعبري عن هذه الوسطيَّة باخلرييَّة،)مث حكم عليها قائال(: فكانت هذه الّدراسات ختلط 

 مالبسات صحيحة، ونتائج غري صحيحة.  
 .  (1) مث ذكر أمثلة تدّل على عدم فهمه ملا ذهب إليه أولئك اْلعالم، ومن مثَّ قام باحلكم اجلائر إيَّاه  

 
كن كما قال الشاعر: وكم من عاتب قوال لانظر رسالته: وسطيَّة اإلسالم ص )ب(، ومن هنا فإني أنصح طالب العلم بعدم التعجل بتخطئة العلماء والمفكرين، وهذا ال يعني عصمتهم، و  - 1

 صحيًحا وآفته من الفهم السقيم.  
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 العدل والحكمة 
ر قوله أّما العدل فقد صّح فيه احلديث عن رسول اهلل،  ًة َوَسطاً() :-تعاىل -حيث فسَّ لبقرة: )ا أُمَّ

بقوله: عدوال: وذلك يف احلديث الذي رواه البخاري عن أيب سعيد اخلدري، حيث قال،  ( 143من اآلية
   والوسط والعدل   (1)  . 

ة وسطًا  ويف رواية الطربي: قال:    .  (2) عدوال   أمَّ
ة  وقد بّينت أنَّ الوسطيَّة بينيَّة، ومن مثَّ ال بد من العدل يف اختيار هذا اْلمر الذ ي بني أمرين أو عدَّ

 أمور.  
 والوسط: العدل، وأصل هذا أنَّ أمحد اْلشياء أوسطها.  قال القرطبي: 

يف كتابه ِبا أنعم علينا من تفضيله لنا باسم العدالة،   -تبارك وتعاىل -مث قال: قال علماؤنا: أنبأنا ربنا
  آخرًا زمانًا، كما قال، عليه السالم:  وتولية خطري الشهادة على مجيع خلقه، فجعلنا أوال مكانًا، وإن كنَّا

. وهذا دليل على أنَّه ال يشهد إال العدول، وال ينفذ قول الغري على الغري إال     (3)حنن اآلخرون اْلولون 
 .  (4) أن يكون عدال   

ا الّتأويل فإنَّه جاء بأّن الوسط ا لعدل، وممّا يدّل على أنَّ العدل من مالمح الوسطيَّة قول الطربي: وأمَّ
 .  (5) وذلك معىن اخليار، ْلنَّ اخليار من النَّاس عدوهلم   

 مث ساق اْلدلّة من السنَّة وأقوال الّسلف يف ذلك. 
قال اْلستاذ: إنَّ يف لفظ الوسط إشعارًا بالسببيَّة، فكأنَّه دليل على نفسه، أي: أنَّ  وقال رشيد رضا: 

م وسط     .  (6) املسلمني خيار وعدول ْلهنَّ

 
 ( وعندهما "عدال" بدل "عدوال". 3/9( وأحمد )2961( رقم )5/190(. والحديث أخرجه الترمذي )2/7انظر: تفسير الطبري ) - 1

 (. 2/6انظر: تفسير الطبري ) - 2

 (. 855( رقم )2/585(. ومسلم )1/211أخرجه البخاري ) - 3

 (. 2/155انظر: تفسير القرطبي ) - 4

 (. 2/7انظر: تفسير الطبري ) - 5

 (. 2/4انظر: تفسير المنار ) - 6
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الوسط شيء بني شيئني، فإنَّه يلزم ْلن يكون وسطًا شرعًيا أن يكون عدال، ْلنَّه إذا مل يكن   وإذا كان
ا إىل الّتفريط، وهذا خروج عن حقيقة العدل،   ا إىل اإلفراط، وإمَّ كذلك مال واحنرف إىل أحد الطّرفني، إمَّ

ة، وبيان هذا: أنَّ ومن مثَّ خروج عن الوسط، ولذلك جاءت صفة احلكمة ملمًحا من مالمح الوسطيَّ 
التوّسط هو توّسط معنوي، وحتديد هذا التوّسط يكون ِبراعاة مجيع اْلطراف، حتقيًقا للمصاحل، ودرًءا 
ة   للمفاسد، وهذه هي احلكمة الّشرعيَّة. وبعبارة أخرى: فإنَّ الوسطيَّة أمر نسيب، خيضع حتديده لعوامل عدَّ

 إتقان احلكمة. البّد من مراعاهتا، وال يتحقَّق ذلك إال ب
ومن أجل إلقاء مزيد من الّضوء على هذه احلقيقة أذكر بعض ما ورد يف احلكمة من أقوال املفّسرين، 

 .  (1)وتعريفات العلماء
 قال عبد الرحمن بن سعدي:  

احلكمة: هي العلوم الّنافعة، واملعارف الّصائبة، والعقول املسّددة، واْللباب الرزينة، وإصابة الّصواب يف  
قوال واْلفعال، مث قال: ومجيع اْلمور ال تصلح إال باحلكمة اليت هي وضع اْلشياء مواضعها، وتن زيل اْل

 ..  (2) اْلمور منازهلا، واإلقدام يف حمّل اإلقدام، واإلحجام يف موضع اإلحجام.  
هتديه  احلكمة: القصد واالعتدال، وإدراك العلل والغايات، والبصرية املستنرية اليت وقال سيد قطب: 

 .  (3)للّصاحل الّصائب من احلركات واْلعمال  
 وكالم ابن سعدي وسّيد يف غاية الّداللة على صلة احلكمة بالوسطيَّة.  

وأحسن ما قيل يف احلكمة قول جماهد ومالك: إهّنا معرفة احلّق والعمل به، واإلصابة يف  قال ابن القّيم: 
 القول والعمل. 

 .  (4) والفقه يف شرائع اإلسالم، وحقائق اإلميان    وهذا ال يكون إال بفهم القرآن،
 .  (1) هي: فعل ما ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، يف الوقت الذي ينبغي  وقال في موضع آخر: 

 
 انظر المزيد من التفصيل لتعريف الحكمة: رسالة المؤلف )الحكمة(.  - 1

 (. 1/332انظر: تفسير ابن سعدي ) - 2

 (. 1/312انظر: في ظالل القرآن ) - 3

 (. 226القيم ص ) انظر: التفسير - 4
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 وقوله: )على الوجه الذي ينبغي( من أقوى دالالت الوسطيَّة.  
 تعجله عن وقته، وال احلكمة: أن تعطي كل شيء حّقه، وال تعّديه حّده، والوقال في موضع آخر: 

 .  (2) تؤّخره عنه   
أن احلكمة البّد من اعتبارها عند حتديد معىن الوسطيَّة، بل إن االلتزام بالوسطيَّة  ونخلص مّما سبق: 

 وعدم اجلنوح إىل اإلفراط أو الّتفريط هو عني احلكمة وجوهرها. 
ا عاجال  أو آجال، وهذا خُيالف احلكمة ويُنافيها.   وذلك أنَّ اخلروج عن الوسطيَّة له آثاره السلبيَّة، إمَّ

 ومن اْلمثلة اليت توّضح ذلك: 
أمر االبن بالّصالة لسبع سنني، وضربه عليها ضربًا غري مربِّح بعد بلوغ العاشرة، فإنَّنا جند التوّسط يف  

الّسابعة، وبني هذه القضية ظاهرًا بني اإلفراط وبني الّتفريط، وهذه هي احلكمة، حيث فرَّق بني من مل يبلغ 
ا سبق.... وهكذا، فقد ن ّزل  من بلغها، وكذلك من بلغ العاشرة خيتلف أمره، مث من أدرك احللم خيتلف عمَّ

 اْلمور منازهلا، ووضع اْلشياء مواضعها.  
 .  (269)البقرة: من اآلية َوَمْن يُ ْؤَت احلِْْكَمَة فَ َقْد أُويتَ َخرْياً َكِثرياً() وصدق اهلل العظيم:

 ليل تطبيقي لهذه المالمح د  
بعد أن بّينت مالمح الوسطيَّة سأذكر دليال عمليًّا تربز فيه مجيع هذه املالمح، حيث ميّثل أعلى درجات 

يسألونه عن عبادته،   جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب،  قال:  الوسطيَّة: عن أنس بن مالك 
م تقاّلوها، فقالوا: أين  م من فلما أخربوا كأهنَّ حنن من النيب، صلى اهلل عليه وسلم؟ فقد غفر اهلل له ما تقدَّ

ر.    ذنبه وما تأخَّ
ا أنا فأصّلي الليل أبًدا، وقال آخر: أنا أصوم الّدهر وال أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل  فقال أحدهم: أمَّ

 الّنساء فال أتزّوج أبًدا.  

 
 (. 2/479انظر: مدارج السالكين ) - 1

 (. 2/478انظر مدارج السالكين ) - 2
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وأتقاكم له، لكيّن أصوم وأفطر، وأصّلي وأرقد،  فقال: إيّن ْلخشاكم هلل، فجاء رسول اهلل، صلى اهلل 
 .    (1)وأتزّوج النساء، فمن رغي عن ُسنَّيت فليس مينِّ 

 وسأذكر مالمح الوسطيَّة واحدة واحدة، مع بيان موضعها من احلديث: 
 أوال: الخيريَّة:  

خذ بالوسطيَّة: فيصوم  مثَّ يبنّي أنَّه يأ  إيّن ْلخشاكم هلل، وأتقاكم له   وهذا يتَّضح من قوله، 
ويفطر، ويصّلي وينام، ويتزّوج الّنساء، فلوال أن هذا العمل ال يعارض اخلشية والّتقوى، بل يطّرد معهما مل 

 أتقاكم" وهي أعلى درجات اخلرييَّة.   -يذكرها يف هذا املقام، واستخدم هذا أفعل التفضيل "أخشاكم 
رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، َتّثل اخلشية والّتقوى،   فاتَّضح أن هذه الوسطيَّة اليت يرشدنا إليها 

 وهذه هي اخلرييَّة يف أفضل صورها.  
   فمن رغب عن سنَّيت فليس مينِّ    وتربز هذه احلقيقة يف قوله، ثانًيا: االستقامة: 

ن  إذن فاالستقامة هي بأن يصوم ويفطر، وينام ويرقد، ويتزّوج الّنساء، واخلروج عنها احنراف ع
مة، فهذا العمل الذي ميّثل الوسطيَّة، ال نقول إنَّه ال يُعارض االستقامة؛ بل هو االستقامة بعينها، ااالستق

 من سنَّته، وهل االستقامة إال االلتزام بسنَّته واْلخذ هبا.   حيث جعله الرسول، 
، فنحن بني عملني وردا يف هذثالثًا: اليسر ورفع الحر :   ا احلديث: وهذا أمر جّلي وبنيِّ

ة وحرج.    تبّتل وامتناع عن الّنساء والّزواج مع ما يف ذلك من مشقَّ
 ويقابله تزّوج الّنساء مع ما يف ذلك من قضاء الوطر، واملوّدة والّرمحة، وإجناب اْلوالد. 

من مع ما فيه من مشّقة وعسر، والثاين ميّثل الوسطيَّة مع ما فيه  اْلول ميثل االحنراف عن سنة النيب، 
 ختفيف وتيسري ورمحة، ودفع للحرج. 

 وقل مثل ذلك يف الّصيام، والقيام. 
ة والَعَنت.   إذن فالوسطيَّة يف اليسر ورفع احلرج، وليس يف الّتكّلف واملشقَّ

 
 (. 1401( رقم )2/1020(. ومسلم بمعناه )6/116أخرجه البخاري ) - 1
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 رابًعا: البينيَّة:  
 واْلمثلة تربهن على ذلك: 

 إفراط.   -امتناع عن الّزوا  مطلًقا  -1
 الّشهوات دون وازع أو قيد.   ويقابله التَّفريط وهو اتّباع 

وبينهما: قضاء الّشهوة والوطر، ولكن ضمن الّضوابط الّشرعيَّة، ويتمثَّل يف الّزواج وهذا هو الوسط،  
 وهو املشروع.  

 إفراط.  -صيام دائم   -2
 تفريط.   -اإلفطار دائًما 

 طه الشرعيَّة. وهو املشروع يف ضواب -وسط بني اْلمرين  -والفطر أحيانًا  -الصيام أحيانًا 
 إفراط.   -القيام مطلًقا  -3

 تفريط.   -النوم مطلًقا 
 وسط، وهذا هو املشروع.   -القيام والنوم حسب الطّاقة ودون تكّلف 

وتربز صفة العدل بالّنظر إىل مطالب الّنفس وواجبات العبادة، فقد جعل خامًسا: العدل والحكمة: 
 حّق الّنفس، ومل يكن يف ذلك حيف أو شطط، وحاشاه من ذلك. لكلِّ منها نصيًبا، فعدل بني حّق الّرّب و 

فإنَّه بالّنظر إىل قدرة النَّفس ومدى حتّملها، وغفلة هؤالء القوم عن قدرهتم يف فورة  أّما الحكمة: 
يضع اْلمور مواضعها، وجيعلها يف مسارها الطّبيعي، فإنَّ أحّب  احلماس واالندفاع، فجاء الرسول، 

ولو التزم هؤالء الّرجال ِبا قالوا لتعبوا عاجال أو آجال. مثَّ إنَّ هذا   (1) ما داوم عليه صاحبه  العمل إىل اهلل
الفعل نفسه خمالفة لصريح احلكمة وحقيقتها، وذلك أن احلكمة هي وضع الشيء يف موضعه، واإلصابة يف  

ه إليه،   .  القول والعمل، وهذا هو عني ما وجَّ
يف ضوء هذا احلديث، يتَّضح املراد، ممَّا يساعد ّي لمالمح الوسطيَّة ومن خالل هذا الّتطبيق العمل

 على فهم الوسطيَّة، واستنباطها يف املباحث التالية إن شاء اهلل.  
 

 (. 785( رقم )1/542(. ومسلم )1/16أخرجه البخاري ) - 1
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 القرآن يقرر منهج الوسطيَّة
الوسطيَّة  ن زل القرآن الكرمي هدايًة للّناس ونورًا، خُيرج به اهلل من شاء من الظّلمات إىل النور، ولزوم منهج 

 عني اهلداية، وحقيقتها، ولذلك فقد جاءت اآليات مستفيضًة ترسم منهج الوسطيَّة وتدّل عليه.  
والوسطيَّة ليست حمصورًة يف جزئية من اجلزئيات، بل وال يف ركن من اْلركان! وإّنا هي منهج متكامٌل 

ة الوسط:شامٌل، ال ينفصل بعضه عن بعض، فاإلسالم كّله وسٌط، ولذلك فهذه اْلمَّ  وََكَذِلَك ) ة هي أمَّ
ًة َوَسطاً(  .  ( 143)البقرة: من اآلية َجَعْلَناُكْم أُمَّ

 والذين يغفلون عن هذه احلقيقة يغفلون عن جوهر القرآن ومقاصده.  
ومن هذا املنطلق جاء القرآن الكرمي مقّررًا ملنهج الوسطيَّة يف أبواب العبادات، واالعتقاد، واحلكم  

 باب اجلهاد، واْلمر باملعروف، والنهي عن املنكر، وغريها من اْلبواب واجملاالت. والتحاكم، ويف 
 والناظر يف كتاب اهلل ال يتلو بضع آيات إال وجيد فيها ذلك صراحة أو إمياًء.  

ولذلك فإن الذين حصروا احلديث عن الوسطيَّة يف اآليات اليت جاء فيها لفظ )الوسط( أو ما اشتق  
على بعض أجزائه، وإال فإن بعض اآليات اليت مل يرد فيها لفظ الوسط جاءت أقوى داللة منه، قصروا الكل 

 على الوسطيَّة من آيات ورد فيها هذا اللفظ.  
وبيانًا هلذه احلقيقة وجتلية هلا، سنعيش مع كتاب اهلل متأّملني بعض ما ورد فيه، تقريرًا هلذا املنهج  

 وتأصيال له.  
، سأذكر كل باب وبعض ما ورد فيه من آيات، معّلًقا على بعض اآليات وتسهيال للوصول إىل اهلدف

 ِبا يُبنّي املراد من إيرادها، وداللتها على املنهج الذي حنن بصدده. 
 وأنبه إىل نقطتني مهّمتني:  

أن اآليات اليت سأذكرها ليست على سبيل احلصر واالستقصاء، وإّنا اكتفيت من اآليات ِبا  األولى: 
داللة من سواه، ْلن املراد، هو بيان تقرير القرآن ملنهج الوسطيَّة، ال احلديث عن كل آية وردت كان أكثر 

 تُقّرر منهج الوسطيَّة.  
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أن اْلبواب اليت سأذكرها هي أبرز اْلبواب اليت تصلح منطلًقا للحديث عن هذا املنهج،  الثانية: 
ا.   وخباصة أن احنراف الناس فيها عن منهج الوسطيَّة أكثر من  غريها، وال يعين ذلك أن ماعداها ليس مهمًّ

 وهذه األبواب هي: 
 االعتقاد.   -1
 التشريع والتكليف.   -2
 العبادة.   -3
 الشهادة واحلكم.   -4
 اْلمر باملعروف، والنهي عن املنكر.   -5
 اجلهاد يف سبيل اهلل.   -6
 املعاملة واْلخالق.   -7
 كسب املال وإنفاقه.    -8
 وشهواهتا.  مطالب النفس  -9

وقد أجد آية من اآليات تصلح دليال يف أكثر من باب، ولكيّن سأحلقها بأقرب هذه اْلبواب إليها،  
 مراعاة لالختصار ودفًعا للّتكرار.  

وحيث إن هناك عدًدا من اآليات الدالة على الوسطيَّة غري داخلة حتت أي باب من هذه اْلبواب، 
 كون ختاًما هلذه اْلبواب ومكّملة هلا. فسأجعلها حتت عنوان: )شواهد أخرى(، ت

وسأفتتح احلديث عن تقرير القرآن ملنهج الوسطيَّة بوقفة مع سورة الفاحتة، يف ضوء ما ورد فيها عن هذا 
 املنهج.  

 ومن اهلل استمّد العون وأسأله الّتوفيق والّسداد. 
 وقفة مع سور  الفاتحة   

رير الوسطيَّة أن أقف مع أّم الكتاب، حيث إهنا من أوهلا إىل  أجد خري بداية لبيان املنهج القرآين يف تق
 آخرها تقّرر هذه احلقيقة وتؤكدها. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



   )للشيخ ناصر العمر(   الوسطية في ضوء القرآن الكريم 

http://www.almoslim.net 101 

(. وما  6اْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيَم( )الفاحتة:) –تعاىل  -ولكن أبرز آية فيها ناطقة بذلك هي قوله 
 بعدها. 

أن هذا الصرّاط هو صراط الذين أنعم اهلل  وهذه اآلية صرحية يف حتديد املنهج الوسط، ذلك أنّه بنّي 
 عليهم. 

ة من أهل التأويل مجيًعا على أّن الّصراط املستقيم هو الطّريُق الواضُح الذي ال  قال الطربي: أمجعت اْلمَّ
 اعوجاج فيه، وكذلك ذلك يف لغة مجيع العرب، فمن ذلك قول جرير اخلطفي: 

 إذا اعو  الموارد مستقيم 

 

 على صراٍط أمير المؤمنين  

 

 قال ابن عباس:  
 .  (1) ( يقول: أهلمنا الطّريق اهلادي، وهو دين اهلل الذي ال َعَوَج له6)الفاحتة: (اْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيمَ )

مث قال: وكّل حائد عن قصد الّسبيل وسالك غري املنهج القومي فضالٌّ عند العرب، إلضالله وجه الطّريق   
(2)  . 

َغرْيِ )  لنا أن الّصراط املستقيم هو منهج الوسط، حيث قال واصًفا الصراط املستقيم:وقد بنّي اهلل
الِّنَي( ومنهج املغضوب عليهم ميثل التفريط، بينما ميثل منهج    (7)الفاحتة: من اآلية اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّ

 الّضالني اإلفراط، فهما منهجان دائران بني الغلّو واجلفاء.  
ابن كثري: غري صراط املغضوب عليهم، وهم الذين فسدت إرادهتم، فعلموا احلّق وعدلوا عنه، وال  قال

 .  (3) صراط الّضالني، وهم الذين فقدوا العلم، فهم هائمون يف الّضاللة، ال يهتدون إىل احلق  
هم، وسبيل وهبذا يّتضح لنا أن هناك ثالثة سبل: سبيل الذين أنعم اهلل عليهم، وسبيل املغضوب علي

 الضالني. 

 
 (. 1/73،74انظر: تفسير الطبري ) - 1
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وحنن مأمورون بااللتزام بسبيل الذين أنعم اهلل عليهم، ْلنَّه هو الّصراط املستقيم، وهو املنهج الوسط بني  
طريقني منحرفني، ومها طريقا اليهود والنصارى، وكل طريق منحرف عن منهج الّصراط املستقيم فله حّظ. 

 من أحد هذين السبيلني. 
 الوسطيَّة كما توضحها آية الفاحتة، وكما حّررت ذلك يف مبحث سابق، جاءت  وْلن االستقاَمة تعين

اآليات متعّددة تدعو إىل االستقامة بأساليب متعّددة وألفاظ ُمتقاربة، وهي تدور بني اخلرب واإلنشاء. ومن 
ة الوسط، فإن كل آية وردت يف االستقامة  هذا املنطلق، وبعد أن تقّرر أن طريق االستقامة هو طريق اْلمَّ

 فهي آية يف حتقيق الوسطيَّة والّدعوة إليها.  
ا أذكر بعًضا منها داللة على املراد، وبيانًا هلذا املنهج.    واآليات يف هذا الباب كثرية جدًّ

  (. وقال:1121)هود: من اآلية فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َوال َتْطَغْوا() :-سبحانه  -قال 
 (.  15)الشورى: من اآلية َذِلَك فَادُْع َواْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوال تَ تَِّبْع أَْهَواَءُهْم(فَلِ )

وأجد يف هاتني اآليتني ما يستحّق الّتنبيه عليه، وحنن بصدد احلديث عن الوسطيَّة، وذلك أنّه قال يف  
ة، والطغيان هو جماوزة احلّد  بعد أن أمر باال (1121)هود: من اآلية َوال َتْطَغْوا() اآلية اْلوىل: .  (1) ستقامَّ

 وهو خروج عن منهج الوسطيَّة إىل االحنراف عن السبيل. 
( واتباع اهلوى خروج عن االستقاَمة، 15)الشورى: من اآلية َوال تَ تَِّبْع أَْهَواَءُهْم() ويف اآلية الثانية: قال:

 واحنراف عن منهج الوسط. 
)البقرة: من  يَ ْهِدي َمْن َيَشاُء ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم() في سورة البقرة:وتتواصل اآليات يف هذا الشأن، ف

)آل عمران: من  َوَمْن يَ ْعَتِصْم بِاللَِّه فَ َقْد ُهِدَي ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم() . ويف آل عمران:(142اآلية
ُقْل ِإنَّيِن  ) (. وفيها: 153)اْلنعام: من اآلية وُه(َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيمًا فَاتَِّبعُ ) (. ويف اْلنعام:101اآلية

َوَضَرَب ) (. ويف النحل:161)اْلنعام: من اآلية َهَداين َريبِّ ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم ِديناً ِقَيماً ِملََّة ِإبْ رَاِهيَم َحِنيفاً(
ْهُه ال يَْأِت خِبَرْيٍ َهْل َيْسَتِوي  اللَُّه َمَثالً َرُجَلنْيِ َأَحُدمُهَا أَْبَكُم ال يَ ْقِدُر َعَلى َشْيءٍ   َوُهَو َكلٌّ َعَلى َمْوالُه أَيْ َنَما يُ َوجِّ
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فَاْسَتْمِسْك بِالَِّذي أُوِحَي  ) (. ويف الزخرف:76ُهَو َوَمْن يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َوُهَو َعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم( )النحل:
 (.  43لزخرف: إِلَْيَك ِإنََّك َعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم( )ا

أََفَمْن مَيِْشي ُمِكّبًا َعَلى َوْجِهِه أَْهَدى أَمَّْن مَيِْشي َسِويًّا َعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم(  ) ويف سورة امللك:
 (.  22)امللك:

إىل غري ذلك من اآليات، حيث إن كل واحدة منها دالّة على أّن الّصراط املستقيم هو الطّريق الذي  
ما عداه، ْلنّه هو طريق احلّق والعدل والوسط، وما عداه طريق الّضالل والغواية   أمرنا باتّباعه واجتناب 

 واالحنراف عن الّصراط املستقيم، وهاهو الّشيطان يُعلن هذه احلقيقة قائال كما ذكر اهلل يف سورة اْلعراف: 
 (، وصدق اهلل العظيم. إذ يقول: 16من اآليةْلعراف: ا) فَِبَما أَْغَويْ َتيِن َْلَقْ ُعَدنَّ هَلُْم ِصرَاَطَك اْلُمْسَتِقيَم()
 (.  39)اْلنعام: من اآلية َمْن َيَشِأ اللَُّه ُيْضِلْلُه َوَمْن َيَشْأ جَيَْعْلُه َعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم()

  ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا َرب َُّنا اللَُّه مُثَّ ) :-سبحانه  -وكما بدأنا يف آيات الدعوة لالستقامة خنتم هبا، قال 
 (.  13اْستَ َقاُموا َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم حَيَْزنُوَن( )االحقاف:

َناُهْم َماًء َغَدقاً( )اجل ن:) ويف سورة اجلن: ِإْن ُهَو ) (. ويف الّتكوير:16َوأَلَِّو اْستَ َقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة َْلَْسَقي ْ
 (.  28، 27ْن َيْسَتِقيَم( )التكوير:ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم أَ  ِإالَّ ذِْكٌر لِْلَعاَلِمنيَ 

 ِإْن ُهَو() وهذه اآلية نّص يف أّن القرآن كله دعوة لالستقامة والسري على املنهج احلّق، قال القرطيّب:
ِلَمْن ) ( أْي: موعظة وزجر.27)التكوير: من اآلية ِإالَّ ِذْكٌر لِْلَعاَلِمنَي() يعين القرآن( 27)التكوير: من اآلية

 .  (1) ( أي يتبع احلق ويُقيم عليه  28ُكْم َأْن َيْسَتِقيَم( )التكوير:َشاَء ِمنْ 
ومما سبق يّتضح لنا أن سورة الفاحتة وضَعت القاعدة واملنطلق، ورمَست املنهج وحددت معامله، مث  

 جاءت اآليات بعد ذلك مقّررة لذلك، وداعية إليه.  
 أوال: االعتقاد    

يَّة يف العقيدة شامال ومتكامال، وذلك أّن العقيدة هي اْلساس، لقد جاء تقرير القرآن ملنهج الوسط
 وعليها البناء، فأّي احنراف فيها يسري على ما سواها ويؤثر فيه.  
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والعقيدة من أوسع اْلبواب وأكملها، حيث تشتمل على اإلميان باهلل ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم  
 اآلخر، وبالقدر خريه، وشرّه.  

 ذه اْلقسام يشتمل على عّدة موضوعات وأجزاء.  وكل قسم من ه
. دون  (1) املنهج اإلمجايل   -يف بعض أبواب اإلميان  -وسأسلك يف بيان تقرير القرآن للوسطيَّة 

الدخول يف التفاصيل واجلزئيات، ْلن ذلك يُؤدي بنا إىل الّتفريع والدخول يف اجلزئيات، مما ال يستلزمه مثل 
 اجة إليه هنا.  هذا البحث، وال تدعو احل

 وما سريد يف ثنايا ذلك من جزئيات فليست إال أمثلة خُمتارة للوصول إىل حتقيق املعىن املراد وتقريره.  
إن أعظم أصول اإلميان وأعالها مرتبة هو اإلميان باهلل، وتوحيده، توحيده يف ربوبيته، وألوهيته، وأمسائه،  

 وصفاته.  
 فهم بني إفراط وتفريط، وغلو وجفاء.   ولقد ضّلت طوائف كثرية يف هذا الباب،

بصفات الّنقص اليت خيتّص هبا بعض  -جل وعال  -من وصف اهلل  -كاليهود   -فنجد من الناس 
املخلوقني، وشبهوا اخلالق باملخلوق، فقالوا: إنّه خبيل! وإنّه فقري! وإنّه ملا خلق السماوات واْلرض تعب 

 .  !!  -سبحانه  -النقص اليت ال تليق به  فاسرتاح يوم السبت! إىل غري ذلك من صفات 
فوصفوا املخلوق بصفات اخلالق اليت خْيّتص هبا، فشّبهوا املخلوق باخلالق،   -كالنصارى   -وجاء آخرون 

حيث قالوا: إن اهلل هو املسيح ابن مرمي. وقالوا: املسيح ابن اهلل. وقالوا: إن املسيح خيلق، ويرزق، ويغفر،  
 .  (2) ويرحم، وحنو ذلك  

 أَنَا َربُُّكُم اْْلَْعَلى( ) ، وآخرون ادعوا اْللوهية كفرعون.-جّل وعال  -بل هناك من أنكر وجود اهلل 
 (.  38)القصص: من اآلية َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيِي() . وقال:(24)النازع ات: من اآلية

تعاىل   -ريهم ما ارتكبوه يف جنب اهلل وجاء القرآن باملنهج الوسط، وأنكر على كل فريق من هؤالء وغ
 . -اهلل عما يقول الظاملون علوًّا كبريًا 

 
 سأقتصر على ركني اإليمان باهلل ورسله، ألنهما إذا تحققا على الوجه الصحيح، فتحقق غيرهما من لوازم ذلك.  - 1

 (. 257انظر: وسطيَّة أهل السنة ص ) - 2
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 وأزيد اْلمور وضوًحا، فأقول: 
! وهذه الصفات ال تليق بالبشر، فكيف حبق اهلل  بالبخل والفقر -جل وعال  -جاء اليهود فوصفوا اهلل 

 . ! وهذا القول واالعتقاد احنراف يف العقيدة وضالل مبنيتعاىل؟
َلُهمُ ) فرّد اهلل عليهم بقوله: َع اللَُّه قَ ْوَل الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّه َفِقرٌي َوحَنُْن أَْغِنَياُء َسَنْكُتُب َما قَاُلوا َوقَ ت ْ  َلَقْد مسَِ

 (.  181اْْلَنِْبَياَء ِبَغرْيِ َحقٍّ َونَ ُقوُل ُذوُقوا َعَذاَب احلَْرِيِق( )آل عمران:
بيت املدارس، فوجد من يهود  ه عن ابن عباس، قال: دخل أبو بكر الصِّديق روى الّطربّي بسند

ناًسا كثريًا، قد اجتمعوا إىل رجل منهم يقال له فنحاص، كان من علمائهم وأحبارهم، ومعه َحرْب يُقال له  
ول لفنحاص: وحيك يا فنحاص، اتق اهلل وأسلم، فواهلل إنك لتعلم إن حممًدا رس أشيع، فقال أبو بكر 

اهلل، قد جاءكم باحلق من عند اهلل، جتدونه مكتوبًا عندكم يف التوراة واإلجنيل، قال فنحاص: واهلل يا أبا بكر 
ما بنا إىل اهلل من فقر، وإنه إلينا لفقري، وما نتضرّع إليه كما تضرّع إلينا، وإنّا عنه ْلغنياء، ولو كان عّنا غنًيا 

م عن الرِّبا ويعطيناه، ولو كان غنيًّا عّنا ما أعطانا الرِّبا، فغضب ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم، ينهاك
أبو بكر، فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة، وقال: والذي نفسي بيده، لوال العهد الذي بيننا وبينك 

  لضربت عنقك يا عدو اهلل، فاكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقني، فذهب فنحاص إىل رسول اهلل 
ْليب بكر: ما محلك على ما صنعت؟ فقال:   ظر ما صنع يب صاحبك، فقال رسول اهلل فقال يا حممد ان

يا رسول اهلل، إّن عدّو اهلل قال قوال عظيًما، زعم أن اهلل فقري، وأهنم عنه أغنياء، فلما قال ذلك غضبت هلل 
فيما قال  -ىل تبارك وتعا -مما قال، فضربت وجهه، فجحد ذلك فنحاص، وقال: ما قلت ذلك، فأن زل اهلل 

َع اللَُّه قَ ْوَل الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّه َفِقرٌي َوحَنُْن أَْغِنَياُء( ) فنحاص ردًّا عليه وتصديًقا ْليب بكر: )آل عمران:  َلَقْد مسَِ
 اآلية.  ( 181من اآلية

يد اهلل مغلولة، ن زل  . وكذلك ملا قال اليهود(1)وأورد الّطربّي عدًدا من الروايات ُتؤّكد سبب هذا الّنزول  
ُق َكْيَف َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد يَُد اللَِّه َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعُنوا ِبَا قَاُلوا َبْل يََداُه َمْبُسوطََتاِن يُ ْنفِ ) :-تعاىل  -قوله 

يف ستة أيام، مث  . ورّد عليهم يف قوهلم: إّن اهلل خلق السماوات واْلرض ( 64)املائدة: من اآلية َيَشاُء(
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َنا ِمْن ) اسرتاح يف اليوم السابع، فقال: نَ ُهَما يف ِستَِّة أَيَّاٍم َوَما َمسَّ َماَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَ ي ْ َوَلَقْد َخَلْقَنا السَّ
 .  (1) (38لُُغوٍب( )ّق:

لرتّد على والشاهد أّن هذه اآليات وأمثاهلا جاءت لرتّد على هؤالء وأمثاهلم، ويف الوقت الذي جاءت 
 . -تعاىل  -هذا االحنراف فإهنا تُقّرر املنهج احلق، وما جيب على املؤمن أن يعتقده يف جنب اهلل 

وكذلك جند الرّد على من أنكر اْللوهية واّدعاها لنفسه يف قصة إبراهيم مع ّنروذ حيث ذكرها اهلل يف 
جَّ ِإبْ رَاِهيَم يف َربِِّه َأْن آتَاُه اللَُّه اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم َأملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذي َحا ) :-سبحانه  -سورة البقرة، فقال 

ْمِس ِمَن ا ْلَمْشرِِق فَْأِت هِبَا ِمَن َريبَِّ الَِّذي حُيِْيي َومُيِيُت قَاَل أَنَا ُأْحِيي َوأُِميُت قَاَل ِإبْ رَاِهيُم فَِإنَّ اللََّه يَْأيت بِالشَّ
 (.  258 الَِّذي َكَفَر َواللَُّه ال يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي( )البقرة:اْلَمْغِرِب فَ ُبِهتَ 

أي: وجود ربه، وذلك  ( 258)البقرة: من اآلية َحاجَّ ِإبْ رَاِهيَم يف َربِِّه() :-تعاىل  -قال ابن كثري يف قوله 
)القصص: من  َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيِي( َما َعِلْمُت ) أنّه أنكر أن يكون له إله غريه، كما قال بعده فرعون مللئه: 

 .  (2) ( 38اآلية
  أما النصارى فقد شبهوا املخلوق باخلالق وأضفوا عليه من الّصفات واخلصائص ما ال يليق إال باهلل 

فقالوا عن املخلوق كقوهلم يف عيسى: إنه خيلق ويرزق، ويغفر ويرحم، ويتوب على اخللق، ويثيب ويُعاقب، 
وهم هبذا  (3)  -سبحانه  -خصائص الربوبية، وصفات اْللوهية اليت ال تكون إال هلل إىل غري ذلك من 

القول قد جعلوا املسيح، عليه السالم، إهلًا، فجاء القرآن الكرمي ليبنّي احنرافهم وخروجهم عن الصراط  
ِسيُح اْبُن َمْرمَيَ ُقْل َفَمْن مَيِْلُك ِمَن اللَِّه  َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلمَ ) :-سبحانه  -املستقيم، فقال 

مَ  يعًا َولِلَِّه ُمْلُك السَّ ُه َوَمْن يف اْْلَْرِض مجَِ اَواِت َواْْلَْرِض َوَما  َشْيئًا ِإْن أَرَاَد َأْن يُ ْهِلَك اْلَمِسيَح اْبَن َمْرمَيَ َوأُمَّ
نَ ُهَما خَيُْلُق َما َيَشاُء َواللَُّه َعَلى كُ  َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّه ثَاِلُث ) . وقال:(17لِّ َشْيٍء َقِديٌر( )املائدة:بَ ي ْ

نَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمن ْ  ا يَ ُقوُلوَن لََيَمسَّ ُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم(  َثالثٍَة َوَما ِمْن إَِلٍه ِإالَّ إَِلٌه َواِحٌد َوِإْن ملَْ يَ ْنتَ ُهوا َعمَّ
 .  (73)املائدة:
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وتنّقصوه من الوجه الذي أرادوا به تعظيمه، حيث   ومن ضالل النصارى واحنرافهم أهنم سّبوا اهلل 
. وقد رّد اهلل عليهم  ( 30)التوبة: من اآلية  َوقَاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّه() قالوا: إن املسيح ابن اهلل. 

َوقَاُلوا اختَََّذ اللَُّه  ) من زًها نفسه: -سبحانه  -الل، فقال وعلى أمثاهلم مثل هذا القول وبني أنّه احنراف وض
ً ُسْبَحانَُه( َماَواُت  َلَقْد ِجْئُتْم َشْيئًا ِإّداً  َوقَاُلوا اختَََّذ الرَّمْحَُن َوَلداً ) (. وقال:116)البقرة: من اآلية َوَلدا َتَكاُد السَّ

رُّ  ِإْن ُكلُّ  َوَما يَ ْنَبِغي لِلرَّمْحَِن َأْن يَ تَِّخَذ َوَلداً  َأْن َدَعْوا لِلرَّمْحَِن َوَلداً   اجْلَِباُل َهّداً يَ تَ َفطَّْرَن ِمْنُه َوتَ ْنَشقُّ اْْلَْرُض َوختَِ
َماَواِت َواْْلَْرِض ِإالَّ آيت الرَّمْحَِن َعْبداً( )مرمي: َماَواِت ) (. وقال يف سورة اْلنعام:93-88َمْن يف السَّ بَِديُع السَّ

 (.  101َأّنَّ َيُكوُن َلُه َوَلٌد وملَْ َتُكْن َلُه َصاِحَبٌة َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم( )اْلنعام: َواْْلَْرضِ 
فنفوا عنه أمساءه وصفات الكمال اليت وصف هبا نفسه،   -جل وعال  -وهناك من أرادوا تن زيه اهلل 

  ليت تثبت هلل صفات الكمال وأمساء ذي اجلالل، ومنها: فجاءت اآليات الكثرية ا ووصفه هبا رسوله، 
ْلعراف: من ا) َوَرمْحَيِت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء( )  . وقوله: (3، 2الرَّمْحَِن الرَِّحيِم( )الفاحتة:  احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ )

الُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اجْلَبَّاُر ُهَو اللَُّه الَِّذي ال إَِلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك ) (. وقال:156اآلية وُس السَّ اْلُقدُّ
ُر( (. إىل غري ذلك من 6)الفتح: من اآلية َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِهْم َوَلَعنَ ُهْم() (.23)احلشر: من اآلية اْلُمَتَكب ِّ
 اآليات. 

    
  وخالصة القول:

، ويرد عليهم ضالهلم، واحنرافهم، ويُقّرر املنهج احلّق، ويُبنّي  إن القرآن جاء ليُبنّي احنراف أولئك املنحرفني
آَمَن الرَُّسوُل ِبَا أُْنزَِل إِلَْيِه ِمْن َربِِّه  ) .-جل وعال  -ما جيب أن يعتقده املسلم يف اهلل، من اإلميان به 

ُقْل ُهَو  ) (. 136)البقرة: من اآلية ا بِاللَِّه( ُقوُلوا آَمنَّ ) (. 285)البقرة: من اآلية  َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بِاللَِّه(
 (. 136)النساء: من اآلية  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه( ) (. 29)امللك: من اآلية الرَّمْحَُن آَمنَّا بِِه( 

يُقوَن()  (.  19ديد: من اآلية)احل َوالَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه أُولَِئَك ُهُم الصِّدِّ
وينفي عنه ما نفاه عنه نفسه أو نفاه   وكذلك جيب أن يثبت هلل ما يثبته لنفسه أو أثبته له رسوله، 

 .  عنه رسوله، 
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َما َكانُوا  َولِلَِّه اْْلَمْسَاُء احلُْْسىَن فَاْدُعوُه هِبَا َوَذُروا الَِّذيَن يُ ْلِحُدوَن يف َأمْسَائِِه َسُيْجَزْوَن ) :-سبحانه  -قال 
. فاإلحلاد يف أمساء اهلل وصفاته خروج عن منهج الوسطيَّة الذي رمسه القرآن ( 180ْلعراف:ايَ ْعَمُلوَن( )

(. والذين 110سراء: من اآلية)اإل ُقِل اْدُعوا اللََّه أَِو اْدُعوا الرَّمْحََن أَيًّا َما َتْدُعوا فَ َلُه اْْلَمْسَاُء احلُْْسىَن() وأثبته. 
يُلحدون يف آيات اهلل، وهذا احنراف   بغري ما وصف به نفسه يف كتابه أو على لسان رسوله، يصفون اهلل

َنا ()فصلت: من اآلية) عن الّصراط املستقيم.  .  (40ِإنَّ الَِّذيَن يُ ْلِحُدوَن يف آيَاتَِنا ال خَيَْفْوَن َعَلي ْ
حًدا من خلقه، وال ْيشبهه أحد من  له صفات الكمال وأمساء اإلجالل: ال ُيشبه أ -جل وعال  -واهلل 

ِميُع اْلَبِصرُي() خلقه.  (.  11)الشورى: من اآلية لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ َوُهَو السَّ
ا، جاءت مثبتة ونافية، ومن زهة اهلل عما يصفه به الواصفون،  تعاىل اهلل  -واآليات يف كتاب اهلل كثرية جدًّ

ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل ) (.116)البقرة: من اآلية اُلوا اختَََّذ اللَُّه َوَلداً ُسْبَحانَُه(َوقَ ) –عما يقول اجلاحدون علوًّا كبريًا 
ا َيِصُفوَن( ا ُيْشرُِكوَن() (.100)اْلنعام: من اآلية َعمَّ   (. 31)التوبة: من اآلية ال إَِلَه ِإالَّ ُهَو ُسْبَحانَُه َعمَّ

ا يَ ُقوُلوَن ُعُلّوًا َكِبرياً(  ) (.57)النحل: من اآلية (َوجَيَْعُلوَن لِلَِّه اْلبَ َناِت ُسْبَحانَهُ ) ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل َعمَّ
ا ُيْشرُِكوَن() (.43سراء:إل)ا َماَواُت َمْطِويَّاٌت بَِيِميِنِه ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل َعمَّ (. وصدق  67ر: من اآلية )الزم َوالسَّ

 (.  4-1خالص:وملَْ َيُكْن َلُه ُكُفواً َأَحٌد( )اإل ملَْ يَِلْد وملَْ يُوَلدْ  الصََّمدُ  اللَّهُ  ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ ) اهلل العظيم.
صفاء عقيدة التوحيد وسالمتها من تأويل املؤولني وجحد اجلاحدين، وتشبيه  ومما سبق يتضح لنا 

و تفريطًا، ولذلك جاءت  املشّبهني، وأن اجلميع قد احنرفوا عن الّصراط املستقيم، نفًيا أو إثباتًا، إفراطًا أ
اآليات تلو اآليات، إثباتًا ونفًيا، وإنكارًا وردًّا وتن زيًها، لتقّرر املنهج احلق بني الغلّو واجلفاء، والنفي واإلثبات، 

 وتقّدست أمساؤه، وعال وعّز شأنه وسلطانه.   -سبحانه  -مما يليق به 
نبينا أفضل الصالة والسالم، وذلك يقتضي وجند من أصول االعتقاد اإلميان برسل اهلل، عليهم وعلى 

 إن زاهلم منازهلم اليت أن زهلم اهلل إيّاها.  
 وعند دراسة أحوال اْلمم يف هذه القضية جند االضطراب والتناقض والغلّو واجلفاء.  
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  -أيًضا  -وكما ذكرنا اليهود والنصارى مثلني لالحنراف يف باب اإلميان باهلل، فسأذكرمها هنا ّنوذجني 
ة ل الحنراف يف باب اإلميان بالرسل، وذلك ْلن القرآن، ذكرمها يف مواضع عدة، وْلهنما أشهر أُمتني قبل أمَّ

 .  حممد، 
 .  (1) ولنأخذ موقف اليهود من أنبياء اهلل ورسله   

وآمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، ِبجّرد الّتشّهي والعادة، ال عن أنّهم فّرقوا بين اهلل ورسله،  -1
(ِإنَّ الَِّذيَن  :-تعاىل  -قال  (2) ادهم إىل ذلك، فإنه ال سبيل إىل ذلك، بل ِبجّرد اهلوى والعصبية  دليل ق

ُفُر بِبَ ْعٍض َويُرِيُدوَن أَْن  َيْكُفُروَن بِاللَِّه َوُرُسِلِه َويُرِيُدوَن َأْن يُ َفرُِّقوا بَ نْيَ اللَِّه َوُرُسِلِه َويَ ُقوُلوَن نُ ْؤِمُن بِبَ ْعٍض َوَنكْ 
وهذا اْلمر وإن كان يشرتك فيه اليهود والنصارى، ولكنه يف اليهود   (150يَ تَِّخُذوا بَ نْيَ َذِلَك َسِبياًل( )النساء:

 أكثر. 
َوَلَقْد َأَخَذ اللَُّه  ) : -سبحانه  -أهنم خذلوا أنبياءهم، ونقضوا العهود اليت أخذوها عليهم، قال  -2

الَة َوآتَ ْيُتُم الزََّكاَة َوآَمْنُتمْ ِميثَاَق َبيِن ِإْسرائيَل َوبَ َعثْ َنا مِ  ُهُم اثْ يَنْ َعَشَر نَِقيبًا َوقَاَل اللَُّه ِإينِّ َمَعُكْم لَِئْن أََقْمُتُم الصَّ   ن ْ
َرنَّ َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َوَْلُْدِخَلنَُّكمْ  اٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها   َجنَّ ِبُرُسِلي َوَعزَّْرَُتُوُهْم َوأَقْ َرْضُتُم اللََّه قَ ْرضًا َحَسنًا َْلَُكفِّ

 (.  12)املائدة: من اآلية   اْْلَنْ َهاُر(
فَِبَما نَ ْقِضِهْم ) ولكن ماذا كانت النتيجة: (3) وآيات أخذ العهد وامليثاق على بين إسرائيل كثرية جًدا

ُروا بِِه َوال تَ زَاُل َتطَِّلُع ِميثَاقَ ُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلَنا قُ ُلوبَ ُهْم قَاِسَيًة حُيَرُِّفوَن اْلَكِلَم َعْن مَ  َواِضِعِه َوَنُسوا َحظًّا ممَّا ذُكِّ
ُهْم(  (. ونقض العهد والغدر يُنبئ عن مكانة اْلنبياء يف نفوسهم 13)املائدة: من اآلية َعَلى َخائَِنٍة ِمن ْ

 وعقيدهتم فيهم.  
ارتكاب كبائر الذنوب،  أهنم تنّقُصوا بعض اْلنبياء والرسل، عليهم الصالة والسالم، ورموهم ب  -3

 مليئة هبذا اللون، وفيها من اخلزي والعار ما يَندى له اجلبني.  -احملرفة  -ورموهم بالنقائص والعيوب، والتوراة 

 
 ( وما بعدها. 286انظر: في ذلك رسالة وسطيَّة أهل السنة ص ) - 1

 (. 2/396انظر: تفسير ابن كثير ) - 2

ا بذلك. انظر: تفصيل ذل - 3  ك في كتاب العهد والميثاق في القرآن للمؤلف حيث تجد فصال خاصًّ
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فنسبوا هلارون، عليه السالم، أنّه صنع هلم العجل الذي عبدوه من دون اهلل، ورموا نيب اهلل سليمان، 
مال إىل مماْلة نسائه على عبادة اْلوثان، وبين هلن املعابد واْلوثان، وأنّه مل عليه السالم، بأنه يف أواخر أيّامه 

 .  يكن خملًصا يف إميانه بربه  
واهتموا نوًحا، عليه السالم، بأنّه كان يشرب اخلمر، واهتموا داود ولوطًا، عليهما السالم، بالزنا، إىل غري  

 .  (1) ن  ذلك من النقائص والتهم اليت يقشعّر هلا قلب كل مؤم
وال ُيستغرب ذلك على أولئك الذين رموا رسوهلم ونبيهم موسى، عليه السالم، بالنقائص والعيوب.  

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتُكونُوا َكالَِّذيَن آَذْوا ُموَسى فَ بَ رَّأَُه اللَُّه ممَّا قَاُلوا وََكاَن  ) خمربًا عنهم، -سبحانه  -فقال 
 .  (69ِجيهاً( )اْلحزاب:ِعْنَد اللَِّه وَ 

أََفُكلََّما َجاءَُكْم َرُسوٌل ِبَا ) قتلهم اْلنبياء والّرسل، وقد ذكر اهلل ذلك يف القرآن يف أكثر من موضع: -4
بْ ُتْم َوَفرِيقًا تَ ْقتُ ُلوَن( َأَخْذنَا ِميثَاَق  َلَقْد ) (. وقال:87)البقرة: من اآلية ال تَ ْهَوى أَنْ ُفُسُكُم اْسَتْكبَ ْرمُتْ فَ َفرِيقاً َكذَّ

بُوا َوَفرِيقًا يَ ْقتُ ُلوَن(   َبيِن ِإْسرائيَل َوأَْرَسْلَنا إِلَْيِهْم ُرُسالً ُكلََّما َجاَءُهْم َرُسوٌل ِبَا ال تَ ْهَوى أَنْ ُفُسُهْم َفرِيقاً َكذَّ
(َذِلَك بِأَن َُّهْم َكانُوا َيْكُفُروَن بآيَاِت اللَِّه َويَ ْقتُ ُلو ) (. وقال:70)املائدة: )البقرة: من  َن النَِّبيِّنَي ِبَغرْيِ احلَْقِّ

 (.  61اآلية
 .  (2)ومن أشهر من قتل اليهود من اْلنبياء زكريا وابنه حيىي، عليهما السالم

هذه عقيدة اليهود يف أنبياء اهلل ورسله، والذي ينظر إىل مواقفهم مع موسى، عليه السالم، وهو نبيهم  
َوِإْذ قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه يَا قَ ْوِم مِلَ تُ ْؤُذوَنيِن َوَقْد تَ ْعَلُموَن َأينِّ َرُسوُل اللَِّه ) .(3)ومنقذهم من فرعون، جيد العجب

(. فكل من وقف من اْلنبياء والرسل موقف تفريط وجفاء يف اليهود أسوة 5)الصف: من اآلية إِلَْيُكْم(
 وقدوة.  

 :  (4)  ي موقفين أّما النصارى فإن عقيدتهم في األنبياء والرسل تتلخص ف
 

 (. 289انظر: تفصيل ذلك وأدلته في وسطيَّة أهل السنة ص ) - 1

 (. 296ووسطيَّة أهل السنة ص ) 6/284انظر: تفسير الطبري  - 2

 ق في القرآن للمؤلف في فصل نقض بني إسرائيل للعهد. انظر: تفصيل ذلك في ظالل القرآن تفسير سورة الصف، وكتاب العهد والميثا - 3

 (. 301انظر: وسطيَّة أهل السنة ص ) - 4
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عدا عيسى، عليه السالم، فلم يؤمنوا ببعضهم، وكفروا  -مع أنبياء اهلل ورسله األول: التفريط والجفاء 
ِمُن ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن بِاللَِّه َوُرُسِلِه َويُرِيُدوَن َأْن يُ َفرُِّقوا بَ نْيَ اللَِّه َوُرُسِلِه َويَ ُقوُلوَن نُ ؤْ ) قال تعاىل: - ِبحمد، 

 –رمحه اهلل  -. قال ابن جرير (150بِبَ ْعٍض َوَنْكُفُر بِبَ ْعٍض َويُرِيُدوَن َأْن يَ تَِّخُذوا بَ نْيَ َذِلَك َسِبياًل( )النساء: 
يعين أهنم يقولون: نصدق هبذا ونكذب ( 150)النساء: من اآلية َويَ ُقوُلوَن نُ ْؤِمُن بِبَ ْعٍض َوَنْكُفُر بِبَ ْعٍض()

وتصديقهم ِبوسى وسائر اْلنبياء قبلهم بزعمهم،   هود يف تكذيبهم عيسى وحممد، هبذا، كما فعلت الي
 .  (2) وتصديقهم بعيسى وسائر اْلنبياء قبله بزعمهم وكما فعلت النصارى من تكذيبهم حممًدا،  (1)

ِإينِّ َرُسوُل اللَِّه إِلَْيُكْم   َوِإْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ يَا َبيِن ِإْسرائيلَ ) مبيًنا كفرهم ِبحمد،  -تعاىل  -وقال 
ا َجاءَ  رًا ِبَرُسوٍل يَْأيت ِمْن بَ ْعِدي امْسُُه َأمْحَُد فَ َلمَّ ْورَاِة َوُمَبشِّ قًا ِلَما بَ نْيَ يََديَّ ِمَن الت َّ َناِت قَاُلوا َهَذا ُمَصدِّ ُهْم بِاْلبَ ي ِّ

 .  ( 6ِسْحٌر ُمِبنٌي( )الصف:
يف غلوهم يف عيسى، عليه السالم، حيث رفعوه فوق املكانة اليت   ويتمثل ذلك الثاني: الغلو واإلفراط، 

 . -زعموا  -جعله اهلل فيها، وأن زلوه فوق املن زلة اليت أن زله اهلل إياها  
فلم يؤمنوا به عبًدا هلل، ورسوال نبًيا، وإّنا جعلوه هو اهلل، أو ابن اهلل، أو ثالث ثالثة !! بل عبدوه من  

 .     (3)ه من اْلفعال واْلعمال ما ال يصح إضافته ونسبته إال إىل اهلل وأضافوا إلي  دون اهلل 
َلَقْد َكَفَر  ) . (72)املائدة: من اآلية َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ( ) : -تعاىل  -قال 

)التوبة: من  َوقَاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّه() (.73دة: من اآلية)املائ الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّه ثَاِلُث َثالثٍَة(
 (.  30اآلية

 .      (4)ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي فإّنا أنا عبده فقولوا: عبد اهلل ورسوله    وقال 

 
 في مكانه، ألنهم في الحقيقة لم يؤمنوا بهم جميًعا.  -رحمه اهلل  -تحفظ الطبري  - 1

 (. 9/351انظر: تفسير الطبري ) - 2

 . 301انظر: وسطيَّة أهل السنة ص  - 3

 (. 55، 47، 24، 1/23( وأحمد )4/142أخرجه البخاري ) - 4
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بياء والرسل يف  ميثالن مواقف الناس يف اْلن -أي موقف اليهود وموقف النصارى  -وهذان املوقفان 
. أّما املوقف احلق وهو الذي قررّه القرآن وبينه، فإنه بني هذين (1) جانب اإلفراط والتفريط والغلو واجلفاء  

 املوقفني، فهو وسط بني الغلو واجلفاء، واإلفراط والتفريط، وميكن تلخيصه فيما يلي:  
ورّدهم عن االحنراف إىل بيائه، رّد اهلل على أولئك الذين انحرفت عقيدتهم في رسل اهلل وأن  -1

املنهج احلق تقريرًا هلذا املنهج الذي أمر اهلل باتباعه وااللتزام به، وهو العدل والصواب فيما جيب أن يعتقده  
 املسلم ويعامل به أنبياء اهلل ورسله.  

عتقادهم وضالل  فقد رّد اهلل على الذين فرّقوا بني اهلل ورسله، وآمنوا ببعضهم وكفروا ببعض، وبنّي خطأ ا
 .  ( 151أُولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن َحّقاً َوأَْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن َعَذاباً ُمِهيناً( )النساء:) :-سبحانه   -طريقهم، فقال 

(  151)النساء: من اآلية أُولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن َحّقاً() :-تعاىل  -قوله : -رحمه اهلل  -قال القرطبي 
وّهم يف إمياهنم حني وصفهم بأهنم يقولون نؤمن ببعض، وأن ذلك ال ينفعهم إذا كفروا تأكيد يزيل الت

وكفروا بكل رسول ُمبشٍر بذلك الرسول، فلذلك صاروا  برسوله، وإذا كفروا برسوله فقد كفروا به 
 .  (2) الكافرين حًقا  

    
  -بالرسل ونصرهتم، فقد قال اليت أخذها اهلل عليهم باإلميان أّما الذين نقضوا العهود والمواثيق 

فَِبَما نَ ْقِضِهْم ِميثَاقَ ُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلَنا قُ ُلوبَ ُهْم قَاِسَيًة حُيَرُِّفوَن اْلَكِلَم َعْن ) مبيًنا عاقبة جريرهتم: -سبحانه 
ُروا ِبِه َوال تَ زَاُل َتطَِّلُع َعَلى َخائَِنٍة مِ  ُهْم(َمَواِضِعِه َوَنُسوا َحظًّا ممَّا ذُكِّ . وقال يف موضع ( 13)املائدة: من اآلية ن ْ

ُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمْن بَ ْعِد ِميثَاِقِه َويَ ْقطَُعوَن َما أََمَر اللَُّه بِِه أَْن  ) آخر مبيًنا عاقبة نقض العهد وامليثاق:  َوالَِّذيَن يَ ن ْ
اِر( )الرعد:يُوَصَل َويُ ْفِسُدوَن يف اْْلَْرِض أُولَِئَك هَلُُم اللَّْعَنُة َوهلَُ   (.  25ْم ُسوُء الدَّ

 والذين كفروا باْلنبياء، وفرّقوا بينهم قد نقضوا عهد اهلل وخانوا مواثيقه، وقطعوا ما أمر اهلل به أن يوصل.  

 
موقف اليهود، كخذالن بعضهم لعيسى  قد تكون هناك مواقف لبعض اليهود تتشابه مع موقف النصارى، كقول بعضهم "عزيز ابن اهلل" وكذلك قد تكون هناك مواقف لبعض النصارى تشابه - 1

 د أم النصارى أم المشركين أم غيرهم. وعدم نصرته، والعبرة بالموقف ال باألشخاص سواء أكانوا من اليهو 
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أي: من اْلرحام، واإلميان ( 25)الرعد: من اآلية َويَ ْقَطُعوَن َما أََمَر اللَُّه ِبِه َأْن يُوَصَل() قال القرطيب:
 .  (1) ْلنبياءجبميع ا

أّما الذين آذوا اْلنبياء، وتنّقصوهم، واهتموهم بأبشع التهم، فقد جاء الرّد عليهم إّما مباشرًا أو غري 
َوَلَقْد قَاَل هَلُْم ) مباشر، فالذين اهتموا هارون بأنه أمرهم بالشرك وصنع هلم العجل، قال اهلل مربءا هارون:

 .  ( 90ا فُِتْنُتْم بِِه َوِإنَّ َربَُّكُم الرَّمْحَُن فَاتَِّبُعوين َوَأِطيُعوا أَْمرِي( )ط ه: َهاُروُن ِمْن قَ ْبُل يَا قَ ْوِم ِإّنََّ 
 (.  30)ّص: من اآلية نِْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه أَوَّاٌب() وقال عن سليمان

هم أما نوح ولوط وداود، عليهم السالم، فقد قال اهلل عنهم وعن غريهم من اْلنبياء والرسل الذين ذكر 
َناُهُم اْلِكَتاَب َواحلُْْكَم َوالنُّبُ وََّة فَِإْن َيْكُفْر هِبَا َهُؤالِء فَ َقْد ) يف سورة اْلنعام: -سبحانه  - أُولَِئَك الَِّذيَن آتَ ي ْ

ْلَنا هِبَا قَ ْوماً لَْيُسوا هِبَا ِبَكاِفرِيَن( )اْلنعام:   دى هبم: أن يقت (. وقال بعد ذلك مزّكًيا هلم وآمرًا رسوله، 89وَكَّ
ُذرِّيََّة َمْن مَحَْلَنا َمَع نُوٍح ) . وقال عن نوح:(90)اْلنعام: من اآلية أُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فَِبُهَداُهُم اقْ َتِدْه()

)ّص: من  اٌب(َواذُْكْر َعْبَدنَا َداُوَد َذا اْْلَْيِد ِإنَُّه أَوَّ ) (. وقال عن داود:3سراء:ِإنَُّه َكاَن َعْبدًا َشُكوراً( )اإل
 (.  17اآلية

أما الذين قتلوا اْلنبياء والرسل فماذا كانت عاقبتهم جزاء احنرافهم عن الطريق السوي؟ جتيب هذه 
لَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوبَاُءوا ِبَغَضٍب ِمَن اللَِّه َذِلَك بِأَن َُّهْم َكانُوا َيْكُفرُ ) اآليات على هذا السؤال: وَن  َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّ

سبحانه   -(. وقال 61)البقرة: من اآلية  بآيَاِت اللَِّه َويَ ْقتُ ُلوَن النَِّبيِّنَي ِبَغرْيِ احلَْقِّ َذِلَك ِبَا َعَصْوا وََكانُوا يَ ْعَتُدوَن(
يَن يَْأُمُروَن بِاْلِقْسِط ِمَن النَّاِس  ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن بآيَاِت اللَِّه َويَ ْقتُ ُلوَن النَِّبيِّنَي ِبَغرْيِ َحقٍّ َويَ ْقتُ ُلوَن الَّذِ ) :-

ْرُهْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم( )آل عمران:  (.  21فَ َبشِّ
وكذلك جند رّد اهلل على النصارى وغّلوهم يف عيسى عليه السالم، حيث حكم عليهم بالكفر واللعن، 

(. 17،72تني)املائدة: من اآلي يُح اْبُن َمْرمَيَ(َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَمسِ ) :-سبحانه  -قال 
نَّ   َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّه ثَاِلُث َثالثٍَة َوَما ِمْن إَِلٍه ِإالَّ إَِلٌه َواِحٌد َوِإْن ملَْ يَ ْنتَ ُهوا) وقال: ا يَ ُقوُلوَن لََيَمسَّ َعمَّ

ُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم(  (.  73)املائدة:  الَِّذيَن َكَفُروا ِمن ْ
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َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد ُعَزيْ ٌر اْبُن اللَِّه َوقَاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّه َذِلَك قَ ْوهُلُْم  ) : -سبحانه  -وقال 
 (.  30ة:بِأَفْ َواِهِهْم ُيَضاِهُئوَن قَ ْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَ ْبُل قَاتَ َلُهُم اللَُّه َأّنَّ يُ ْؤَفُكوَن( )التوب 

وسيلة مباشرة للوصول إىل الطريق الصحيح، واملنهج املستقيم،  إن الحكم على االنحراف وبيانه  -2
فبعد بيان خطأ هؤالء الذين احنرفت عقيدهتم وضلوا يف رسل اهلل نأيت إىل بيان املنهج احلق يف أنبياء اهلل 

 ورسله، كما قرره القرآن الكرمي، ودعا إليه يف أكثر من موضع.  
َنا َوَما أُْنزَِل ِإىَل ِإبْ رَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب ) :-تعاىل  -قال  ُقوُلوا آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُْنزَِل إِلَي ْ

ْم ال نُ َفرُِّق بَ نْيَ َأَحٍد مِ  ُهْم َوحَنُْن َلُه ُمْسِلُموَن(  َواْْلَْسَباِط َوَما أُويتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُويتَ النَِّبيُّوَن ِمْن َرهبِِّ ن ْ
 (.  136)البقرة:

 .  (1) أمر اهلل املؤمنني أن يؤمنوا ويصّدقوا بأنبيائه ورسله كلهم، وال يفرقوا بني أحد منهمقال قتاد : 
َمالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه ال  آَمَن الرَُّسوُل ِبَا أُْنزَِل إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بِاللَِّه وَ ) وقال سبحانه:

 (.  285)البقرة: من اآلية  نُ َفرُِّق بَ نْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه(
ُذرِّيََّة َمْن مَحَْلَنا َمَع نُوٍح إِنَُّه َكاَن َعْبدًا َشُكوراً(  )  وبني اهلل عبودية اْلنبياء والرسل فقال سبحانه:

 (.  45ا ِإبْ رَاِهيَم َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب أُويل اْْلَْيِدي َواْْلَْبَصاِر( )ّص:َواذُْكْر ِعَباَدنَ ) (. وقال:3سراء:)اإل
)النساء: من   َلْن َيْستَ ْنِكَف اْلَمِسيُح َأْن َيُكوَن َعْبداً لِلَِّه() أّما عيسى فقد بنّي اهلل املنهج احلق فيه فقال:

يَقٌة َكانَا يَْأُكالِن  َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ ِإالَّ ) (. وقال: 172اآلية ُه ِصدِّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسُل َوأُمُّ
َا اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ َرُسوُل اللَِّه وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإىَل َمْرمَيَ َوُروٌح ) ( وقال:75)املائدة: من اآلية  الطََّعاَم( ِإّنَّ

ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اللَِّه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تُ َراٍب مُثَّ قَاَل َلُه ُكْن فَ َيُكوُن( ) (171)النساء: من اآلية ِمْنُه(
 (.  59)آل عمران:

 :  -سبحانه  -فقال فيه  أّما حممد 

 
 (. 1/568انظر: تفسير الطبري ) - 1

This file was downloaded from QuranicThought.com



   )للشيخ ناصر العمر(   الوسطية في ضوء القرآن الكريم 

http://www.almoslim.net 115 

.  ( 1سراء: من اآلية)اإل ْقَصى(ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد احلََْراِم ِإىَل اْلَمْسِجِد اْْلَ )
ُقْل ال أَُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخزَاِئُن اللَِّه َوال  ) (. وقال له اهلل 10لنجم: افََأْوَحى ِإىَل َعْبِدِه َما أَْوَحى( )) وقال:

 .  ( 50عام: من اآلية)اْلن أَْعَلُم اْلَغْيَب َوال أَُقوُل َلُكْم ِإينِّ َمَلٌك ِإْن أَتَِّبُع ِإالَّ َما يُوَحى ِإيَلَّ(
  (. وقال: 9)الفتح: من اآلية لِتُ ْؤِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوتُ َعزُِّروُه َوتُ َوق ُِّروُه() وقال مبيًنا حق رسوله على أمته:

ْلعراف: من ا) ْلُمْفِلُحوَن(فَالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َوات َّبَ ُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنزَِل َمَعُه أُولَِئَك ُهُم ا)
(. وبنّي اهلل بشرية اْلنبياء والرسل، 92)املائدة: من اآلية َوَأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل() (. وقال:157اآلية

َا أَنَا َبَشٌر ِمثْ ُلُكْم() فقال: ُن ِإالَّ َبَشٌر قَاَلْت هَلُْم ُرُسُلُهْم ِإْن حنَْ ) (. وقال:110)الكهف: من اآلية ُقْل ِإّنَّ
ُقْل ُسْبَحاَن َريبِّ َهْل ُكْنُت ) (. وقال: 11براهيم: من اآليةإ) ِمثْ ُلُكْم َوَلِكنَّ اللََّه مَيُنُّ َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه( 

َلَقْد وَ ) : -سبحانه  -(. ومما يرسم منهج التوسط يف اْلنبياء قوله 93سراء: من اآلية)اإل ِإالَّ َبَشرًا َرُسواًل(
(. وقال منكرًا على املشركني قوهلم يف 38)الرعد: من اآلية  أَْرَسْلَنا ُرُساًل ِمْن قَ ْبِلَك َوَجَعْلَنا هَلُْم أَْزَواجاً َوُذرِّيًَّة( 

َوَما  ) :. فقال(7)الفرقان: من اآلية َوقَاُلوا َماِل َهَذا الرَُّسوِل يَْأُكُل الطََّعاَم َومَيِْشي يف اْْلَْسَواِق() حممد، 
َلَك ِمَن اْلُمْرَسِلنَي ِإالَّ ِإن َُّهْم لََيْأُكُلوَن الطََّعاَم َومَيُْشوَن يف اْْلَْسَواِق(  (.  20)الفرقان: من اآلية أَْرَسْلَنا قَ ب ْ

ومما سبق من اآليات اتضح لنا من زلة اْلنبياء والرسل، وعلّو مقامهم، واملنهج احلق فيهم، فال جيوز الغلو 
ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي فإّنا أنا عبده، فقولوا: عبد اهلل   غالني قال، فيهم مع ال

يا أيها الناس قولوا بقولكم وال يستجرينكم الشيطان، أنا حممد بن عبد    -. وقال،    (1)ورسوله 
 .      (2)اهلل، ورسول اهلل، واهلل ما أحّب أن ترفعوين فوق ما رفعين اهلل 

 جيوز احلّط من قدرهم أو انتقاصهم، بل جيب احرتامهم واإلميان هبم وعدم التفريق بينهم،  وكذلك ال
أُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه ) وكذلك جيب توقريهم وحفظ جناهبم، فهم صفوة اخللق وأرفعهم مكانة ومن زلة.

 .  ( 90)اْلنعام: من اآلية فَِبُهَداُهُم اقْ َتِدْه(
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ر اإلسالم ملنهج الوسطيَّة يف باب اإلميان باهلل ورسله دليل عملي على ما عداه من إن ما ذكرته من تقري
 أبواب االعتقاد، كاإلميان باملالئكة والكتب واليوم اآلخر وبالقدر خريه وشرّه.  

وكما ذكرت سابًقا فليس املراد هو استقصاء ما ورد يف ذلك، وإّنا املراد إرساء قواعد الوسطيَّة وبيان أهّنا  
 منهج إهلي، فمن احنرف عنها فقد ضّل سواء السبيل.  

َر احلَْقِّ َوال تَ تَِّبُعوا ) ولذلك جاء قوله تعاىل يف سورة املائدة:  ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب ال تَ ْغُلوا يف ِديِنُكْم َغي ْ
ِبيِل( )املائدة: أَْهَواَء قَ ْوٍم َقْد َضلُّوا ِمْن قَ ْبُل َوَأَضلُّوا َكِثرياً َوَضلُّوا َعْن َسَوا  (. 77ِء السَّ

( ) بل قال قبل ذلك يف سورة النساء:  يَا أَْهَل اْلِكَتاِب ال تَ ْغُلوا يف ِديِنُكْم َوال تَ ُقوُلوا َعَلى اللَِّه ِإالَّ احلَْقَّ
(. وهاتان اآليتان جاءتا يف سياق تقرير مسألة من مسائل االعتقاد، وهي قضية  171)النساء: من اآلية

 لنصارى يف عيسى ابن مرمي، عليه السالم، كما سبق بياهنا.  اعتقاد ا
َوَمْن يَ ْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإبْ رَاِهيَم ِإالَّ َمْن ) –تعاىل  -ويف إطار تقرير منهج الوسطيَّة يف العقيدة يأيت قوله 

ة السمحة ال إفراط فيها  (. ومّلة إبراهيم، عليه السالم، هي امللة احلنيفيَّ 130)البقرة: من اآلية َسِفَه نَ ْفَسُه( 
 وال تفريط.  

قال ابن كثري يف تفسريه هلذه اآلية: فمن ترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضاللة والغي فأّي 
سفه أعظم من هذا؟! قال أبو العالية وقتادة: ن زلت هذه اآلية يف اليهود، أحدثوا طريًقا ليست من عند اهلل، 

(َما َكاَن ِإبْ رَاِهيُم يَ ُهوِديًّا َوال  :-تعاىل  -أحدثوه، ويشهد لصحة هذا القول قوله  وخالفوا ملة إبراهيم فيما
 .  (1) (67َنْصرَانِّياً َوَلِكْن َكاَن َحِنيفاً ُمْسِلماً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي( )آل عمران:

يِن َحِنيفاً() ويف سورة يونس (. قال ابن كثري: أي أخلص 105آلية)يونس: من ا َوَأْن أَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
َوال َتُكوَننَّ ِمَن ) أي منحرفًا عن الشرك، وهلذا قال: ( 105)يونس: من اآلية  َحِنيفاً( ) العبادة هلل وحده،

 .  (2) (105)يونس: من اآلية اْلُمْشرِِكنَي(
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يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ال يَ ْعَلُمونَ ) ويف يوسف: . قال ابن كثري ( 40)يوسف: من اآلية (َذِلَك الدِّ
يف تفسريها: أي هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد اهلل وإخالص العمل له هو الدين املستقيم الذي أمر اهلل 

 .  (1) به
 وخالصة القول: 

إّن اآليات جاءت متوالية متتالية، تقّرر حقيقة الوسطيَّة يف باب االعتقاد، اطّراًدا مع منهج القرآن يف 
 .  -كما سيأيت   -قريره ذلك يف مجيع اْلبواب ت

ولوال خوف اإلطالة لذكرت أمثلة ُتؤّكد هذه احلقيقة وتبينها، ولكن ال أظن أهّنا بعد ذلك حتتاج إىل 
 بيان أو تأكيد.  

وأشري إىل أنين اقتصرت على بايب اإلميان باهلل ورسله، دون سوامها من أبواب اإلميان، ْلنه إذا حتّقق 
باهلل ورسله على الوجه الصحيح فإن ذلك يستلزم حتقق بقية اْلركان ال حمالة، واحلمد هلل رب اإلميان 

 العاملني. 
 ثانًيا: التشريع والتكليف   

سبق أن ذكرت أّن مالمح الوسطيَّة اليسر، ورفع احلرج، وهذا أمر قّرره القرآن يف أكثر من موضع،  
يِن ِمْن َحرٍَج( َوَما َجَعَل َعَلْيُكمْ ) :-تعاىل  -كقوله  يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم ) (. وقوله: 78)احلج: من اآلية يف الدِّ

)البقرة: من  ال ُيَكلُِّف اللَُّه نَ ْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها() (. وقوله:185)البقرة: من اآلية اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر(
  تقرير هذه القضية.  ( وما ذكرته هناك مّتصل ِبا سأذكره هنا يف286اآلية

وسأجعل احلديث عن تقرير القرآن ملنهج الوسطيَّة يف التشريع والتكاليف يف فقرات متتالية، ليسهل  
 حترير القضية واستيعاهبا.  

ة يف الكتاب العزيز بأن وضع عنها اإلصر واْلغالل اليت كانت على من  -1 امنّت اهلل على هذه اْلمَّ
 ل من قبلها، فكان ذلك مظهرًا من مظاهر وسطيَّة هذا الّدين. قبلها، ومل حيملها ما مَحَّ 
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ُهْم  ) مع قوم موسى، عليه السالم: يف كالمه  يف وصف نبيه حممد،  -تعاىل  -يقول  َوَيَضُع َعن ْ
   . كما أن من مجلة دعاء رسول اهلل، (157ْلعراف: من اآليةا) ِإْصَرُهْم َواْْلَْغالَل الَّيِت َكاَنْت َعَلْيِهْم(

َنا ِإْصراً َكَما مَحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلَنا()البقرة: من اآلية) واملؤمنني: . وقد جاء يف (286َرب ََّنا َوال حَتِْمْل َعَلي ْ
 .  (1) احلديث: "قال اهلل: قد فعلت". ويف رواية: "قال: نعم"  

 واإلصر هو العهد الثقيل الذي يف حتّمله أشّد املشّقة. 
 ل هي الّشدائد اليت كانت يف عبادهتم.  واْلغال

َنا ِإْصراً َكَما مَحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلَنا() :-تعاىل  -روى الطربي عن الربيع قوله   َرب ََّنا َوال حَتِْمْل َعَلي ْ
 يقول: الّتشديد الذي شّددته على من قبلنا من أهل الكتاب.  ( 286)البقرة: من اآلية

 .  (2)صر: اْلمر الغليظاإلوقال مالك: 
 .  (3)اإلصر: شّدة العملوقال سعيد: 

من اتبع حممًدا ودينه من أهل الكتاب، وضع عنهم ما كان عليهم من الّتشديد يف وقال مجاهد: 
 .  (4) دينهم   

وأوىل اْلقوال يف ذلك بالصواب أن يقال: إن اإلصر: هو العهد، وأن معىن الكالم:  قال الطبري: 
ّمي العهد الذي كان اهلل أخذ على بين إسرائيل من إقامة التوراة، والعمل ِبا فيها من اْلعمال ويضع النيب اْل

الّشديدة، كقطع اجللد من البول، وحترمي الغنائم، وحنو ذلك من اْلعمال اليت كانت مفروضة عليهم،  
 .  (5) فنسخها حكم القرآن  

 ، قد جاء بالتيسري والّسماحة والوسطيَّة.  ويف آييت البقرة واْلعراف إشارة إىل أنه، عليه السالم
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على أن شريعته أسهل الّشرائع، وأنه وضع عن أمته كل   -اآلية اْلعراف  -دّلت آية قال الجشمي: 
 .  (1)ثقل كان يف اْلمم املاضية   

"إن الّدين   قال: أقرأين النيب،  وجاء يف فوائد أيب عمرو بن مندة بسند صحيح عن أيب بن كعب 
 .  (2)  احلنيفيَّة الّسمحة ال اليهودية وال النصرانية". قال العالئي: وهذا إّنا نسخ لفظه وبقي معناه   عند اهلل

أذكر ّناذج  ولبيان وسطيَّة اإلسالم يف الّتكاليف يف ضوء ما شرعه اهلل يف كتابه، وعلى لسان رسوله، 
 .  (3) ا اْلغالل واآلصار اليت كانت عليهم  من اْلحكام اليت جاءت يف التوراة اليت بني أيديهم، يتبنيَّ منه

 جاء يف سفر اخلروج يف اإلصحاح احلادي والعشرين: 
"من شتم أباه وأمه يُقتل قتال. إذا نطح ثور رجال أو امرأة وكان الثور نطاًحا من قبل، وقد أشهد على 

   صاحبه ومل يضبطه فقتل رجال أو امرأة فالثور يرجم وصاحبه يقتل". 
ح اخلامس والثالثني ويف السفر نفسه: "وال تأخذوا فدية عن نفس القاتل املذنب للموت ويف اإلصحا 

 بل إنه يقتل".  
ويف اإلصحاح احلادي عشر من سفر الالويني: "كل من مّس حائًضا يكون جنًسا إىل املساء، وكل ما 

اشها يغسل ثيابه،  تضطجع عليه يف طمثها يكون جنًسا، وكل ما جتلس عليه يكون جنًسا، وكل من مّس فر 
 ويستحم ِباء، ويكون جنًسا إىل املساء".  

ويف اإلصحاح الثاين والعشرين من سفر التثنية: "ال حترث على ثور ومحار مًعا، وال تلبس ثوبًا خمتلطًا 
 صوفًا وكتانًا مًعا".  

رك  تبا  -قال الدكتور صاحل بن محيد بعد أن ساق هذه النماذج: وأصدق من ذلك وأبلغ قول احلق 
فَِبظُْلٍم ِمَن ) يف الكتاب الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال خلفه، تن زيل من حكيم محيد: -وتعاىل 

ِهْم َعْن َسِبيِل اللَِّه َكِثرياً( )النساء:   -وقوله  (160الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيَِّباٍت ُأِحلَّْت هَلُْم َوِبَصدِّ
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َوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا ُكلَّ ِذي ظُُفٍر َوِمَن ) واع من احملرمات عليهم بسبب بغيهم:يف بيان أن -سبحانه 
ِبَعْظٍم َذِلَك َجَزيْ َناُهْم  اْلبَ َقِر َواْلَغَنِم َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما ِإالَّ َما مَحََلْت ُظُهوُرمُهَا أَِو احلََْوايَا أَْو َما اْختَ َلطَ 

 (.  146ْغِيِهْم َوِإنَّا َلَصاِدُقوَن( )اْلنعام:بِب َ 
ة من التخفيف، والتيسري والتسهيل، ونعت   وكل ذلك ساقه اهلل يف كتابه لبيان ما امنّت به على هذه اْلمَّ

ُهْم ِإْصَرُهمْ ) بأنَّه: نبيه،  لُّ هَلُُم الطَّيَِّباِت َوحُيَرُِّم َعَلْيِهُم اخْلََباِئَث َوَيَضُع َعن ْ   َواْْلَْغالَل الَّيِت َكاَنْت َعَلْيِهْم(َوحيُِ
 .  ( 157ْلعراف: من اآليةا)

شيًئا من اآلصار واْلغالل اليت كانت على من قبلنا، منها: قطع  -رمحهم اهلل  -وقد ذكر علماؤنا 
موضع النجاسة من الثوب أو منه، ومن البدن، وإحراق الغنائم، وحترمي السبت، وقطع اْلعضاء اخلاطئة، 

 القصاص يف العمد واخلطأ من غري شرع الّدية، وأمروا بقتل أنفسهم عالمة على التوبة، وطلب منهم وتعنّي 
أداء ربع املال يف الزكاة، وعدم جواز الصالة إال يف البيعة، وحرمة اجلماع يف أيّام الصوم بعد العتمة والّنوم،  

 .  (1) الّليل بالّصبح على الباب.  وحرمة الطعام بعد النوم، وعدم الّتطهري بالتيمم، وكتابة ذنب 
 ومما سبق يّتضح داللة آييت البقرة واْلعراف على تقرير منهج الوسطيَّة يف الّتشريع والّتكليف.  

وردت آيات كثرية تُبنّي أن اهلل ال ُيكّلف نفًسا فوق طاقتها، وال ُيكّلف نفًسا إال وسعها وقدرهتا،   -2
ال ُيَكلُِّف اللَُّه نَ ْفسًا ِإالَّ َما )  (.286)البقرة: من اآلية ُه نَ ْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها(ال ُيَكلُِّف اللَّ ) :-تعاىل  -قال 

جل يف  -( وقال 233)البقرة: من اآلية ال ُتَكلَُّف نَ ْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها( ) (. وقال:7)الطالق: من اآلية  آتَاَها(
 ( وقال:152)اْلنعام: من اآلية ِط ال ُنَكلُِّف نَ ْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها(َوأَْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميزَاَن بِاْلِقسْ ) :-عاله 

احِلَاِت ال ُنَكلُِّف نَ ْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها( ) َوال ) وقال تعاىل:  ( 42ْلعراف: من اآليةا) َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
(ُنَكلُِّف نَ ْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها َوَلَديْ َنا ِكَتاٌب يَ ْنطِ   (.  62)املؤمنون: من اآلية  ُق بِاحلَْقِّ

ظاهر  ( 286)البقرة: من اآلية ال ُيَكلُِّف اللَُّه نَ ْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها( ) : -تعاىل  -وعلى الرغم من أن قوله 
قد أعقب هذه   -سبحانه وتعاىل  -الداللة على عدم الّتكليف إال يف حدود القدرة وامليسرة، إال أن اهلل 
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ء على لسان عباده املؤمنني، يُبنّي فيه أن ما امنّت عليهم من عدم املؤاخذة باخلطأ والّنسيان،  اجلملة بدعا
 وحّط اآلصار واْلغالل، وعدم الّتكليف ِبا ال يُطاق، وقد انتظم ذلك يف ثالثة أمور:  

 .  (286رة: من اآلية )البق  رَب ََّنا ال تُ َؤاِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا أَْو َأْخطَْأنَا()  :-تعاىل  -قوله األول: 
َنا ِإْصراً َكَما مَحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلَنا() قوله:الثاني:   (.  286)البقرة: من اآلية رَب ََّنا َوال حَتِْمْل َعَلي ْ

ْلَنا َما ال طَاَقَة لََنا ِبِه( ) : -تعاىل  -قوله الثالث:  بقاعي  قال ال(. 286)البقرة: من اآلية َرب ََّنا َوال حُتَمِّ
وقد عرف اهلل عباده املؤمنني مواقع نعمه من دعاء رتّبه على اْلخف فاْلخف على تعليًقا على هذه اآلية: 

سبيل التعلي، إعالًما بأنه مل يؤاخذهم ِبا اجرتحوه نسيانًا، وال ِبا قارفوه خطأ، وال محل عليهم ثقال، بل 
ه له مجيع ذلك، وأنَّه عفا عنهم يف سرتهم فلم جعل شريعتهم خفيفة مسحة، وال محّلهم فوق طاقتهم، مع أنَّ 

 .  (1) خيجلهم بذكر سيئاهتم.
معّلًقا على آيات عدم الّتكليف ِبا ال يُطاق: والشّك أّن اْلحكام قال الدكتور/ صالح بن حميد 

رة الّشرعية إذ كانت مطلوبة يف حدود الوسع واالستطاعة دون بلوغ غاية الطّاقة، ففي ذلك الّداللة الظّاه
على أن احلرج مرفوع، وأنَّ الشريعة مبنية على التيسري، وعدم التعسري، فهي حنيفيَّة سهلة مسحة )وسطيَّة(، 

 .  (2)فلله احلمد واملنَّة
)البقرة: من   ال ُيَكلُِّف اللَُّه نَ ْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها( ) :-جّل ثناؤه  -يعين بذلك وقال اإلمام الطبري: 

 .  (3) ِبا يسعها، فال يضّيق عليها، وال جيهدهافيتعبّدها إال( 286اآلية
الّداللة على أن هناك تكليًفا وأمرًا بالتعبد، ولكنه يف حدود الوسع  -رمحه اهلل  -ففي كالم الطربي 

 والطاقة، ال تضييق فيه وال إجهاد، وهذه حقيقة الوسطيَّة.  
)البقرة: من   نَ ْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها(ال ُيَكلُِّف اللَّهُ ) : -تعالى  -وقال رشيد رضا في تفسير قوله 

وال حُياسبها إال على ما كّلفها، والّتكليف هو اإللزام ِبا فيه كلفة، والوسع ما تسعه قدرة  (286اآلية
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اإلنسان من غري حرج وال عسر، وقال بعضهم: هو ما يسهل عليه من اْلمور املقدور عليها، وهو ما دون 
 مدى طاقته.  

 .  (1) وسنته يف شرع الّدين أال ُيكّلف عباده ما ال يطيقون   -تعاىل   -أنه واملعىن: أنَّ ش
    

إّن هذه اآليات تُقّرر منهج الوسطيَّة يف التكليف، فهناك أوامر ونواهي، ولكنها يف  وخالصة القول: 
 حدود الوسع، وعدم املشّقة، وليس فيها تضييق وعسر وإحراج.  

  -ة يف التشريع والّتكليف اآليات اليت وردت برفع احلرج، كقوله ومما يؤّكد ويقّرر منهج الوسطيَّ  -3
ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل ) . وقوله:( 6)املائدة: من اآلية َما يُرِيُد اللَُّه لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحرٍَج() :-تعاىل 

يِن ِمْن َحرٍَج(    َكاَن َعَلى النَّيبِّ ِمْن َحرٍَج ِفيَما فَ َرَض اللَُّه َلُه(َما  ) (. وقوله:78)احلج: من اآلية  َعَلْيُكْم يف الدِّ
 (.  38)اْلحزاب: من اآلية

  والفتح: ( 2) يف سوريت النور -تعاىل  -ومثل ذلك اآليات اليت جاءت تنفي احلرج عن فئة معينة، كقوله 
(. وبعد أن  17)الفتح: من اآلية َمرِيِض َحرٌَج(لَْيَس َعَلى اْْلَْعَمى َحرٌَج َوال َعَلى اْْلَْعرَِج َحرٌَج َوال َعَلى الْ )

من زينب بعد طالق زيد هلا،   جواز الزواج من زوجة االبن املتبين حيث زوج رسول اهلل  -سبحانه  -بنّي 
ُهنَّ ) :-سبحانه  -قال  )اْلحزاب:    َوطَراً(ِلَكْي ال َيُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َحرٌَج يف أَْزَواِج أَْدِعَيائِِهْم ِإَذا َقَضْوا ِمن ْ

 .  (37من اآلية
إن رفع احلرج، والّسماحة والسهولة راجع إىل الوسط واالعتدال، فال قال الدكتور/ صالح بن حميد: 

والتقصري حرج فيما   (3) إفراط وال تفريط، فالتنطع والّتشديد حرج يف جانب عسر التكاليف، واإلفراط  
 قاصد الشرع.  يؤدي إليه من تعطل املصاحل وعدم حتقيق م

ًة َوَسطاً() :-تعاىل  -قال  (. فالتوسط هو منبع  143)البقرة: من اآلية وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ
 .  (1)الكماالت، والّتخفيف والّسماحة ورفع احلرج على احلقيقة هو يف سلوك طريق الوسط والعدل.
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ما كّلف عباده ما ال يطيقون،   -ىل سبحانه وتعا -إن اهلل قال المفّسرون في آيتي المائد  والحج: 
 وما ألزمهم بشيء يشّق عليهم إال جعل اهلل هلم فرًجا وخمرًجا.  

ة من املساحمة واللني ما مل يعط أحًدا  ولقد كانت الّشدائد والعزائم يف اْلمم، فأعطى اهلل هذه اْلمَّ
 قبلها، رمحة من اهلل وفضال. 

 .  (2) اهلل يف رفع احلرج لطال املرام   يقول ابن العريب: ولو ذهبت إىل تعديد نعم
مل يشرع حكًما إال وأوسع الطريق إليه ويسره، حَّت مل يبق  -تعاىل  -إن اهلل قال الطوفي الحنبلي: 

 دونه حرج وال عسر.  
وحيتج هبذه اآلية وحنوها من رأى أنه إذا تعارض يف مسألة حكمان اجتهاديان خفيف وثقيل  وقال: 

 .  (3) حرجيرجح اخلفيف دفًعا لل 
ويقّرر ذلك الكيا الطربي حيث يقول: وحيتج به يف نفي احلرج والّضيق املنايف ظاهره للحنيفيَّة الّسمحة. 

 .  (4) وقد عّلق على ذلك القرطيب بقوله: وهذا بنّي 
 وقال رشيد رضا في تفسير آية المائد :  

تعسّرمها، تذكريًا هبما وحمافظة  وملا بنّي فرض الوضوء وفرض الغسل، وما حيّل حملهما عند تعّذرمها أو 
بنّي حكمة شرعهما لنا مبتدئًا ببيان قاعدة من أعظم قواعد هذه  -وهو التيمم  -على معىن التعّبد فيهما 

(. أي: ما يُريد اهلل 6)املائدة: من اآلية َما يُرِيُد اللَُّه لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحرٍَج() الّشريعة السمحة. فقال:
حرًجا ما. أي: أدّن ضيق وأقل  -وال يف غريها أيًضا  -كم فيما شرعه لكم يف هذه اآلية ليجعل علي

 .  (5)غيّن عنكم، رءوف رحيم بكم، فهو ال يشرع إال ما فيه اخلري والنفع لكم -تعاىل  -مّشقة، ْلنه 
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يِن ِمْن َحرَجٍ ): -تعالى  -وقال ابن كثير في قوله  (.  78)احلج: من اآلية (َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِّ
أي ما كّلفكم ما ال تطيقون، وما ألزمكم بشيء يشّق عليكم إال جعل اهلل لكم فرًجا وخمرًجا، وهلذا قال،  

. وقال ملعاذ وأيب موسى حني بعثهما أمريين إىل اليمن:   (1)بعثت باحلنيفيَّة السمحة  عليه السالم: 
  بّشر وال تُنّفرا ويّسرا وال تُعّسرا  (2):َوَما ) . واْلحاديث يف هذا كثرية، وهلذا قال ابن عباس يف قوله

يِن ِمْن َحرٍَج(  .  (3) يعين من ضيق  ( 78)احلج: من اآلية َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِّ
وقد اتضح لنا مما سبق أن آيات رفع احلرج دليل واضح وبرهان قاطع على وسطيَّة هذا الدين يف تشريعه  

 وتكاليفه.  
واصل ذكر اْلدلة من القرآن الكرمي يف باب الّتشريع والّتكليف اليت تقّرر منهج الوسطيَّة، وأنه  ون -4

 مسة هذا الّدين، وسّر من أسرار عظمته، وهذه اآليات هي آيات الّتخفيف والّتيسري. 
جّل   -. وقال (185ة: من اآلية)البقر  يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر() :-سبحانه  -قال 

ُرَك لِْلُيْسَرى( )اْلعلى:) :-يف عاله  ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً(   فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً ) (. وقال:8َونُ َيسِّ
ْنَساُن َضِعيفاً( )النساء:)  (. وقال:5،6رح: )الش  َف َعْنُكْم َوُخِلَق اإْلِ  (.  28يُرِيُد اللَُّه َأْن خُيَفِّ

ة اليسر والّتخفيف، ونفي إرادة العسر واملشّقة. فه  ذه اآليات تبنّي أن اهلل أراد هبذه اْلمَّ
وهذه اآليات وإن كان بعضها ورد يف سياق قضية خاصة، كاآلية اْلوىل وردت يف شأن الّرخصة يف  

النساء، فقد الصيام إال أن املراد منها العموم، كما صرح بذلك غري واحد من املفّسرين، ومثل ذلك آية 
وردت يف سياق ما أبيح من نكاح اإلماء عند العجز عن احلرائر. إال أن الذي صرح به كثري من املفّسرين أن  

 .  (4)املراد عموم الّتخفيف يف الّشريعة، وإرادة التيسري ورفع املشّقة
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. قال القرطيب:  قال جماهد والّضحاك: اليسر الفطر يف الّسفر. والعسر: الّصوم يف السفرقال القرطبي: 
يِن ِمْن َحرٍَج() :-تعاىل  -والوجه: عموم اللفظ يف مجيع أمور الدين، كما قال   َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِّ

 . (1) (78)احلج: من اآلية
(. وهذا  185)البقرة: من اآلية يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر()وقال رشيد رضا في اآلية: 

تعليل ملا قبله، أي: يريد فيما شرعه من هذه الرخصة يف الصيام، وسائر ما يشرعه لكم من أحكام، أن  
ا ال عسر فيه  .  (2)يكون دينكم يسرًا تامًّ

ْنَساُن َضِعيفاً( )النساء: ) :-تعاىل  -وقال ابن كثري يف قوله  َف َعْنُكْم َوُخِلَق اإْلِ (.  28يُرِيُد اللَُّه َأْن خُيَفِّ
 .  (3) أي: يف شرائعه، وأوامره، ونواهيه، وما يقدره لكم  

ة، ويف كل شيء فيه يسر   . ومن هنا خنلص إىل أن آيات التيسري (4) وقال جماهد: أي يف نكاح اْلمَّ
ين وعامليته.   ين، وذلك أن الوسطيَّة ركن من أركان دميومة هذا الدِّ  والّتخفيف جاءت إلرساء قواعد هذا الدِّ

اليت تؤّكد وسطيَّه هذا الدين يف باب الّتشريع م هذا الباب بذكر بعض األدلّة العلمية وأخت -5
 والتكليف:  

ُعوُهنَّ َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقرتِ َقَدرُُه َمَتاعاً ) يف شأن املطلقات: -تعاىل  -)أ( قال  َوَمت ِّ
َولِْلُمطَلََّقاِت َمَتاٌع بِاْلَمْعُروِف َحّقًا َعَلى ) (. وقال: 236بقرة: من اآلية )ال بِاْلَمْعُروِف َحّقًا َعَلى اْلُمْحِسِننَي(

(. والقضية تدور على عدة حماور؛ فإما أال يكون هناك أي َتتيع للمطلقة، وهذا له 241اْلُمتَِّقنَي( )البقرة:
فيف وقع الّطالق وأثره حّسيًّا  آثاره السلبية، وخباصة على املطّلقة اليت ستستقبل حياة جديدة، حتتاج إىل خت
 ومعنويًّا. وإّما أن يكون هناك َتتيع مغّلظ، وهذا فيه إثقال على الزوج املطلق. 

 وإما أن تكون هناك متعة يُراعى فيها ظروف الزوج وإمكاناته، مع عدم إمهال حّق املطلقة يف املتعة.  
 دن حكيم عليم.  وهذا هو اْلمر الوسط الذي أقرّه القرآن، وأصبح شرًعا من ل
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اَل يُ َؤاِخذُُكُم اللَُّه بِاللَّْغِو يف أمَْيَاِنُكْم َوَلِكْن يُ َؤاِخذُُكْم ِبَا َكَسَبْت قُ ُلوُبُكْم َواللَُّه ) :-تعاىل  -)ب( قال 
َوَلِكْن يُ َؤاِخذُُكْم ِبَا ال يُ َؤاِخذُُكُم اللَُّه بِاللَّْغِو يف أمَْيَاِنُكْم ) (. ويف سورة املائدة: 225َغُفوٌر َحِليٌم( )البقرة:

 (.  89)املائدة: من اآلية َعقَّْدمُتُ اْْلَمْيَاَن(
إما أن يكون فيه كفارة بإطالق، أو ال يكون فيه كفارة بإطالق، أو  وموضوع الحنث في اليمين، 

 التفصيل. 
 فيه من املشّقة والعسر ما ال خيفى. واألمر األول: 
 انة باليمني، وهو قادح من قوادح اإلميان. يُؤّدي إىل االستهواألمر الثاني: 

أّما التفصيل: وهو التفريق بني لغو اليمني الذي يصعب التحرز منها، فهذا معفو عنه، أّما ما عداه ففيه  
 الكفارة الّشرعية صيانة لليمني والقسم، فهذا هو اْلمر الوسط، فال إفراط فيه وال تفريط.  

اَرتُُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة ) اليمني: يف بيان كفارة  -تعاىل  -)ج ( قال  َوَلِكْن يُ َؤاِخذُُكْم ِبَا َعقَّْدمُتُ اْْلَمْيَاَن َفَكفَّ
ْد َفِصَياُم ثَ  اَرةُ َمَساِكنَي ِمْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن أَْهِليُكْم أَْو ِكْسَوتُ ُهْم َأْو حَتْرِيُر َرقَ َبٍة َفَمْن ملَْ جيَِ  الثَِة أَيَّاٍم َذِلَك َكفَّ

 (.  89)املائدة: من اآلية  أمَْيَاِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم َواْحَفُظوا أمَْيَاَنُكْم(
 والوسطيَّة يف هذه اآلية من ثالثة وجوه:  

أنَّ إطعام املساكني يُراعى يف نوعية الطعام أو الكسوة الوسط يف ذلك، وجعل املقياس الذي يُرجع   -1
 هله أو كسوهتم، فينظر يف ذلك وخيرج الوسط منه.  إليه يف اختيار هذا الوسط إطعام الرجل ْل
 .  -أيًضا  -ويف هذا تتحقق الوسطيَّة من وجهني 

مراعاة الوسط يف حق كل إنسان، فلم يؤخذ من أعلى ماله أو أدناه، بل الوسط منه، مراعاة  األول: 
 . -أيًضا  -للفقري 

فيه من معىن الوسطيَّة ما فيه، فلم يأت   مراعاة الفرق بني حال الغين والفقري واملتوسط، وهذا الثاني: 
 احلكم بالتسوية بينهم.  

أنَّه جعل الكفارة تدور على أحد ثالثة أمور: إّما اإلطعام، أو الكسوة، أو اإلعتاق، واحلالف خمرّي  -2
 بينها دون إلزام بواحد منها، وهذا فيه من التوسعة والتيسري ما ال خيفى. 
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يستطع على أي نوع من هذه الثالثة انتقل إىل الصيام، وهذه رمحة من اهلل  إذا مل جيد احلالف أو مل  -3
 وتوسعة على عباده.  

وهبذا اجتمعت أطراف الوسطيَّة يف هذه القضية، وهي قضية جزئية يسرية، فال شك أن ما كان أعلى  
لنا، ولكن الّتشريع منها وأشّد كلفة تكون مراعاة الوسطيَّة فيه من باب أوىل، ْلن اهلل غين عًنا وعن أعما

 ميدان لالمتحان واالبتالء، واهلل بنا رءوف رحيم.  
اْليَ ْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت َوطََعاُم الَِّذيَن ) :-سبحانه  -)د( كذلك نلحظ الوسطيَّة يف هذا التشريع، قال 

ُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب أُوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ هَلُْم َواْلُمْحَصَنا
َر ُمَساِفِحنَي َوال ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن( (. 5)املائدة: من اآلية  ِمْن قَ ْبِلُكْم ِإَذا آتَ ْيُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ حُمِْصِننَي َغي ْ

 أهل الكتاب، مما ال حيتاج إىل شرح أو تفصيل.  والوسطيَّة تربز يف موضوع الطعام، وموضوع النكاح من 
)ه ( وكذلك نرى إقرار منهج الوسطيَّة يف موضوع الّطالق وأحكاُمه فلم حيرم الّطالق، ومل جيعله ُمتاًحا 

 دون قيد أو شرط أو وصف.  
 بل إنَّه فّرق بني احلاالت اليت تبنُي فيها املرأة من طلقة واحدة أو من ثالث طلقات، وهكذا. 

ال شك أن موضوع الّطالق وأحكامه من أقوى اْلدلة على هذا املنهج الذي روعيت فيه أحوال  و 
 وأوضاع تتعّلق بالرجل واملرأة واْلسرة.  

 واآليات اليت وردت يف سوريت البقرة والّطالق هي الربهان على ذلك. 
من موضع يف باب التشريع   هذه بعض اْلدلّة العملية على الوسطيَّة اليت رمسها القرآن، وأكدها يف أكثر

 والّتكاليف.  
اتضحت املنطلقات اْلساسية اليت تُبنّي املنهج الّشرعي يف الّتشريع والّتكليف، ومن خالل ما سبق، 

حيث ذكرت أن اهلل وضع عّنا اإلصر واْلغالل اليت كانت على من قبلنا، وأن اهلل ال ُيكّلف نفًسا فوق  
ها، وما آتاها، وآيات رفع احلرج داللة قويّة على متانة هذا املنهج يف  طاقتها، بل ال يكّلف نفًسا إال وسع

وسطيَّة الّتشريع، يؤكد ذلك ويقّرره ما صاحب ذلك من يسر ورفع للعسر واملشقة. كل ذلك أوصلنا  
 يته. للحقيقة اليت استهدفناها، وبدأنا هبا، وهي أنَّ القرآن الكرمي عىن عناية تامة يف رسم منهج الوسطيَّة وتثب 
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 (1) العباد    
يسألون عن عبادته، فلما   جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب،  قال:  عن أنس بن مالك 

ُأخربوا كأهنم تقاّلوها، فقالوا: أين حنن من النيب، صلى اهلل عليه وسلم؟ قد ُغفر له ما تقدم من ذنبه وما 
 تأّخر.  

 فقال أحدهم: أّما أنا فأصلي الليل أبًدا.  
 وقال اآلخر: أنا أصوم الدهر وال أفطر. 

 وقال آخر: أما أنا فال أتزوج النساء أبًدا.  
فقال: إين ْلخشاكم هلل وأتقاكم له، لكين أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج  فجاء رسول اهلل، 

 .     (2)النساء، فمن رغب عن سنيت فليس مين 
، فإذا حبل ممدود بني ساريتني فقال: ما هذا  املسجد دخل النيب،  قال:  وعن أنس بن مالك 

حّلوه، ليصل أحدكم نشاطه، فإذا  احلبل؟ فقالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فرتت تعّلقت به، فقال النيب، 
 .     (3)فرت فلريقد 

دخل وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: فالنة،   أن النيب،   -رضي اهلل عنها  -وعن عائشة 
   ، قال: مه، عليكم ِبا تطيقون، فواهلل ال ميل اهلل حَّت َتّلوا تذكر من صالهتا

 .  (4) وكان أحّب الّدين إليه ما داوم عليه صاحبه   
يف رسم منهج الوسطيَّة يف العبادة فاحلديث اْلول يف غاية البيان والوضوح،  هذه األحاديث صريحة 

لى االقتصاد يف العبادة، والنهي عن التعّمق قال فيه ابن حجر: فيه احلّث ع -قصة زينب  -واحلديث الثاين 
: "عليكم ِبا تطيقون": أي اشتغلوا من اْلعمال ِبا -أيًضا  -والثالث قال فيه ابن حجر  (5) فيها  

 
 الحديث عن العبادة سيشمل معناها الخاص والعام.  - 1

 (. 59تقدم تخريجه ص ) - 2

 (. 784( رقم )1/542(، ومسلم )48/ 2أخرجه البخاري ) - 3

 (. 785( رقم )1/542(، ومسلم )2/48أخرجه البخاري ) - 4

 (. 3/37فتح الباري ) - 5
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تستطيعون املداومة عليه، فمنطوقه يقتضي اْلمر باالقتصار على ما يُطاق من العبادة، ومفهومه يقتضي 
 .  (1) النهي عن تكّلف ما ال يُطاق  

ا  -وأمثاهلا  -وهذه اْلحاديث  جاءت على نسق ما جاء يف القرآن يف حتديده مسار   -وهي كثرية جدًّ
 العبادة يف ضوء املنهج الوسط، وتشنيعه على أولئك الذين خرجوا بالعبادة عن مسارها الصحيح. 

سب ذكر املناهج  وقبل أن أجّل يف بيان ذلك اإلطار الذي حّدده القرآن الكرمي، وأرى أّن من املنا
 السائدة فيما يتعّلق بالعبادة تفريطًا وإفراطًا، فأقول:  

لوجدنا أن   -بعد حتريفها  -وميثله اليهود يف تفريطهم وجفائهم، فلو نظرنا إىل التوراة المنهج األول: 
د ووعيد  تقديس املادة غلب على بنودها، فال تقرأ يف أسفار التوراة ذكرًا لآلخرة، حَّت ما ورد فيها من وع

 فإّنا هو متعّلق بالدنيا فقط، فال يعمل الّشخص إال لتحقيق كسب عاجل، أو خوفًا من عقوبة عاجلة. 
  . وقالوا: (153)النساء: من اآلية أَرِنَا اللََّه َجْهَرًة() بل بالغوا وطبقوا ماديتهم حَّت يف معرفة اهلل، فقالوا:

 (.  55)البقرة: من اآلية ًة(َلْن نُ ْؤِمَن َلَك َحَّتَّ نَ َرى اللََّه َجْهرَ )
ووفًقا هلذا التصور املادي الدنيوي أغرق هؤالء يف تقديس احملسوسات، واختذوها طريًقا للرقي، 
وأصبحت القيم املادية حمور احلياة، وحتول اإلنسان يف نظر هؤالء إىل آلة تتحّرك، ومعدة هتضم، وكائن 

 يلهو.  
 :-تعاىل  -قهم باحلياة وحرصهم عليها، فقال وبني مدى تعلّ وقد وصفهم القرآن الكريم، 

(. أي حياة، حَّت لو كانت حياة البهائم 96)البقرة: من اآلية َولََتِجَدن َُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياٍة()
ْوُه أَبَداً() وحنوها. وذلك ْلهنم خيشون املوت: لدنيا، (. ْلهنم ربطوا غايتهم با95)البقرة: من اآلية َوَلْن يَ َتَمن َّ

 فعملهم للدنيا، وعبادهتم ملآرب دنيوية: فإذا انتهت الدنيا فقد فاهتم كل شيء.  
َما ِهَي ِإالَّ ) فهم هبذا أغرقوا يف الشهوات، وعبدوا أنفسهم للماديات، فهم كمشركي قريش الذين قالوا:

ْهُر( نْ َيا َّنُوُت َوحَنَْيا َوَما يُ ْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّ  .  (2) (24)اجلاث ية: من اآلية َحَياتُ َنا الدُّ

 
 (. 78( وانظر: الغلو في الدين ص )1/102فتح الباري ) - 1

 (. 39انظر: لما سبق الوسطيَّة في اإلسالم د/ زيد الزيد ص ) - 2
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وهذا املنهج ميثل التفريط يف أسوأ صوره وحاالته، ولذلك أمرنا اهلل أن نستعيذ منه يف كل صالة، ونسأله  
 (.  7)الفاحتة: من اآلية َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم() أن جيّنبنا إيّاه. 

بإعالئها وَتجيدها، وأغرقوا يف مفهوم وهو املنهج القائم على الروحانيات، وذلك أما المنهج الثاني 
 العبادة والرهبنة، وميثل هذا املنهج النصارى، وهو منهج اإلفراط والغلو. 

وابتدع النصارى رهبانية قاسية على النفس، حتّرم الزواج، وتكبت الغرائز، وترفض كل أشكال الزينة،  
عبادة، وأخرجوها عن كيفيتها، وعن املراد وطيبات الرزق، وترى ذلك رجًسا من عمل الشيطان، وبالغوا يف ال

  منها، وأصبحت رهبانية غالية مشوهة، معذبة لألجساد، ابتدعوها من أنفسهم، بال حجة أو برهان.
َناَها َعَلْيِهْم ِإالَّ ابِْتَغاَء ِرْضَواِن اللَِّه َفَما َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَتِ ) (. 27)احلديد: من اآلية (َهاَوَرْهَبانِيًَّة ابْ َتَدُعوَها َما َكَتب ْ

َتْصَلى نَاراً  َعاِمَلٌة نَاِصَبةٌ  ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ َخاِشَعةٌ  َهْل أَتَاَك َحِديُث اْلَغاِشَيةِ ) ولذلك كانت حاهلم ومآهلم:
 . (1) ( 4-1َحاِمَيًة( )الغاشية: 

املستقيم، ولذلك وهذا املنهج ميثل اإلفراط والغلو، وهو الوجه الثاين من وجوه االحنراف عن الّصراط 
الِّنَي() أُمرنا بأن نسأل اهلل أن جينّبنا إياه؛  (.  7)الفاحتة: من اآلية َوال الضَّ

وأمام هذا الغلو املادي الذي ميّثل التفريط يف العبادة، والغلو الروحاين الذي ميثل اإلفراط فيها والتفريط 
م الّسبل، وأعدل الطّرق، طريق الوسط بني يف حق البدن، جاء اإلسالم لُيصحح املسألة، ويهدي الناس ْلقو 

عبادة املادة ونسيان حق الّروح، وبني إرهاق الروح ونسيان حق البدن، ليعطي كل ذي حّق حّقه، وفًقا لقوله 
نْ َيا() :-تعاىل  - اَر اآْلِخَرَة َوال تَ ْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ  (.  77ة)القصص: من اآلي َوابْ َتِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ

 وجند أن القرآن الكرمي قد قّرر هذا املنهج يف آيات كثرية، تنتظم فيما يلي:  
  -اآليات اليت تبنّي احنراف أولئك الذين صرفوا العبادة عن وجهها الصحيح، وذلك مثل قوله أوال: 

َر اللَِّه تَْأُمُروينِّ أَْعُبُد أَي َُّها اجْلَاِهُلوَن( )الزم) :-تعاىل  َها َما َكاَنْت تَ ْعُبُد ِمْن ُدوِن ) (. وقوله: 64ر:ُقْل أَفَ َغي ْ َوَصدَّ
ً َوال ) (. وقوله: 43اللَِّه ِإن ََّها َكاَنْت ِمْن قَ ْوٍم َكاِفرِيَن( )النمل: ُقْل أَتَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال مَيِْلُك َلُكْم َضرّا

ُذوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء َما نَ ْعُبُدُهْم ِإالَّ لِيُ َقرِّبُونَا ِإىَل اللَِّه زُْلَفى ِإنَّ  َوالَِّذيَن اختََّ ) (. وقوله:76)املائدة: من اآلية  نَ ْفعاً(

 
 (. 41انظر: الوسطيَّة في اإلسالم د/ زيد الزيد ص ) - 1
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نَ ُهْم يف َما ُهْم ِفيِه خَيَْتِلُفوَن( َوِمَن النَّاِس َمْن يَ ْعُبُد اللََّه  ) (. ومثل ذلك قوله: 3)الزمر: من اآلية اللََّه حَيُْكُم بَ ي ْ
نْ َيا َواآْلِخَرَة َذِلَك هُ َعَلى َحْرٍف فَِإْن  َنٌة انْ َقَلَب َعَلى َوْجِهِه َخِسَر الدُّ ٌر اْطَمَأنَّ ِبِه َوِإْن َأَصابَ ْتُه ِفت ْ َو  َأَصابَُه َخي ْ

 (.  11اخْلُْسرَاُن اْلُمِبنُي( )احلج:
عبادة على فهذه اآليات وأمثاهلا ترسم منهج الوسطيَّة يف العبادة ببيان احنراف طريق هؤالء الذين قلبوا ال

 وجهها الصحيح.  
قال  ( 11)احلج: من اآلية َوِمَن النَّاِس َمْن يَ ْعُبُد اللََّه َعَلى َحْرٍف() :-تعاىل  -قال ابن كثري يف قوله 

 جماهد وقتادة وغريمها: )على حرف( على شك. 
ا  وقال غريهم: على طرف، ومنه حرف احلبل، أي: طرفه، أي: دخل يف الدين على طرف، فإن وجد م

 .  (1) حيبه استقر وإال انشمر
وانظر إىل قول القرطيب، حيث إن قوله نّص يف داللة اآلية على املراد. قال: )على حرف(. على شّك، 
قاله جماهد وغريه. وحقيقته أنه على ضعف يف عبادته، كضعف القائم على حرف مضطرب فيه، وحرف كل  

 احملّدد.   شيء: طرفه وشفريه وحده، ومنه حرف احلبل، وهو أعاله
وقيل: )على حرف(، أي على وجه واحد، وهو أن يعبده على الّسراء دون الضرّاء، ولو عبدوا اهلل على 

 الشكر يف الّسراء والصرب على الضرّاء ملا عبدوا اهلل على حرف.  
 .  (2)وقيل: )على حرف(. على شرط

. أي  (3)الزمر: من اآلية رِّبُونَا ِإىَل اللَِّه زُْلَفى(َما نَ ْعُبُدُهْم ِإالَّ لِيُ قَ ) :-تعاىل  -وقال ابن كثري يف قوله 
ليشفعوا لنا ويقرّبونا عنده من زلة، وهلذا كانوا يقولون يف تلبيتهم إذا حّجوا يف جاهليتهم: لبيك ال شريك لك،  
إال شريًكا هو لك، َتلكه وما ملك، وهذه الشبهة هي اليت اعتمدها املشركون يف قدمي الّدهر وحديثه، 

جاءهتم الرسل، صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني، برّدها والنهي عنها، والدعوة إىل إفراد العبادة هلل وحده  و 

 
 (. 3/209انظر: تفسير ابن كثير ) - 1

 (. 12/17انظر: تفسير القرطبي ) - 2
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ال شريك له، وأن هذا شيء اخرتعه املشركون من عند أنفسهم مل يأذن اهلل فيه، وال رضي به، بل أبغضه  
 .  (1) وهنى عنه

    
ه، وتصف عبادته باالستقامة، وبأن عبادته هي الكلمة اآليات اليت جاءت تأمر بعبادة اهلل وحدثانًيا: 

تعاىل  -السواء، وغري ذلك مما يدل على أن عبادته هي الطريق الوسط السامل من االحنراف والّضالل: قال 
َنُكْم َأالَّ نَ ْعُبَد ِإالَّ ) :- نَ َنا َوبَ ي ْ )آل  اللََّه َوال ُنْشرَِك ِبِه َشْيئاً(ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب تَ َعاَلْوا ِإىَل َكِلَمٍة َسَواٍء بَ ي ْ

ِإنَّ اللََّه َريبِّ َوَربُُّكْم فَاْعُبُدوُه َهَذا ِصرَاٌط ُمْسَتِقيٌم( )آل ) (2) (. وقال يف أكثر من موضع64عمران: من اآلية
 (.  51عمران:

ت تأمر بعبادة اهلل وحده كثرية  ( واآليات اليت جاء99َواْعُبْد َربََّك َحَّتَّ يَْأتَِيَك اْلَيِقنُي( )احلجر:) وقال:
ا، فما من نيب إال قال لقومه: "يا قوم اعبدوا اهلل". قال الطربي يف قوله تعاىل:   تَ َعاَلْوا ِإىَل َكِلَمٍة َسَواٍء() جدًّ

قل يا حممد ْلهل الكتاب، وهم أهل التوراة  -جّل ثناؤه  -(. يعين بذلك 64)آل عمران: من اآلية
 ّموا إىل كلمة سواء، يعين إىل كلمة عدل بيننا وبينكم.  تعالوا: هل  -واإلجنيل 

 .  (3) هي أن نوّحد اهلل فال نعبد غريه، ونربأ من كل معبود سواه، فال نشرك به شيًئاوالكلمة العدل: 
َنُكْم() وقال ابن كثري يف اآلية نفسها: نَ َنا َوبَ ي ْ أي: عدل ونصف  ( 64)آل عمران: من اآلية َسَواٍء بَ ي ْ

.  ( 64)آل عمران: من اآلية َأالَّ نَ ْعُبَد ِإالَّ اللََّه َوال ُنْشرَِك ِبِه َشْيئاً() وأنتم فيها، مث فسرها بقوله:نستوي حنن 
ال وثًنا وال صليًبا وال صنًما وال طاغوتًا وال نارًا وال شيء، بل نفرد العبادة هلل وحده ال شريك له، هذه دعوة  

ٍة َرُسوالً َأِن اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت(َوَلَقْد بَ َعثْ َنا يف كُ ) مجيع الرسل،  .  (4) (36)النحل: من اآلية لِّ أُمَّ
)آل عمران: من  تَ َعاَلْوا ِإىَل َكِلَمٍة َسَواٍء() :-تعاىل  -قال اْلستاذ اإلمام يف قوله وقال رشيد رضا: 

الذي اتفقت عليه دعوة اْلنبياء، وهو سواء  ملا نكلوا دعاهم إىل أمر آخر، هو أصل الدين وروحه ( 64اآلية
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)آل  َأالَّ نَ ْعُبَد ِإالَّ اللََّه() بني الفريقني، أي عدل ووسط ال يرجح فيه طرف على آخر، وقد فّسره بقوله:
 .  (1)( اآلية 64عمران: من اآلية

 وهبذا يتضح لنا أن هذه اآلية نّص يف الوسطيَّة يف العبادة، وهي عبادة اهلل وحده. 
فقد قال  . (51ِإنَّ اللََّه َريبِّ َوَربُُّكْم فَاْعُبُدوُه َهَذا ِصرَاٌط ُمْسَتِقيٌم( )آل عمران:) :-تعاىل  -ّما قوله أ

 .  (2) ذلك هو الطريق القومي، واهلدي املتني الذي ال اعوجاج فيه  الطبري في معناها: 
(. يقول: هذا الذي  36ُبُدوُه َهَذا ِصرَاٌط ُمْسَتِقيٌم( )مرمي: َوِإنَّ اللََّه َريبِّ َوَربُُّكْم فَاعْ )وقال في آية مريم: 

أوصيتكم به، وأخربتكم أن اهلل أمرين به هو الطريق املستقيم، الذي من سلكه جنا، ومن ركبه اهتدى، ْلنه  
 .  (3) دين اهلل الذي أمر به أنبياءه  

 وقال القامسي: 
أي: قومي، من اتبعه رشد وهدى، ومن خالفه ضّل  ( 36من اآلية  )مرمي: فَاْعُبُدوُه َهَذا ِصرَاٌط ُمْسَتِقيٌم()

 .  (4) وغوى  
اْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيَم(  ) : -تعاىل  -وقد سبق أن بّينت أن الوسطيَّة تعين االستقامة وأن قوله 

 . من أقوى اْلدلة على منهج الوسطيَّة، كما يقّرره القرآن الكرمي.  (6)الفاحتة:
يات اليت جاءت يف بعض أنواع العبادة يف معناها اخلاص كالصالة والدعاء وغريمها، حيث جند  اآلثالثًا: 

 فيها أمرًا بالتزام منهج الوسط، وهنًيا عن اإلضاعة أو الرهبنة، وهو ما ميثل اإلفراط والتفريط.  
اآلية على  وسأذكر بعض اآليات اليت وردت يف ذلك، مقتصرًا على ما يُبنّي املراد، مع بيان داللة 

 الوسطيَّة.  
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َوَرْهَبانِيًَّة  ) ذّم اهلل اإلفراط يف العبادة والغلو فيها، حيث قال يف حق بين إسرائيل من النصارى: -1
َنا ا َناَها َعَلْيِهْم ِإالَّ ابِْتَغاَء ِرْضَواِن اللَِّه َفَما َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَِتَها فَآتَ ي ْ ُهْم َأْجَرُهْم لَِّذيَن ابْ َتَدُعوَها َما َكَتب ْ آَمُنوا ِمن ْ

ُهْم فَاِسُقوَن(  (.  27)احلديد: من اآلية وََكِثرٌي ِمن ْ
 .  (1) قال القامسي: الرهبانية هي املبالغة يف العبادة، والرياضة واالنقطاع عن الناس، وإيثار العزلة والتبتل   

ة النصارى. وقال ابن كثير:  َناَها َعَلْيِهْم(َما كَ ) "ورهبانية ابتدعوها" أي ابتدعتها أمَّ )احلديد: من   َتب ْ
)احلديد: من  َفَما َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَِتَها() أي: ما شرعناها هلم، وإّنا هم التزموها من تلقاء أنفسهم،( 27اآلية
 ( أي: فما قاموا ِبا التزموه حق القيام، وهذا ذّم هلم من وجهني:  27اآلية

 ر به اهلل.  االبتداع يف دين اهلل ما مل يأمأحدهما: 
 .   (2)يف عدم قيامهم ِبا التزموه، مما زعموا أنه قربة يقّرهبم إىل اهلل الثاني: 

وهذه الّرهبانية اليت ابتدعها النصارى مل يشرعها اهلل، وهي غلّو يف العبادة، ولذلك كانت النتيجة عدم 
 قدرهتم على احملافظة عليها ملشّقتها وصعوبتها.  

َناَها َعَلْيِهْم( ) : -جل وعال  -وقول اهلل  دليل على أن اهلل ال يشرع وال  ( 27)احلديد: من اآلية َما َكَتب ْ
 يكّلف ِبا فيه غلّو ومشّقة، كما سبق بيانه.  

ولقد اعرتف عدد من متأخري النصارى خبطأ هذا الغلّو والرهبنة اليت ابتدعها أسالفهم، وأهنا ليست من 
اهلل قد بني هذا اْلمر يف كتابه، ولكن هذا االعرتاف له دالالته  دين اهلل، وحنن لسنا حباجة إىل ذلك ْلن 

 . (3) اليت ال ختفى. وقد ذكر القامسي بعض هذه االعرتافات تفصيال، أذكر نتًفا منها 
: إنَّ الرهبنة قد نشأت من التوّهم بأن االنفراد عن معاشرة -وهو نصراين -قال صاحب رحيانة النفوس 

والتأمالت الدينية، هي ذات شأن عظيم، ولكن ال يوجد سند هلذا الوهم يف  الناس، واستعمال التقشفات 
الكتب املقدسة، ْلن مثال املسيح، ومثال رسله يضادانه باستقامة. مث قال: وحنن نقول بكل جرأة: إنه ال 

 يوجد يف مجيع الكتاب املقدس مثال للرهبنة، وال يوجد أمر من أوامره يلزم هبا، بل العكس. 
 

 (. 16/5698انظر: تفسير القاسمي ) - 1

 (. 4/315انظر: تفسير ابن كثير ) - 2

 (. 16/5698انظر: تفسير القاسمي ) - 3

This file was downloaded from QuranicThought.com



   )للشيخ ناصر العمر(   الوسطية في ضوء القرآن الكريم 

http://www.almoslim.net 135 

ب الرباهني اإلجنيلية ضد اْلباطيل البابوية: إن ذم الزجية خطأ، ْلهنا عمل اْلفضل، ْلن الرسول ويف كتا
 أخرب بأن الزواج خري من التوّقد بنار الّشهوة.  

 -مث قال: ومن املعلوم أن الطبيعة البشرية تغصب اإلنسان على استيفاء حقها، ومن العدل أن نستوفيه 
ا من القساوسة واْلساقفة والشمامسة، ال بل من البابوات املدعني : ولذلك نرى كثريً -إىل أن قال 

 بالعصمة، قد تكردسوا يف هوة الزنا، لعدم حتصنهم بالزواج الشرعي. 
مث قال: فالطريقة الرهبانية هي اخرتاع شيطاين قبيح، مل يكن له رسم يف الكتب املقدسة، وال يف أجيال  

 الكنيسة اْلوىل. 
بقوله: وال تتسع الصحف لشرح مجيع اْلضرار اليت وقعت على العامل بسبب  -ل الطوي -وختم كالمه 

 الرهبنات. 
 .  (1) قال القامسي معقًبا على ذلك: وهو حجة عليهم منهم  

)النساء:   يَا أَْهَل اْلِكَتاِب ال تَ ْغُلوا يف ِديِنُكْم() هذه نتيجة الرهبنة واإلفراط والغلّو الذي ذمه اهلل، فقال:
َناَها َعَلْيِهْم()  . وقال:( 171يةمن اآل  (.  27)احلديد: من اآلية  َوَرْهَبانِيًَّة ابْ َتَدُعوَها َما َكَتب ْ
َفَخَلَف ِمْن ) :-سبحانه  -وكما ذم اهلل الغلّو والرهبنة فقد ذم التفريط والتضييع واإلمهال، فقال  -2

َهوَ  الَة َوات َّبَ ُعوا الشَّ (. قال ابن كثري مبيًنا داللة  59اِت َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن َغّياً( )مرمي:بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّ
 هذه اآلية على اخلروج عن منهج الوسطيَّة.  

حزب السعداء، وهم اْلنبياء، عليهم السالم، ومن اتبعهم من القائمني حبدود  -تعاىل  -ملا ذكر اهلل 
)مرمي: من  َفَخَلَف ِمْن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف() وذكر أنه اهلل، وأوامره، املؤّدين فرائض اهلل، التاركني لزواجره،

الَة()  أي قرون أخر.( 59اآلية وإذا أضاعوها فهم ملا سواها من الواجبات  (59)مرمي: من اآلية َأَضاُعوا الصَّ
أضيع، ْلهنا عماد الدين وقوامه، وخري أعمال العباد، وأقبلوا على شهوات الدنيا ومالذها، ورضوا باحلياة 

 .  (2)دنيا واطمأنوا هبا، فهؤالء َسيلَقون غيًّا، أي: خسارة يوم القيامةال
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 فخلف من بعد أولئك النبيني خلف، أي: أوالد سوء.  وقال الشنقيطي في تفسير اآلية: 
إن هذا اخللف السيئ الذي خلف من بعد أولئك النبيني الكرام كان من صفاهتم القبيحة أهنم  ثم قال: 

 عوا الشهوات. أضاعوا الصالة، واتب
مث قال: فإذا عرفت كالم العلماء يف اآلية الكرمية، وأن اهلل توّعد فيها من أضاع الصالة، واتبع  

الشهوات، بالغّي الذي هو الشّر العظيم، والعذاب اْلليم، فاعلم أنه أشار إىل هذا املعىن يف مواضع أخر،  
 (  4(فَ َوْيٌل لِْلُمَصلِّنَي( )املاعون: ديدهم:كقوله يف ذّم الذين يضيعون الصالة وال حيافظون عليها وهت

 (  5(الَِّذيَن ُهْم َعْن َصالهِتِْم َساُهوَن( )املاعون:
. وأشار يف مواضع كثرية إىل ذم الذين يّتبعون الّشهوات، وهتديدهم، كقوله ( 6(الَِّذيَن ُهْم يُ رَاُؤوَن( )املاعون:

 (. 3وا َويُ ْلِهِهُم اْْلََمُل َفَسْوَف يَ ْعَلُموَن( )احلجر:َذْرُهْم يَْأُكُلوا َويَ َتَمت َّعُ ) :-تعاىل  -
ويفهم من مفهوم خمالفة اآلية الكرمية أن اخللف الطيبني ال يضيعون الصالة، وال يّتبعون الّشهوات، وقد  

ا َوأَ ) :-تعاىل  -أشار إىل هذا يف مواضع كثرية من كتابه، كما يف سورة املؤمنني يف وصف املؤمنني، وكقوله  مَّ
 (.  41،  40فَِإنَّ اجْلَنََّة ِهَي اْلَمْأَوى( )النازع ات: َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َونَ َهى الن َّْفَس َعِن اهْلََوى

وبعد أن ذكرت اآليات اليت تدل على النهي عن الغلّو واإلفراط أو التفريط والتضييع أذكر بعض  -3
 لتفريط. اآليات اليت تأمر بالتزام الوسط بني اإلفراط وا

 (.  110سراء: من اآلية)اإل  َوال جَتَْهْر ِبَصالِتَك َوال خُتَاِفْت هِبَا َوابْ َتِغ بَ نْيَ َذِلَك َسِبياًل() :-تعاىل  -قال 
 
 

 قال ابن كثير:  
حدثنا هشيم، حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبري عن ابن عباس، قال: ن زلت   (1) قال اإلمام أمحد  
قال:  ( 110سراء: من اآلية)اإل  َوال جَتَْهْر ِبَصالِتَك َوال خُتَاِفْت هِبَا() متوار ِبكة: هذه اآلية ورسول اهلل، 

كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما مسع ذلك املشركون سّبوا القرآن وسّبوا من أن زله، ومن جاء 
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  فيسمع املشركون فيسبوا القرآن،  "وال جتهر بصالتك". أي بقراءتك  لنبيه،  -تعاىل  -به، قال: فقال اهلل 
َوابْ َتِغ  ) عن أصحابك فال تسمعهم القرآن حَّت يأخذوه عنك. ( 110سراء: من اآلية)اإل َوال خُتَاِفْت هِبَا()

من حديث أيب بشر جعفر بن  (1)( أخرجاه يف الصحيحني  110سراء: من اآلية)اإل بَ نْيَ َذِلَك َسِبياًل(
 .  (2) إياس به   

 .  (3) وار عن عكرمة عن ابن عباس: ن زلت يف الدعاء  وقال أشعث بن س
 قال القرطبي:  

  ( 110سراء: من اآلية)اإل َوال جَتَْهْر ِبَصالِتَك َوال خُتَاِفْت هِبَا() روى مسلم عن عائشة يف قوله 
جلهر  . والشاهد أن هذه اآلية تأمر بالتوسط بني أمرين منهي عنهما، ومها ا(4) قالت: أن زل هذا يف الدعاء  

 . (110سراء: من اآلية)اإل  َوابْ َتِغ بَ نْيَ َذِلَك َسِبيالً() الشديد أو املخافتة واإلسرار
َواذُْكْر َربََّك يف نَ ْفِسَك َتَضرُّعًا َوِخيَفًة َوُدوَن اجلَْْهِر ِمَن اْلَقْوِل ()ْلعراف: من ) :-تعاىل  -وقال 

 .  (205اآلية
َوابْ َتِغ بَ نْيَ َذِلَك ) ع يف القول، أي: أمسع نفسك، كما قال:)ودون اجلهر( أي دون الرفقال القرطبي: 

 . (5) (. أي بني اجلهر واملخافتة  110سراء: من اآلية )اإل َسِبياًل( 
  

 وقال ابن كثير:  
أي اذكر ربك يف نفسك رغبة ورهبة، وبالقول ال جهرًا،   ( 205ْلعراف: من اآليةا) َتَضرُّعًا َوِخيَفًة( )

وهكذا يستحب أن يكون الذكر، ال . ( 205ْلعراف: من اآليةا)  اجلَْْهِر ِمَن اْلَقْوِل(َوُدونَ ) وهلذا قال:
 . (6) يكون نداء وجهرًا بليًغا   

 
 (. 446( رقم )1/329(. ومسلم )5/229صحيح البخاري ) - 1

 (. 3/68انظر: تفسير ابن كثير ) - 2

 (. 3/69انظر: تفسير ابن كثير ) - 3

 (. 447( رقم )1/329(. وانظر: صحيح مسلم )10/344انظر: تفسير القرطبي ) - 4

 (. 7/355انظر: تفسير القرطبي ) - 5

 (. 2/281انظر: تفسير ابن كثير ) - 6
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 .  ( 16)التغابن: من اآلية  فَات َُّقوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتْم() –تعاىل  -وقال 
 قال ابن كثير:  

 أي جهدكم وطاقتكم.  
ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم  ) :-تعاىل  -ري يف قوله وروى ابن أيب حامت عن سعيد بن جب

(. وقال: ملا ن زلت هذه اآلية اشتد على القوم العمل فقاموا حَّت 102)آل عمران: من اآلية ُمْسِلُموَن(
فَات َُّقوا اللََّه َما  ) على املسلمني: هذه اآلية، ختفيًفا -تعاىل  -ورمت عراقيبهم، وتقّرحت جباههم فأن زل اهلل 

 .  (1)فنسخت اآلية اْلوىل. (16)التغابن: من اآلية اْسَتطَْعُتْم(
 وداللة الوسطيَّة على هذا القول واضحة جلية.  

لُ )  يف سورة املزمل: -تعاىل  -نقف أمام قوله وأخيًرا:  َفُه أَِو انْ ُقْص  ِنصْ  ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ قَِليالً  يَا أَي َُّها اْلُمزَّمِّ
ِإنَّ َربََّك يَ ْعَلُم أَنََّك تَ ُقوُم  ) . مث قال يف آخر السورة: (4-1أَْو زِْد َعَلْيِه َوَرتِِّل اْلُقْرآَن تَ ْرتِياًل( )املزمل: ِمْنُه قَِليالً 

َهاَر َعِلَم َأْن َلْن حُتُْصوُه فَ َتاَب أَْدَّن ِمْن ثُ لَُثِي اللَّْيِل َوِنْصَفُه َوثُ لَُثُه َوطَائَِفٌة ِمَن الَِّذيَن َمَعَك َواللَّ  ُر اللَّْيَل َوالن َّ ُه يُ َقدِّ
َر ِمَن اْلُقْرآِن(  (.  20)املزمل: من اآلية َعَلْيُكْم فَاقْ رَأُوا َما تَ َيسَّ

َر ِمَن اْلُقْرآِن() قال ابن كثري يف تفسريه هلذه اآلية:  غري   . أي من( 20)املزمل: من اآلية فَاقْ رَأُوا َما تَ َيسَّ
  حتديد بوقت، أي: ولكن قوموا من الليل ما تيسر، وعرب عن الصالة بالقراءة، كما قال يف سورة )سبحان(: 

 .(2). أي بقراءتك (110سراء: من اآلية)اإل َوال جَتَْهْر ِبَصالِتَك()
  

 وقال القرطبي:  
رض القيام إذ عجزمت،  . قيل: أي فتاب عليكم من ف(187)البقرة: من اآلية فَ َتاَب َعَلْيُكْم() قوله:

 .  (3)وأصل التوبة الرجوع، فاملعىن: رجع لكم من تثقيل إىل ختفيف، ومن عسر إىل يسر
 وبعد: 

 
 (. 4/376انظر: تفسير ابن كثير ) - 1

 (. 4/438انظر: تفسير ابن كثير ) - 2

 (. 19/53انظر: تفسير القرطبي ) - 3
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فقد اتضح لنا من خالل ما سبق يف هذا الباب من آيات أّن الوسطيَّة أصل يف باب العبادة يف معناها 
 عنها كما نفيا عن غريها.  اخلاص والعام، وأن الغلّو واجلفاء، واإلفراط والتفريط منفيان 
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 الشهاد  والحكم 
ًة َوَسطاً( ) :-تعاىل  -سبق معنا يف تفسري قوله  . أن  ( 143)البقرة: من اآلية وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ

ة لنوح،  . وكذلك فّسرها، (1)فّسرها بقوله: "عدوال" الرسول،  بالشهادة، حيث ذكر شهادة هذه اْلمَّ
ًة َوَسطاً لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس() رأ، عليه السالم، مث ق . (143)البقرة: من اآلية وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ

 .  (2) اآلية  
 وال ُمنافاة بني التفسريين، بل أحدمها مكّمل لآلخر، ْلن الشهادة املعتربة عند اهلل ما كانت عدال. 

أيًضا   - وجوب العدل يف الشهادة، وكذلك يف احلكم فقد جاءت آيات كثرية تبنّي ومن هذا المنطلق 
والشهادة هي إحدى مقّدمات احلكم يف كثري من اْلحكام، بل يف كلها إذا اعتربنا إقرار املرء على نفسه  -

 شهادة، وهو كذلك.  
نهج  وإذا كان العدل يعين الوسط، كما تقّرر، فإن أمر اهلل بالعدل يف الشهادة واحلكم هو أمر وإقرار مل

 :  -إن شاء اهلل  -من خالل ما سيأيت  -تفصيال  -الوسطيَّة، ويّتضح ذلك 
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِمنَي بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء لِلَِّه َوَلْو َعَلى ) يف سورة النساء:  -تعاىل  -قال  -1

ُكْن َغِنّياً أَْو َفِقرياً فَاللَُّه أَْوىَل هِبَِما َفال تَ تَِّبُعوا اهْلََوى َأْن تَ ْعِدُلوا َوِإْن تَ ْلُووا أَْو  أَنْ ُفِسُكْم أَِو اْلَواِلَدْيِن َواْْلَقْ َرِبنَي ِإْن يَ 
. ولنتأمل ما قاله الطربي يف تفسريه لآلية، فإننا جند (135تُ ْعِرُضوا فَِإنَّ اللََّه َكاَن ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبرياً( )النساء: 

ة يف هذه اآلية على منهج العدل والوسط، والّتحذير من احليف واجلور واتباع اهلوى، وإليك الداللة البين
 بعض ما قال: 

. يقول: ليكن من ( 135)النساء: من اآلية يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِمنَي بِاْلِقْسِط() يقول اهلل هلم:
( معناه: قوموا 135)النساء: من اآلية ُشَهَداَء لِلَِّه( )  أخالقكم وصفاتكم القيام بالقسط، يعين العدل

يقول: ولو   . (135)النساء: من اآلية َوَلْو َعَلى أَنْ ُفِسُكْم() بالقسط هلل عند شهادتكم، أو حني شهادتكم
كانت شهادتكم على أنفسكم، أو على والديكم أو أقربيكم، فقوموا فيها بالقسط والعدل، وأقيموا على 

 
 ندهما "عدال" بدل "عدوال". ( وع3/9( وأحمد )2961( رقم )5/190(. والحديث أخرجه الترمذي )2/7انظر: تفسير الطبري ) - 1

 انظر: تفسير قوله تعالى: )وكذلك جعلناكم أمَّة وسًطا(. في أول هذه الرسالة.  - 2
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تقولوا فيها احلق، وال َتيلوا فيها لغين لغناه على فقري، وال لفقري لفقره على غين فتجوروا، فإن  صحتها بأن 
اهلل الذي سّوى بني حكم الغين والفقري فيما ألزمكم أيّها الناس من إقامة الشهادة لكل واحد منهما بالعدل 

ِبا فيها مصلحة كل واحد منهما يف أوىل هبما، وأحّق منكم، ْلنه مالكهما، وأوىل هبما دونكم، فهو أعلم 
 ذلك، ويف غريه من اْلمور كلها منكم، فلذلك أمركم بالتسوية بينهما يف الشهادة هلما وعليهما.  

فال تتبعوا أهواء أنفسكم يف امليل يف شهادتكم  . ( 135)النساء: من اآلية َفال تَ تَِّبُعوا اهْلََوى َأْن تَ ْعِدُلوا()
فيه بالقسط، وأّدوا الشهادة على ما أمركم اهلل بأدائها بالعدل ملن شهدمت عليه   إذا قمتم هبا، ولكن قوموا

 وله.  
والتعبري بالغين والفقري هو يف مقام العدو أو القريب كما سيأيت يف آييت املائدة واْلنعام، وميكن استعماله 

، -وهو الغالب  -ري يف الوجهني كما يدل عليه كالم الطربي، فقد يكون بعض الناس مع الغين ضد الفق
 وقد يكون البعض مع الفقري لفقره، ضد الغين لغناه، ولكل حالة ما يناسبها.  

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِمنَي لِلَِّه ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َوال جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم ): -تعاىل  -قال  -2
 .  ( 8)املائدة: من اآلية وا ُهَو أَقْ َرُب لِلت َّْقَوى(َعَلى َأالَّ تَ ْعِدُلوا اْعِدلُ 

: يا أيها الذين آمنوا باهلل وبرسوله حممد، ليكن  -جّل ثناؤه  -يعين بذلك قال الطبري في معنى اآلية: 
من أخالقكم وصفاتكم القيام هلل، شهداء بالعدل يف أوليائكم وأعدائكم، وال جتوروا يف أحكامكم 

ما حّددت لكم يف أعدائكم لعداوهتم لكم، وال تقّصروا فيما حّددت لكم يف أحكامي  وأفعالكم، فتجاوزوا
 .  (1)وحدودي يف أوليائكم لواليتهم، ولكن انتهوا يف مجيعهم إىل حّدي، واعملوا فيه بأمري

وهذا التفسري لآلية واضح الداللة على منهج الوسطيَّة يف الشهادة واحلكم، ومثل ذلك تفسري ابن كثري، 
أي: ال  .( 8)املائدة: من اآلية َوال جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعِدُلوا() :-تعاىل  -يث قال يف قوله ح

حيملّنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل يف كل أحد، صديًقا كان أو عدوًّا، وهلذا 
ْقَوى() قال:  .  (2) ( 8ملائدة: من اآلية)ا  اْعِدُلوا ُهَو أَقْ َرُب لِلت َّ

 
 (. 6/141انظر: تفسير الطبري ) - 1

 (. 2/30انظر: تفسير ابن كثير ) - 2

This file was downloaded from QuranicThought.com



   )للشيخ ناصر العمر(   الوسطية في ضوء القرآن الكريم 

http://www.almoslim.net 142 

وُكْم َعِن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم ) : -تعالى  -وقد جاء قبل هذه اآلية قوله  َوال جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َأْن َصدُّ
 .  ( 2)املائدة: من اآلية َأْن تَ ْعَتُدوا(

املسجد احلرام  فتأويل اآلية إذن: ال حيملّنكم بغض قوم ْلن صدوكم عنقال الطبري في تفسيرها: 
أيها املؤمنون. أن تعتّدوا حكم اهلل فيهم، فتجاوزوه إىل ما هناكم عنه، ولكن ألزموا طاعة اهلل فيما أحببتم 

 .  (1)وكرهتم
وأّما االعتداء على من تبغضوهنم فال يُباح لكم وأنتم حّل، كما أنَّه  وقال رشيد رضا في تفسيره لآلية: 

انوا صّدوكم عن املسجد احلرام من قبل، وهذا ال مينع من اجلزاء على ال يُباح لكم وأنتم ُحرم، وإن ك
االعتداء باملثل، ْلنه هنى عن استئناف االعتداء على سبيل االنتقام، فإن من حيمله البغض والعداوة على 
االعتداء على من يبغضه يكون منتصرًا لنفسه ال للحق، وحينئذ ال يراعي املماثلة وال يقف عند حدود 

 .  (2)دلالع
 (.  152َوِإَذا قُ ْلُتْم فَاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا قُ ْرََب()اْلنعام: من اآلية) :-تعاىل  -ومثل هذه اآلية قوله   -3

وإذا حكمتم  ( 152)اْلنعام: من اآلية َوِإَذا قُ ْلُتْم فَاْعِدُلوا() بقوله: -تعاىل ذكره  -يعين قال الطبري: 
بينهم، واعدلوا، وأنصفوا، وال جتوروا، ولو كان الذي يتوجه احلق عليه  بني الناس فتكلمتم، فقولوا احلق

واحلكم ذا قرابة لكم، وال حيملّنكم قرابة قريب، أو صداقة صديق، حكمتم بينه وبني غريه، أن تقولوا غري 
 .  (3) احلق فيما احتكمتم إليه فيه  

يتضّمن اْلحكام  (152)اْلنعام: من اآلية ا(َوِإَذا قُ ْلُتْم فَاْعِدُلو ) :-تعاىل  -قوله وقال القرطبي: 
أي ولو كان احلق على مثل قراباتكم، كما تقّدم . (152)اْلنعام: من اآلية( َوَلْو َكاَن َذا قُ ْرََب ) والشهادات،

 .  (4)يف النساء

 
 (. 6/69انظر: تفسير الطبري ) - 1

 (. 6/129انظر: تفسير المنار ) - 2

 (. 8/86بري )انظر: تفسير الط - 3

 (. 5/410(، و)7/137انظر: تفسير القرطبي ) - 4
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آلييت املائدة واْلنعام، فوجدت أن كال منهما تأمر بالعدل وهو طريق الوسط، ولكن  وقد وقفت متأّمال 
ل آية اختصت ِبعىن ليس يف اْلخرى، فآية املائدة تنهى عن احليف واجلور يف حق العدّو، وأن عداوته ك

وبغضه ال جيوز أن يكون حائال دون العدل يف حقه، شهادة أو حكًما، فهي تنهي عن اإلفراط والغلو 
   بالنسبة لصدور احلكم ضده، وعن التفريط واجلفاء بالنسبة حلفظ حقوقه وما جيب له.

فإهنا حُتّذر من امليل واإلفراط يف حّق القريب، مما يكون سبًبا لعدم ثبوت احلق عليه،  أما آية األنعام 
وهذا غلو منهي عنه، كما تنهى عن التفريط يف حق خصمه بسبب القرابة، فإن عدم أداء الشهادة حماباة  

يتني ِبجموعهما ترمسان خط  للقريب فيه تفريط يف حق اخلصم وضياع للحقوق. ومن هنا فإن هاتني اآل
 الوسطيَّة، وترشدان إليه، وحتذران من احليف وامليل سواء أكان إفراطًا أو تفريطًا. 

أو حّب القريب إىل شهادة الّزور والكذب، فيحكم على العدّو ِبا ليس عليه،  وقد يؤدي بغض العدّو 
 ي ال يرضاه اهلل أبًدا.  وحيكم للقريب ِبا ليس له، وكل هذا خروج عن العدل، ومن الظلم الذ

أّما آية النساء فإهنا مجعت بني املعنيني كما هو واضح من سياقها، وتفسري الطربي هلا، وإن كانت ملعىن  
 ما يف سورة اْلنعام أقرب منها ملا يف سورة املائدة.  

يز مع  وجند تطبيًقا عمليًّا ملدلول هذه اآليات ما ذكره اهلل يف سورة يوسف يف قصة زوجة العز  -4
ْت َقِميَصُه ِمْن ُدبٍُر() يوسف، عليه السالم، حني راودته عن نفسه:  )يوسف: من  َواْسَتبَ َقا اْلَباَب َوَقدَّ

. وبسرعة مذهلة يدرك ( 25)يوسف: من اآلية  َوأَْلَفَيا َسيَِّدَها َلَدى اْلَباِب() . وهنا حدثت املفاجأة( 25اآلية
قَاَلْت َما  ) (، فتقلب الدعوى على يوسف: 28)يوسف: من اآلية َعِظيٌم(ِإنَّ َكْيدَُكنَّ ) املرأة كيد النساء:

(. وهذه دعوى خطرية،  25)يوسف: من اآلية  َجزَاُء َمْن أَرَاَد بَِأْهِلَك ُسوءًا ِإالَّ َأْن ُيْسَجَن أَْو َعَذاٌب أَلِيٌم(
(،  26)يوسف: من اآلية ْفِسي(قَاَل ِهَي رَاَوَدْتيِن َعْن ن َ ) ولكن يوسف، عليه السالم، يرّد هذه الدعوى:

ووقع العزيز يف إشكال يف هذه القضية، وخباصة إذا كانت امرأة، ْلن العادة الغالبة أّن الرجل هو الذي 
َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن أَْهِلَها ِإْن  ) يعتدي عليها، ال أن تعتدي هي عليه، ويف هذه اللحظات احلرجة يأيت الفرج:

َوِإْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمْن ُدبٍُر َفَكَذَبْت َوُهَو ِمَن   قُ ُبٍل َفَصَدَقْت َوُهَو ِمَن اْلَكاِذِبنيَ َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمنْ 
اِدِقنَي( )يوسف:  (، إهنا شهادة عجيبة تنطق بالعدل والصدق، مع قرابته للمرأة.  27،  26الصَّ
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ا يتعّلق بالرجل أوال، وما أشبه فعل فقد وضع أمام العزيز ميزانًا دقيًقا دون حيف أو حماباة، وبدأ ِب
يوسف، عليه السالم به، عندما بدأ بأوعية إخوته قبل وعاء أخيه، مث ذكر ما يتعّلق باملرأة، ويظهر العدل يف 

 هذا من خالل ما يلي:  
 )أ( فعدم كتمانه للشهادة دليل على عدم حماباته للمرأة وهي قريبته.  

ى ما يتعلق باملرأة يدّل على أنه ال حيايب يوسف، عليه السالم.  )ب( البداءة بيوسف وعدم اقتصاره عل 
ا رَأى َقِميَصُه ُقدَّ ِمْن ُدبٍُر قَاَل ِإنَُّه ِمْن َكْيدُِكنَّ ِإنَّ ) وهنا صدر احلكم العادل املبين على شهادة العدل: فَ َلمَّ

 (.  29،  28ِك ِإنَِّك ُكْنِت ِمَن اخْلَاِطِئنَي( )يوسف:يُوُسُف أَْعِرْض َعْن َهَذا َواْستَ ْغِفرِي ِلَذنْبِ  َكْيدَُكنَّ َعِظيمٌ 
ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم أَْن  ) –تعاىل  -وردت آيات كثرية تأمر بالعدل، وتنهى عن اهلوى، وذلك مثل قوله  -5

 -(. وقوله 58)النساء: من اآلية َعْدِل(تُ َؤدُّوا اْْلََمانَاِت ِإىَل أَْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بَ نْيَ النَّاِس َأْن حَتُْكُموا بِالْ 
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر ) يف سورة النحل: -تعاىل  ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَ ن ْ ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْْلِ

ُروَن( )النحل: ُقْل أََمَر َريبِّ ) يف سورة اْلعراف: -اىل تع -(، وكذلك قوله 90َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَّ
فَاْحُكْم بَ نْيَ النَّاِس بِاحلَْقِّ َوال تَ تَِّبِع اهْلََوى فَ ُيِضلََّك ) ، ويف سورة )ص(:(1) ( 29ْلعراف: من اآليةا) بِاْلِقْسِط(

ِلَك فَادُْع َواْسَتِقْم فَِلذَ ) ( وقريب من هذه اآلية ما جاء يف سورة الشورى26)ّص: من اآلية َعْن َسِبيِل اللَِّه( 
َنكُ  )الشورى: من  ُم(َكَما أُِمْرَت َوال تَ تَِّبْع أَْهَواَءُهْم َوُقْل آَمْنُت ِبَا أَنْ َزَل اللَُّه ِمْن ِكَتاٍب َوأُِمْرُت ِْلَْعِدَل بَ ي ْ

(، واآليات 126)النحل: من اآلية (َوِإْن َعاقَ ْبُتْم فَ َعاِقُبوا ِبِْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبهِ ) ( وجند يف سورة النحل:15اآلية
يف مثل هذا املعىن كثرية ومعلومة، وكلها تأمر بالعدل، وتنهى عن البغي والعدوان، وهذه داللة الوسطيَّة،  

 والنهي عن اإلفراط والتفريط.  
يف سورة  -تعاىل  -ومن اْلدلة العملية على وجوب التزام العدل وعدم البغي أو العدوان قوله  -6

سراء: من  )اإل َوَمْن قُِتَل َمْظُلومًا فَ َقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه ُسْلطَانًا َفال ُيْسِرْف يف اْلَقْتِل ِإنَُّه َكاَن َمْنُصوراً( ) ء:اإلسرا
   -طرفان ووسط  -(. فهنا ثالث حاالت 33اآلية

 
 العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب.   - 1
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ودول وخباصة يف  ضياع حّق أولياء املقتول، كما يقع يف كثري من اْلزمنة، وحتمي هذا الضياع أنظمة -أ
وخباصة إذا   -عصرنا احلاضر، وبالّذات الدول اليت ألغت عقوبة اإلعدام، إّما نظاًما أو واقًعا، وهو اْلكثر 

 كان القاتل شريًفا فهيهات أن يؤخذ احلق منه.  
أن يأخذ أولياء املقتول أكثر مما هلم، وهو اإلسراف يف القتل، وهذا ما كان جيري يف اجلاهلية،  -ب 

جد يف عصرنا احلاضر يف بعض اجملتمعات اليت تأخذ بالثأر، فتقتل غري القاتل دون ذنب إال أنه من  ويو 
 نتقاًما وثأرًا.  اأقرباء القاتل، أو تقتل أكثر من فرد 

أن يقتل القاتل ِقصاًصا، أو تؤخذ الدية، أو يكون العفو برضى أولياء القتيل. واحلالة اْلوىل َتثل  -ج
 الّتفريط.  

 ة الثانية َتثل الّتعدي واإلفراط. واحلال
 واحلالة الثالثة هي العدل والوسط.  

(  33سراء: من اآلية)اإل فَ َقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه ُسْلطَاناً( ) :-تعاىل  -ولقد ن زل القرآن باحلالة الثالثة، فقوله 
َفال ُيْسِرْف يف ) الدم، وقوله: إثبات للحالة الثالثة، ونفي للحالة اْلوىل، فإثبات احلّق نفي للتفريط وإضاعة

 ( هني عن احلالة الثانية، وهي التعّدي واإلفراط.  33سراء: من اآلية)اإل اْلَقْتِل(
يف  -تعاىل  -وأوىل التأويلني بالّصواب يف ذلك من تأّول: أّن السلطان الذي ذكر اهلل قال الطبري: 

ل إن شاء، وإن شاء أخذ الّدية، وإن شاء العفو،  هذا املوضع ما قاله ابن عباس: من أن لويل القتيل القت
أال ومن قتل له قتيل فهو خبري النظرين بني أن  أنّه قال يوم فتح مكة:  لصحة اخلرب عن رسول اهلل، 

 .    (1 )يقتل أو يأخذ الدية  
 غري قاتله.  يقول: فال تقتل باملقتول ظلًما ( 33سراء: من اآلية)اإل َفال ُيْسِرْف يف اْلَقْتِل() وقوله:
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وذلك أّن أهل اجلاهلية كانوا يفعلون ذلك، إذا قتل رجل رجال عمد وىل القتيل إىل الّشريف من قبيلة  
قتل غري القاتل باملقتول  عن ذلك عباده، وقال لرسوله،  القاتل فقتله بولّيه، وترك القاتل، فنهى اهلل 

 . (1) املقتول فال َتثل به   معصية وسرف، فال تقتل به غري قاتله، وإن قتلت القاتل ب
(  33سراء: من اآلية)اإل فَ َقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه() –مما تقدم  -أي ومن قتل بغري حق وقال القاسمي: 

( أي: تسّلطًا على القاتل يف 33سراء: من اآلية)اإل ُسْلطَاناً() الذي بينه وبينه قرابة توجب املطالبة بدمه.
ا عليه، وحينئذ فال ُيسرف يف القتل، أي: فال يقتل غري القاتل، وال اثنني االقتصاص منه، أو حجة يثب هب

سراء: من )اإل ِإنَُّه َكاَن َمْنُصوراً() والقاتل واحد، كعادة اجلاهلية، كان إذا قُتل منهم واحد قتلوا به مجاعة،
 .  (2)زد على ذلك ( تعليل للنهي. يعين: حسبه أّن اهلل قد نصره بأن أوجب له القصاص، فال يست33اآلية

وهبذا املثال ومن خالل ما سبق من آيات اتضح لنا منهج الوسطيَّة يف الشهادة واحلكم، ْلن اهلل أمر  
 بالعدل وهنى عن الظلم والبغي. 

 
 (. 15/81انظر: تفسير الطبري ) - 1

 (. 10/3926انظر: تفسير القاسمي ) - 2

This file was downloaded from QuranicThought.com



   )للشيخ ناصر العمر(   الوسطية في ضوء القرآن الكريم 

http://www.almoslim.net 147 

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ة اخلرييَّة ْلسباب من أمّهها قيامها بواجب اْلمر باملعروف، والّنهي عن املن كر، واستمرار نالت اْلمَّ

 اخلرييَّة مرهون باْلسباب اليت نالت هبا هذه الّدرجة الرفيعة. 
والواقع املشاهد استمرار للواقع املاضي يف أّن هناك فئات كثرية ضّلت يف هذا الباب، فهناك كثريون  

ا تركوا اْلمر باملعروف، والنهي عن املنكر، أو قّصروا فيها تقصريًا شديًدا، وهؤالء سلكوا سبيل الّتفريط،  جدًّ
قاموا باْلمر باملعروف وهنوا عن املنكر، ولكنهم مل يعرفوا مراتبه ودرجاته   -وهم أقل من أولئك  -وآخرون 

 وحدوده، أو مل يلتزموا هبا، فوقع كثري منهم يف الغلو واإلفراط. 
لتزم باملنهج الوسط  من سلك الّسبيل املستقيم، والطّريق القومي، وا -ماضًيا وحاضرًا  -والقّلة القليلة 

 .  الذي شرعه اهلل على لسان رسوله، 
وعناية هبذا الركن العظيم، ومن أجل القيام به على الوجه املشروع جاءت اآليات تلو اآليات تبنّي  

 حكمه، وترسم معامله وحدوده، وتزجر، عن االحنراف به وعنه ذات اليمني وذات الشمال. 
تقّرر منهج الوسطيَّة، وتصون هذا الركن عن االحنراف والتبديل، وكل هذه اآليات يف داللتها جاءت ل

 والتضييع واإلمهال.  
 وسأختار بعض اآليات اليت تبنّي هذه احلقيقة وتدّل عليها، يف ضوء املنهج الذي سلكته فيما مضى:  

ٍة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِ ) :-سبحانه وتعاىل  -قال  -1 َر أُمَّ َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر  ُكْنُتْم َخي ْ اْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ
 .  (110)آل عمران: من اآلية َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه( 

ٍة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس() قال ابن كثري يف تفسري اآلية: َر أُمَّ يعين خري  ( 110)آل عمران: من اآلية ُكْنُتْم َخي ْ
َهْوَن َعِن )  اس، وهلذا قال: الناس للناس، واملعىن أهنم خري اْلمم، وأنفع الناس للن تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ

: والصحيح ان هذه اآلية عامة يف -إىل أن قال  - ( 110)آل عمران: من اآلية اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه(
ة كل قرن حبسبه، وخري قروهنم الذين بعث فيهم،  ، كما قال  مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم مجيع اْلمَّ

ًة َوَسطاً() يف اآلية اْلخرى:  .  (1) أي: خيارًا ( 143)البقرة: من اآلية وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ
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والشاهد هنا أن اخلرييَّة تعين الوسطيَّة، كما وّضحت ذلك يف مبحث )مالمح الوسطيَّة(، ولذلك فالبد  
 خلاصية، وينطلق من ضوابطها.  أن يكون اْلمر باملعروف، والنهي عن املنكر، حُيّقق هذه ا

 -نعى اهلل على الذين أضاعوا اْلمر باملعروف، والنهي عن املنكر، وتركوا الدعوة إىل اهلل فقال  -2
 لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبيِن ِإْسرائيَل َعَلى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َذِلَك ِبَا َعَصْوا وََكانُوا ) : -سبحانه 

 (.  79،  78َكانُوا ال يَ تَ َناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فَ َعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا يَ ْفَعُلوَن( )املائدة:  يَ ْعَتُدونَ 
ْحَت لَِبْئَس َما َكانُوا  ) : -سبحانه  -وقال  مْثَ َوَأْكِلِهُم السُّ َهاُهُم الرَّبَّانِيُّوَن َواْْلَْحَباُر َعْن قَ ْوهلُِِم اْْلِ َلْوال يَ ن ْ

نُ نَُّه لِلنَّاِس َوال ) :-سبحانه  -(. وقال 63ْصنَ ُعوَن( )املائدة:يَ  َوِإْذ َأَخَذ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب لَتُبَ ي ِّ
جل  -(. وقال 187َتْكُتُمونَُه فَ َنَبُذوُه َورَاَء ُظُهورِِهْم َواْشتَ َرْوا ِبِه مَثَنًا قَِلياًل فَِبْئَس َما َيْشتَ ُروَن( )آل عمران:

نَّاُه لِلنَّاِس يف اْلِكَتابِ ) : -وعال  َناِت َواهْلَُدى ِمْن بَ ْعِد َما بَ ي َّ  أُولَِئَك يَ ْلَعنُ ُهُم  ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنْ زَْلَنا ِمَن اْلبَ ي ِّ
ِعُنوَن( )البقرة:  (.  159اللَُّه َويَ ْلَعنُ ُهُم الالَّ

(. أي: كان  79)املائدة: من اآلية َكانُوا ال يَ تَ َناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فَ َعُلوُه()قال ابن كثير في اآلية األولى: 
ال ينهى أحد منهم أحًدا عن ارتكاب املآمث، واحملارم، مث ذمهم على ذلك ليحّذر أن يرتكب مثل الذي  

 (.  79)املائدة: من اآلية لَِبْئَس َما َكانُوا يَ ْفَعُلوَن() ارتكبوه، فقال:
( لَِبْئَس َما   أي ال ينهى بعضهم بعًضا. ( 79)املائدة: من اآلية َكانُوا ال يَ تَ َناَهْوَن()طبي: وقال القر 

 .  (1)( ذم لرتكهم النهي، وكذا من بعدهم يذم من فعل فعلهم  79)املائدة: من اآلية َكانُوا يَ ْفَعُلوَن(
َهاُهُم الرَّبَّانِيُّو )وقال الطبري في اآلية الثانية:  . هاّل ينهى  (63)املائدة: من اآلية َن َواْْلَْحَباُر(َلْوال يَ ن ْ

هؤالء الذين يسارعون يف اإلمث والعدوان وأكل الرشاء يف احلكم من اليهود من بين إسرائيل ربانيوهم، وهم 
 أئمتهم املؤمنون، وساستهم العلماء بسياستهم وأحبارهم، وهم علماؤهم وقوادهم.  

: -تعاىل ذكره  -( وهذا قسم من اهلل أقسم به، يقول 63()املائدة: من اآليةلَِبْئَس َما َكانُوا َيْصنَ ُعونَ )
أقسم: لبئس الصنيع كان يصنع هؤالء الربانيون واْلحبار يف تركهم هني الذين يسارعون منهم يف اإلمث  

وبيًخا والعدوان، وأكل الّسحت، عما كانوا يفعلون من ذلك، وكان العلماء يقولون: ما يف القرآن أشّد آية ت
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للعلماء من هذه اآلية، وال أخوف عليهم منها، مث روي عن ابن عباس قوله: ما يف القرآن آية أشد توبيًخا 
 من هذه اآلية.  

 .  (1) وكذلك روي عن الّضحاك قوله: ما يف القرآن آية أخوف عندي منها، إنّا ال ننهى  
كب املنكر، فاآلية توبيخ للعلماء يف ودلت اآلية على أن تارك النهي عن املنكر كمرتوقال القرطبي: 

 .  (2) ترك اْلمر باملعروف، والنهي املنكر  
)آل عمران: من  َوِإْذ َأَخَذ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب()وقال ابن كثير في اآلية الثالثة: 

 (.  187اآلية
ذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم، هذا توبيخ من اهلل وهتديد ْلهل الكتاب.. إىل أن قال: ويف هذا حت

فيصيبهم ما أصاهبم، ويسلك هبم مسلكهم، فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع، الداّل  
 .  (3) على العمل الّصاحل، وال يكتمون منه شيًئا 

 .  (4)ومعىن اآلية الرابعة قريب من معىن هذه اآلية
اءت لتبنّي خطورة ترك اْلمر باملعروف، والنهي عن املنكر،  ج -وأمثاهلا  -واخلالصة أن هذه اآليات 

 وأن تضييع هذا الركن وعدم القيام به احنراف عن الّصراط املستقيم.  
 وهي هبذا حتّذر املؤمنني من سوء عاقبة هذا اْلمر، وترشدهم إىل طريق احلق والسالمة والّنجاة.  

ر، احنراف وخروج عن الّصراط املستقيم، وهو منهج وإذا كان ترك اْلمر باملعروف، والنهي عن املنك -3
املغضوب عليهم من اليهود وأشباههم، فإن هناك احنرافًا آخر قد ال ينتبه له كثري من الناس، وهو أن يأمر 
اإلنسان وينهى، ولكنه ال يلتزم ِبا يدعو الناس إليه، وينهاهم عنه، ولذلك جاءت اآليات تبني خطأ هذا 

 لفعل. املسلك وسوء هذا ا
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ُلوَن اْلِكَتاَب أََفال تَ ْعِقُلوَن( ) :-سبحانه  -قال  أَتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلربِّ َوتَ ْنَسْوَن أَنْ ُفَسُكْم َوأَنْ ُتْم تَ ت ْ
 (.  44)البقرة:

للَِّه َأْن تَ ُقوُلوا َما ال َكبُ َر َمْقتًا ِعْنَد ا  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا مِلَ تَ ُقوُلوَن َما ال تَ ْفَعُلونَ ) :-تعاىل  -وقال 
 (.  3،  2تَ ْفَعُلوَن( )الصف:

َوَما أُرِيُد َأْن ُأَخالَِفُكْم ِإىَل َما أَنْ َهاُكْم َعْنُه ِإْن  ) حكاية عن شعيب، عليه السالم: -جل وعال  -وقال 
ْصالَح َما اْسَتطَْعُت َوَما تَ ْوِفيِقي ِإالَّ بِاللَِّه(  (.  88اآلية)هود: من   أُرِيُد ِإالَّ اْْلِ

قال ابن   (1)وأنّبه هنا إىل أن االحنراف ليس بأمره باملعروف، وهنيه عن املنكر، وإّنا ملخالفة فعله قوله  
ذمهم على هذا الصنيع، وليس املراد ذّمهم على أمرهم بالرب مع تركهم له،   -تعاىل  -كثري والغرض أن اهلل 

واجب على العامل، ولكن الواجب واْلوىل بالعامل أن  بل على تركهم له، فإن اْلمر باملعروف معروف، وهو 
َوَما أُرِيُد َأْن ُأَخالَِفُكْم ِإىَل َما  ) يفعله مع من أمرهم به، وال يتخّلف عنهم، كما قال شعيب، عليه السالم:

 .  (2) (88)هود: من اآلية أَنْ َهاُكْم َعْنُه( 
 (.  44)البقرة: من اآلية بِاْلربِّ َوتَ ْنَسْوَن أَنْ ُفَسُكْم( أَتَْأُمُروَن النَّاسَ ): -تعالى  -قال القرطبي في قوله 

فالتأويل الذي يدّل على صحته ظاهر التالوة إًذا: أتأمرون الناس بطاعة اهلل، وترتكون أنفسكم تعصيه!!  
 فهال تأمروهنا ِبا تأمرون به الناس من طاعة ربكم، فعرّيهم بذلك، ومقّبًحا إليهم ما أتوا به.  

أفال تفقهون وتفهمون قبح ما تأتون من معصيتكم ربكم اليت  (44)البقرة: من اآلية تَ ْعِقُلوَن(أََفال )
تأمرون الناس خبالفها، وتنهوهنم عن ركوهبا، وأنتم راكبوها، وأنتم تعلمون أن الذي عليكم من حق اهلل 

 .  (3) اتباعهوطاعته يف اتباع حممد واإلميان به، ورِبا جاء به، مثل الذي على من تأمرونه ب
 .  (4)كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة اهلل، وبتقواه وبالرّب، وخيالفون، فعريهم اهلل  قال قتاد : 

 
 (. 49انظر: القول البين األظهر للشيخ عبد العزيز الراجحي ص ) - 1

 (. 1/85) انظر: تفسير ابن كثير - 2

 (. 1/259انظر تفسير الطبري ) - 3

 (. 1/258انظر: تفسير الطبري ) - 4

This file was downloaded from QuranicThought.com



   )للشيخ ناصر العمر(   الوسطية في ضوء القرآن الكريم 

http://www.almoslim.net 151 

وقال ابن جريج: أهل الكتاب واملنافقون كانوا يأمرون الناس بالصالة والصوم، ويدعون العمل ِبا يأمرون 
 .  (1) ّد الناس فيه مسارعة  به الناس، فعرّيهم اهلل بذلك، فمن أمر خبري فليكن أش

يعين أال يوجد فيكم عقل حيبسكم  (44)البقرة: من اآلية أََفال تَ ْعِقُلوَن()وقال رشيد رضا في قوله: 
عن هذا الّسفة، مثل من كانت هذه حاله، كمثل رجل أمامه طريق مضيء نصبت فيه اْلعالم والصوى،  

ا طامس اْلعالم، وكّلما لقي يف طريقه شخًصا حبيث ال يضّل سالكه، مث هو يسلك طريًقا آخر مظلمً 
 .  (2) نصحه أال ميشي معه، وأن يرجع إىل طريق اهلدى الذي تركه

وأختم أقوال العلماء يف هذه اآلية ِبا قال عبد الرمحن بن سعدي: فإن الكمال أن يقوم اإلنسان 
فليس يف رتبة اْلول، وهو دون بالواجبني، والنقص الكامل أن يرتكهما، وأّما قيامه بأحدمها دون اآلخر، 

فإن النفوس جمبولة على عدم االنقياد ملن خُيالف قوله فعله، فاقتداؤهم باْلفعال أبلغ  -وأيًضا  - (3) اْلخري  
 .  (4) من اقتدائهم باْلقوال اجملردة  

َمْقتًا ِعْنَد اللَِّه َأْن تَ ُقوُلوا َما ال  َكبُ رَ   يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا مِلَ تَ ُقوُلوَن َما ال تَ ْفَعُلونَ ) أما آيتا الصف.
. فإهنما وإن كانتا يف قضية خاصة كما ذكر املفسرون، فإن العربة بعموم اللفظ ال (2،3تَ ْفَعُلوَن( )الصف:

أَتَْأُمُروَن النَّاَس ) خبصوص الّسبب، كما هو مقّرر عند اْلصوليني. ولذلك فإن داللتها كداللة أية البقرة:
 اآلية.  ( 44)البقرة: من اآلية (بِاْلربِّ 

 يقول:   (88)هود: من اآلية َوَما أُرِيُد َأْن ُأَخالَِفُكْم ِإىَل َما أَنْ َهاُكْم َعْنُه( )وقال الطبري في آية هود: 
وما أريد أن أهناكم عن أمر، مث أفعل خالفه، بل ال أفعل إال ِبا آمركم به، وال أنتهي إال عّما أهناكم  

 .  (5) عنه
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 أَتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلربِّ َوتَ ْنَسْوَن أَنْ ُفَسُكْم() (1) ثالث آيات منعتين أن أقّص على الناسالّنخعي:  وقال
يَا أَي َُّها الَِّذيَن ، ) ( 88)هود: من اآلية َوَما أُرِيُد َأْن ُأَخالَِفُكْم ِإىَل َما أَنْ َهاُكْم َعْنُه( ، ) (44)البقرة: من اآلية 

 .  (2) ( 2ُقوُلوَن َما ال تَ ْفَعُلوَن( )الصف: آَمُنوا مِلَ ت َ 
والشاهد من قول النخعي أن هذه اآليات مدلوهلا واحد، وهو النهي عن مثل هذا الفعل، وبيان خطورة  

 هذا االحنراف عن الّصراط الّسوي. 
ط وإذا كان إمهال اْلمر باملعروف، والنهي عن املنكر، أو خمالفة الفعل للقول احنراف عن الّصرا -4

املستقيم، وخروج عن منهج الوسطيَّة، فإن أعظم أنواع االحنراف يف هذا الباب هو ما بّينه اهلل تعاىل يف سورة 
اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بَ ْعُضُهْم ِمْن بَ ْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلُمْنَكِر ) التوبة مما هو من مسات املنافقني وأخالقهم: 

َهْوَن َعِن اْلَمعْ   (.  67)التوبة: من اآلية ُروِف(َويَ ن ْ
أي أهل النفاق من الرجال والنساء متشاهبون فيه وصفا وعمال، كأن كال منهم عني قال رشيد رضا: 

 اآلخر، كما قيل:  
 هل تلد الحية إال الحية!! 

 

 تلك العصا من هذه العصية  

 

َهْوَن ) مث بني هذا التشابه بقوله: املنكر   (67)التوبة: من اآلية َعِن اْلَمْعُروِف(يَْأُمُروَن بِاْلُمْنَكِر َويَ ن ْ
الّشرعي ما ينكره الّشرع ويستقبحه، واملنكر العقلي والفطري ما تستنكره العقول الراجحة، والفطر السليمة،  

 ملنافاته للفضائل، واملنافع الفردية، واملصاحل العاَمة، والّشرع هو القسطاس املستقيم يف ذلك كله. 
 قابل املنكر مقابلة تضاد. واملعروف: ما يُ 

ومن املنكر الذي يأمر به بعضهم بعًضا؟ الكذب واخليانة وإخالف الوعود، والفجور، والغدر بنقض 
 العهود. 

 .  (3) ومن املعروف الذي ينهون عنه: اجلهاد، وبذل املال يف سبيل اهلل، للقتال وغري القتال 
 

 اآليات يجب أن تكون دافعة للعمل ال للتوقف عن الدعوة، وكالم اإلمام من باب بيان عظم شأن هذه اآليات وغفلة الناس عنها. هذه  - 1
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 -أي املنافقني  -راف املنافقني: أما سلوكهم ويقول سيد قطب وهو يفسر هذه اآلية ويبني وجه احن
فهو اْلمر باملنكر، والنهي عن املعروف، وهم حني يأمرون باملنكر، وينهون عن املعروف، يستخفون هبما،  

ا ومهًسا، وغمزًا وملزًا، ْلهنم ال جيرءون على اجلهر إال حني يؤمنون. ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي ُهُم  ) ويفعلون ذلك دسًّ
. فهم خارجون عن اإلميان، منحرفون عن الطّريق، وقد وعدهم اهلل مصريًا  ( 67)التوبة: من اآلية ُقوَن(اْلَفاسِ 

 .  (1)كمصري الكفار
 وهبذا يّتضح لنا أن هذا املسلك أسوأ ألوان االحنراف يف باب اْلمر باملعروف، والنهي عن املنكر.  

أن اْلمر باملعروف، والنهي عن املنكر، هو  ومن اآليات اليت جاءت حتمل الّداللة الّصرحية على  -5
 : -تعاىل  -الطريق الصحيح، واملنهج احلق، وأنّه ال يستوي من قام به، ومن أمهله وفّرط فيه، قوله 

ُلوَن آيَاِت اللَِّه آنَاَء اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدونَ ) ٌة قَائَِمٌة يَ ت ْ ِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم  يُ ؤْ  لَْيُسوا َسَواًء ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب أُمَّ
احلِِ  رَاِت َوأُولَِئَك ِمَن الصَّ َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُيَسارُِعوَن يف اخْلَي ْ نَي( )آل اآْلِخِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

 (.  114، 113عمران:
أي: ليسوا كّلهم  (113ية )آل عمران: من اآل لَْيُسوا َسَواًء ()قال ابن كثير في تفسيره لهذه اآلية: 

ٌة قَائَِمٌة() :-تعاىل  -على حّد سواء، بل منهم املؤمن ومنهم، اجملرم، وهلذا قال  )آل  ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب أُمَّ
 .  (2) ( أي: قائمة بأمر اهلل، مطيعة لشرعه، متبعة نيب اهلل، فهي قائمة يعين مستقيمة113عمران: من اآلية

ة منحرفة ضالة  ومفهوم هذه اآلية أن اْل ة اليت ليست كذلك، ومل تتصف هبذه الصفات، فهي أمَّ مَّ
 زائغة.  
واآليات السابقة جاءت مقّررة أن اْلمر باملعروف، والنهي عن املنكر، هو طريق اخلرييَّة   -6

 واالستقامة، وأن ما عداه طريق االحنراف والّضاللة.  
حال إىل حال، ومن مقام إىل مقام، فليس كل  ولكن اْلمر باملعروف، والنهي عن املنكر، خيتلف من

استجابة لآليات الداعية   -من تصّور أنّه قام به قد وافق الّصواب يف ذلك، فكم من داعية يأمر وينهى 

 
 (. 3/1673انظر: في ظالل القرآن ) - 1

 (. 1/397انظر: تفسير ابن كثير ) - 2
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ضّل يف هذا اْلمر، ومل يوّفق للمنهج الوسط، وهو املنهج احلق، فقد يتكّلم يف  -لذلك على وجه العموم 
يغلظ يف حال جتب فيها اللني والرفق، وقد يلني القول فيما ال جيدي فيه إال مقام جيب فيه الّسكوت، وقد 

 الغلظة والشدة، وهكذا. 
ولذلك جاءت اآليات تبنّي املنهج القومي يف مثل هذا اْلمر، وترسم الطريق املستقيم الذي قد خيفى  

 على الكثريين. 
  هذا املنهج وتدل عليه. ولصعوبة التفصيل يف هذا اْلمر، فسأذكر بعض اآليات اليت تبنّي 

)اْلنعام: من  َوال َتُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه فَ َيُسبُّوا اللََّه َعْدوًا ِبَغرْيِ ِعْلٍم() :-تعاىل  -)أ( قال 
 .  (108اآلية

أن  قالت قريش: يا حممد: لتنتهني عن سّبك آهلتنا، أو لنهجوّن ربك، فنهاهم اهلل قال ابن عباس: 
عدًوا بغري علم،  يسّبوا أوثاهنم. وقال قتادة: كان املسلمون يسبُّون أصنام الكّفار، فيسّب الكفار اهلل 

 .  (1)فأن زل اهلل هذه اآلية
ة على كل حال،  -رمحك اهلل  -وانظر  إىل ما قاله القرطيب: قال العلماء: حكمها باق يف هذه اْلمَّ

فال حيّل ملسلم أن يسّب  أو اهلل   اإلسالم أو النيب، فمَّت كان الكافر يف منعة وخيف أن يسبّ 
 .  (2)صلباهنم، وال دينهم، وال كنائسهم، وال يتعّرض إىل ما يُؤدي إىل ذلك، ْلنه ِبن زلة البعث على املعصية

وقال ابن الغرس: إنه مَّت خيف من سّب الكّفار وأصنامهم أن يسّبوا اهلل أو رسوله أو القرآن، مل جيز  
 .  (3) بوا وال دينهم، وهي أصل يف قاعدة سّد الذرائعأن يس 

وبعد هذا التأصيل ملدلول هذه اآلية، أذكر بعض ما قيل حوهلا فيما يتعّلق باْلمر باملعروف والنهي عن 
 املنكر.  

 
 (. 2/164انظر: القولين في تفسير ابن كثير ) - 1

 (. 7/61انظر: تفسير القرطبي ) - 2
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وقد يستدّل هبا على سقوط وجوب اْلمر باملعروف، والنهي عن املنكر، إذا خيف من  قال السيوطي: 
 .  (1) وكذا كل فعل مطلوب ترّتب على فعله مفسدة أقوى من مفسدة تركه  ذلك مفسدة أقوى، 

وفّصل بعض العلماء يف املسألة، ومن هؤالء احلاكم، حيث قال: والذي جيب علينا بيان بغضها، وأنه  
منني ال جتوز عبادهتا، وأهنا ال تضّر وال تنفع، وأهّنا ال تستحّق العبادة، وهذا ليس بسّب، وهلذا قال أمري املؤ 

 .  (2) يوم صفني: ال تسبُّوهم، ولكن اذكروا قبيح أفعاهلم  
وقال الرازي: ويف اآلية تأديب ملن يدعو إىل الّدين، لئال يتشاغل ِبا ال فائدة له يف املطلوب، ْلن  

 .  (3) وصف اجلمادات بأهنا ال تضّر وال تنفع، يكفي يف القدح يف إالهيتها، فال حاجة مع ذلك إىل شتمها
ذا الكالم النفيس حول اآلية، ِبا قاله الزخمشري: قال: فإن قلَت: سّب اآلهلة حق وطاعة،  وأختم ه

 فكيف صّح الّنهي عنه؟ وإّنا يصّح الّنهي عن املعاصي؟ 
قلت: ُربَّ طاعة علم أهنا تكون مفسدة، فتخرج عن أن تكون طاعة، فيجب النهي عنها ْلهنا معصية،  

وهو من أجّل الطّاعات، فإذا علم أنّه يؤدي إىل زيادة الشّر انقلب ال ْلهنا طاعة كالنهي عن املنكر، 
 .  (4) معصية، ووجب الّنهي عن ذلك، كما جيب الّنهي عن املنكر

    
ومما سبق يّتضح أن القرآن الكرمي قد وضع قاعدة يف رسم منهج الوسطيَّة، وأّن احلكم يدور مع علته  

 آالت اْلمور دون الوقوف عند ظواهرها فقط. وجوًدا وعدًما، وكذلك فمن احلق النظر إىل م
)ب( ونقف وقفة أخرى يتضح فيها أّن الوسطيَّة يف الدعوة إىل اهلل واْلمر باملعروف، والنهي عن املنكر  

 مسألة نسبّية ختتلف باختالف مالبساهتا والظروف احمليطة هبا.  
كون دائًما بالّلني، وخفض اجلانب،  فإن هناك من يرى أن اْلمر باملعروف والنهي عن املنكر، جيب أن ي

ُر أَْو خَيَْشى( )ط ه: اْذَهَبا ِإىَل ِفْرَعْوَن ِإنَُّه طََغى) :-تعاىل  -ويستدّل بقوله  ،  43فَ ُقوال َلُه قَ ْواًل لَيِّنًا َلَعلَُّه يَ َتذَكَّ

 
 (. 6/2463انظر: تفسير القاسمي ) - 1
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أحد من البشر،  ، ووجه استدالله من اآلية: أن فرعون قد بلغ من العتّو والطغيان والكرب ما مل يبلغه( 44
حيث اّدعى اْللوهية، ومع ذلك يأمر اهلل باإلنة القول له، والرّفق معه. فإذا كان ذلك مع فرعون، فإن من 

 هو دونه باجلرم واإلمث أوىل منه بالرّفق والّلني. 
يبُّ  يَا أَي َُّها النَّ ) :-تعاىل  -وآخرون يرون وجوب الشّدة واإلغالظ يف القول مطلًقا، ويستدّلون بقوله 

اَر َواْلُمَناِفِقنَي َواْغُلْظ َعَلْيِهْم( قَاتُِلوا الَِّذيَن يَ ُلوَنُكْم ِمَن ) (. وقوله سبحانه:73)التوبة: من اآلية َجاِهِد اْلُكفَّ
اِر َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلظًَة(  َعْوُن َمْثُبوراً( َوِإينِّ َْلَظُنَُّك يَا ِفرْ ) (. وقول موسى لفرعون:123)التوبة: من اآلية اْلُكفَّ

(. فيقولون: إن هذه اآليات تدل على وجوب اإلغالظ والشدة مع هؤالء، وأن 102سراء: من اآلية)اإل
 (، وأمثاهلا.  88)احلجر: من اآلية َواْخِفْض َجَناَحَك لِْلُمْؤِمِننَي() :-تعاىل  -اللني يكون مع املؤمنني، لقوله 

ما قلته من أن الوسطيَّة مسألة نسبية، ختتلف باختالف ما  واحلق أن هذه اآليات هي اليت تؤكد صحة 
 حيّف هبا من قرائن وأحوال، جيب اعتبارها يف مثل هذه املسائل.  

أنّه جيب النظر يف جمموع اْلدلة، وعدم االقتصار على بعضها دون اآلخر، فضال عن والقول األمثل 
 .  -كما يفعل أصحاب اْلهواء   -ضرب بعضها ببعض 

سيؤدي إىل إعمال كل دليل يف موضعه، دون إمهال   -مسلك النظر يف مجيع اْلدلة  -لك وهذا املس 
 الدليل اآلخر أو الغفلة عنه.  

فيما ذكرته من أدلّة كل من الفريقني، فنجد أن أمر اهلل ملوسى وهارون، عليهما   -اآلن  -ولننظر 
السالم، كما يدّل عليه سياق اآليات  السالم، باستعمال الرفق مع فرعون، كان يف أول رسالة موسى، عليه

ُر أَْو خَيَْشى( ) يف سورة طه، ولذلك جاء اْلمر معّلال برجاء إسالمه وانقياده  فَ ُقوال َلُه قَ ْواًل لَيِّنًا َلَعلَُّه يَ َتذَكَّ
 (.  44)ط ه: 

ما له  : واحلاصل من أقواهلم إن دعوهت-بعد أن ذكر أقوال املفسرين يف القول اللني  -قال ابن كثري 
ادُْع ِإىَل ) :-تعاىل  -تكون بكالم رقيق لنّي سهل رفيق، ليكون أوقع يف النفوس، وأبلغ وأجنع، كما قال 

 (.  125)النحل: من اآلية َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلُْم بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن(
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ُر أَْو خَيَْشى(َلَعلَُّه يَ تَ ) قال احلسن البصري: يقول: ال تقل أنت يا موسى وأخوك  ( 44)ط ه: من اآلية ذَكَّ
 .  (1) هارون أهلكه قبل أن أعذر إليه 

وقال القامسي: وظاهر أن الرجاء يف )لعله( إّنا هو منهما ال من اهلل، فإنّه ال يصّح منه، ولذا قال  
 خييب سعيكما، فإن الراجي جمتهد، القاضي: أي باشرا اْلمر على رجائكما وطمعكما، أنه يثمر وال

 واآليس متكّلف. 
إلزام احلجة، وقطع  -مع علمه بأنه ال يؤمن  -والفائدة يف إرساهلما، واملبالغة عليهما يف االجتهاد 

 .  (2) املعذرة، وإظهار ما حدث يف تضاعيف ذلك من آيات  
تنفع مجيع اآليات اليت جاء هبا موسى،   أّما آية اإلسراء فإهنا جاءت يف هناية املطاف مع فرعون، وملا مل

َوِإينِّ َْلَظُنَُّك يَا ِفْرَعْوُن ) عليه السالم، وهي تسع آيات عظيمة، فلم يكن بد من اإلغالظ له يف القول
. والدليل على أن هذا اْلمر  (3) . أي هالًكا، فإن الثبور: اهلالك واخلسران  (102سراء: من اآلية )اإل َمْثُبوراً(

فََأرَاَد َأْن َيْسَتِفزَُّهْم ِمَن اْْلَْرِض َفَأْغَرقْ َناُه َوَمْن َمَعُه ) بعد هذه اآلية: -تعاىل  -اية اْلمر معه قوله كان يف هن
يعاً( )اإل  (.  103سراء: مجَِ

اَر َواْلُمَناِفِقنَي َواْغُلْظ َعَلْيِهْم() :-تعاىل  -أّما قوله  (.  73توبة: من اآلية)ال يَا أَي َُّها النَّيبُّ َجاِهِد اْلُكفَّ
اِر َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلَظًة()التوبة: من اآل) وقوله: (. 123يةيَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا قَاتُِلوا الَِّذيَن يَ ُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّ

يف آخر العهد النبوي، حيث إن سورة التوبة من آخر ما ن زل من القرآن، وكذلك  -أيًضا  -فإن هذا كان 
 رة الّتحرمي متأخرة.  سو 

قد خاطب املشركني قبل ذلك، ودعاهم إىل اهلل باللني، واستخدم معهم   ومعىن هذا أّن الرسول، 
 مجيع وسائل الرفق، حَّت مل يعد جُيدي معهم إال الّسيف والغلظة. 

ظ هلم  وكذلك املنافقون، مل جتد معهم وسائل املهادنة والوعظ، والرفق واللني، فكان البّد من اإلغال
 بالقول، كاإلغالظ للكّفار بالّسيف.  
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إن اللني واإلغالظ، أمران مشروعان، ال جيوز االقتصار على أحدمها دون اآلخر يف  وخالصة القول: 
 كل اْلحوال، وإّنا احلق هو استخدام كل واحد منهما يف موضعه. كما قال الشاعر: 

 م ضرُّ كوضع السيف في موضع الندى 

 

 ضع السيف بالعال ووضع الندي في مو  

 

)ج( وأخريًا نأيت لكلمة الفصل يف هذه القضية: إذا كانت الوسطيَّة يف هذا الباب ختتلف باختالف  
 احلال واحملّل، والّزمان واملكان، فما هو الّضابط لذلك؟ 

َك ادُْع ِإىَل َسِبيِل رَبِّ ) :-سبحانه وتعاىل  -واجلواب حسمه القرآن الكرمي يف آية واحدة، حيث قال 
 .  (125)النحل: من اآلية  بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلُْم بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن(

فاحلكمة هي الّضابط، والفيصل يف ذلك، فحيث كانت احلكمة كانت الوسطيَّة، وحيث فقدت فإن 
 هناك احنرافًا إىل ذات اليمني أو ذات الشمال. 

 أختم هذا املبحث بتعريف احلكمة كما عرفها العلماء.   ولعّل من املناسب أن
قال إبراهيم النخعي: احلكمة: الفهم. وقال زيد بن أسلم: احلكمة: العقل. وقال مالك: وإنه ليقع يف  

 .  (1)قليب أن احلكمة هو الفقه يف دين اهلل، وأمر يدخله اهلل يف القلوب من رمحته وفضله
ة: هي العلوم الّنافعة، واملعارف الّصائبة، والعقول املسّددة،  وقال عبد الرمحن بن سعدي: احلكم

 واْللباب الّرزينة، وإصابة الّصواب يف اْلقوال واْلفعال.  
مث قال: ومجيع اْلمور ال تصلح إال باحلكمة، اليت هي: وضع اْلشياء مواضعها، وتن زيل اْلمور منازهلا،  

 .  (2) حجام  واإلقدام يف حمل اإلقدام، واإلحجام يف موضع اإل
وقال ابن عاشور: وفّسرت احلكمة بأهنا معرفة حقائق اْلشياء على ما هي عليه، ِبا تبلغه الطاقة، أي:  

 .  (3) حبيث ال تلتبس احلقائق املتشاهبة بعضها مع بعض، وال يغلط يف العلل واْلسباب  

 
 (. 17. ورسالة الحكمة للمؤلف ص )1/322في تفسير ابن كثير  -انظر: هذه األقوال الثالثة  - 1

 (. 1/332انظر: تفسير ابن سعدي ) - 2

 (. 3/61: التحرير والتنوير )انظر - 3
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ة املستنرية اليت هتديه  وقال سيد قطب: احلكمة: القصد واالعتدال، وإدراك العلل والغايات، والبصري 
 .  (1)للّصاحل الصائب من احلركات واْلعمال  

 .  (2) ومجاع احلكمة يف قول ابن القيم: فعل ما ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، يف الوقت الذي ينبغي
فإن منهج القرآن يف تقرير الوسطيَّة يف باب اْلمر باملعروف، والنهي عن املنكر، والدعوة إىل اهلل   وبعد:

 واضح جلّي، زادته هذه اْلدلة بيانًا وتفصيال.  
اليت جيب أن يتحّرى فيها الدعاة وطالب العلم منهج   -العملية  -وهذا الباب من أهّم اْلبواب 

القرآن، ويلتزموا به، حَّت ال تزل العقول واْلقدام، فيقعوا يف الغلو واإلفراط، نتيجة احلماس غري املنضبط، أو  
 لّتهاون استجابة لرغبات النفس وشهواهتا.  يقعوا يف الّتفريط وا

 كال طرفي قصد األمور ذميم 

 

 وال تغل في شيء من األمر واقتصد  

 

 

 
 (. 1/312انظر: في ظالل القرآن ) - 1

 ( وما بعدها. 16(، وانظر: لكل ما سبق رسالة الحكمة للمؤلف ص )2/479انظر: مدارج السالكين ) - 2
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 الجهاد في سبيل اهلل 
 .  (2) وهو ماٍض إىل أن تقوم الّساعة   (1) اجلهاد يف سبيل اهلل ذروة سنام اإلسالم  

 العظيم. وال عزّة لألمة وال فخر وال سؤدد إال بإقامة هذا الركن 
 وما تركت أمة اجلهاد يف سبيل اهلل إال ذّلت وضعفت، وهانت على اهلل ومن مثّ على خلقه.  

 يف موضوع اجلهاد يف سبيل اهلل إىل ثالث طوائف:   -قدميًا وحديثًا  -ولقد انقسم الناس 
  احلماس، واالندفاع، واإلقدام، ومن حرصها على ذلك أفرطت يف موضوع فطائفة يغلب عليها  -1

 اجلهاد، ولذلك وقعت يف مزالق كبرية، وكان هلذا اْلمر من الّسلبيات ما ال خيفى. 
فّرطت يف اجلهاد يف سبيل اهلل، وتسعى دائًما إلضاعة وإماتة هذا وطائفة في مقابل هذه الطّائفة،  -2

ر للتخّلف  الرّكن العظيم، وإذا دعا داعي اجلهاد، انتفضت خوفًا وفرقًا وذُعرًا، وذهبت تلتمس اْلعذا
 والقعود. 

فهي اليت توّسطت بني الطّائفتني، فأّحبت اجلهاد، ورغبت فيه، وسعت إليه،  أّما الطائفة الثالثة  -3
ولكن ذلك مل يدفعهم ْلن يستعجلوا الشيء قبل أوانه، ولذلك التزموا بالّضوابط الّشرعية يف اإلعداد 

 للجهاد، وإعالنه، واالستمرار فيه.  
عي اجلهاد، مل يقعدوا مع القاعدين، ومل يثّبطوا مع املثّبطني، بل سارعوا إىل إجابة  وكذلك إذا دعا دا

 املنادي غري خائفني أو وجلني. 
ولقد جاء القرآن يبنّي خطأ الطائفتني، اْلوىل والثانية: الغالية واجلافية، املْفرِطة واملفّرطة، ومن مّث يرسم 

ا على خطورة اإلفراط والّتفريط، داعًيا إىل اجلهاد يف سبيل اهلل، إذا املنهج احلّق، منهج الطّائفة الوسط، مؤكدً 
توافرت أسبابه ودواعيه، وحتّققت شروطه وضوابطه. وسأبنّي أسلوب القرآن يف إقرار املنهج احلق، والّداللة  

 إىل الّصراط املستقيم. 

 
 صحيح.  (، قال الترمذي: حسن3973( رقم )1314/ 2(، وابن ماجة )2616( رقم )13/ 5ورد ذلك في حديث أخرجه الترمذي ) - 1

(: عن أنس 18/ 3م القيامة". وقد روى أبو داود )ترجم البخاري في الصحيح باب "الجهاد ماٍض مع البر والفاجر". وذكر قوله، صلى اهلل عليه وسلم: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يو  - 2

ر منها: "والجهاد ماٍض منذ بعثني اهلل إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، وال يبطله جور جائر وال عدل عادل". بن مالك قال: قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: "ثالثة من أصل اإليمان" وذك

 ).  605( وفي إسناده يزيد بن أبي ُنْشَبة السُّلمي: مجهول من الخامسة. انظر: التقريب ص )2532حديث رقم )
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 ولنقف مع تشخيص القرآن للطّائفة األولى:  
تَ َر ِإىَل اْلَمأِل ِمْن َبيِن ِإْسرائيَل ِمْن بَ ْعِد ُموَسى ِإْذ قَاُلوا لَِنيبٍّ هَلُُم ابْ َعْث لََنا َمِلكاً   َأملَْ ) : -تعاىل  -قال اهلل 

يف َسِبيِل اللَِّه َأالَّ نُ َقاِتَل نُ َقاِتْل يف َسِبيِل اللَِّه قَاَل َهْل َعَسْيُتْم ِإْن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأالَّ تُ َقاتُِلوا قَاُلوا َوَما لََنا 
ُهْم وَ  ا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل تَ َولَّْوا ِإالَّ قَِلياًل ِمن ْ اللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمنَي(  َوَقْد ُأْخرِْجَنا ِمْن ِديَارِنَا َوأَبْ َنائَِنا فَ َلمَّ

 (.  246)البقرة:
فيها عن السبيل القومي، والطّريق هذه اآلية خّلد اهلل فيها قصة من قصص بين إسرائيل، اليت احنرفوا 

 املستقيم. 
ها حنن نرى احلماس واالندفاع للجهاد يف سبيل اهلل، ويطالبون نبيهم، عليه السالم، بإعالن اجلهاد  

 واختيار قائد يقودهم إليه.  
)البقرة: من   الَّ تُ َقاتُِلوا(َهْل َعَسْيُتْم ِإْن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل أَ ) ويأيت نبّيهم، ويسأهلم سؤاال حيمل احلقيقة:

َوَما لََنا َأالَّ نُ َقاتَِل يف َسِبيِل اللَِّه َوَقْد ُأْخرِْجَنا  ) ؟ وهنا يأيت اجلواب الذي يرّدده املتحّمسون دائًما: (246اآلية
ا ُكِتَب َعَليْ ) وكيف كانت النتيجة: ،( 246)البقرة: من اآلية ِمْن ِديَارِنَا َوأَبْ َنائَِنا( ِهُم اْلِقَتاُل تَ َولَّْوا ِإالَّ قَِليالً فَ َلمَّ

ُهْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمنَي(  (. 246)البقرة: من اآلية  ِمن ْ
قَاُلوا َأّنَّ َيُكوُن  ) ويف ثنايا القّصة وتفاصيلها نعايش مشاهد تبّخر هذه الّدعوى واحلماس، وأول ذلك:

َنا َوحَنُْن َأَحقُّ بِ  . وتبدأ رحلة اجلهاد، ويبدأ معها حتقق ما  (247)البقرة: من اآلية اْلُمْلِك ِمْنُه(َلُه اْلُمْلُك َعَلي ْ
 (. والنتيجة249)البقرة: من اآلية ِإنَّ اللََّه ُمْبَتِليُكْم بِنَ َهٍر() قاله نبيهم يف خوفه من عدم صدقهم وثباهتم: 

ُهْم() ال طَاَقَة لََنا  ) (. وبعد ذلك تقول فئة من البقية الباقية:249)البقرة: من اآلية َفَشرِبُوا ِمْنُه ِإالَّ َقِلياًل ِمن ْ
 (.  249)البقرة: من اآلية اْليَ ْوَم جِبَاُلوَت َوُجُنوِدِه(

ال يثبت إال فئة أقل من القليل، ولعل هذه الفئة اليت قتلت جالوت، وانتصرت بعد ثباهتا مل وأخيًرا 
 ول اهلاربني واملتخاذلني.  تكن من أولئك املتحمسني املندفعني، الذين كانوا أ

ا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل(): -تعالى  -قال القرطبي في قوله  تعاىل   -(. أخرب 246)البقرة: من اآلية  فَ َلمَّ
أنه ملا فرض عليهم القتال ورأوا احلقيقة، ورجعت أفكارهم إىل مباشرة احلرب، وأن نفوسهم رِبا قد  -
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أي اضطربت نياهتم وفرتت عزائمهم، وهذا شأن اْلمم املمتنعة،   ( 246اآلية)البقرة: من  تَ َولَّْوا( ) تذهب
 املائلة إىل الدعة، تتمىن احلرب أوقات اْلنفة، فإذا حضرت احلرب كعت وانقادت لطبعها.  

ال تتمنوا لقاء العدو وسلوا اهلل العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا   بقوله:  وعن هذا املعىن هنى النيب، 
   (1)  واه اْلئمة.  ر 

 -مث أخرب اهلل عن قليل منهم أهنم ثبتوا على النية اْلوىل، واستمرت عزميتهم على القتال يف سبيل اهلل 
 .  (2)   -تعاىل 

شربوا على قدر يقينهم، فشرب الكفار شرب اهليم، وشرب العاصون دون ذلك،  وقال ابن عباس: 
وبقي بعض املؤمنني مل يشرب شيًئا،   -مثانني ألًفا قيل كان عددهم  -وانصرف من القوم ستة وسبعون ألًفا 

 وأخذ بعضهم الغرفة. 
وقال ابن عباس والسدي: جاز معه يف النهر أربعة آالف رجل، فيهم من شرب، فلما نظروا إىل 

 .  (3) جالوت وجنوده، رجع منهم ثالثة آالف وستمائة وبضعة ومثانون  
الذي أفرطوا يف طلبه والسعي إليه، فلما حتقق هلم  وهذا نموذ  آخر من نماذ  المتحمسين للقتال، 

 ذلك خالفت أفعاهلم أقواهلم.  
وهذا يؤكد حقيقة مهمة أن   وإذا كان املثل اْلول كان يف بين إسرائيل، فإن هذا املثل يف أمة حممد، 

 ذلك النموذج يتكرر يف كل عصر وحني، وها حنن نراه ماثال أمام أعيننا يف زمننا احلاضر.  
 ماس هو احلماس، والنهاية هي النهاية، وها هي اآليات تذكر البداية والنهاية:  واحل

ا ُكِتَب  ) :-سبحانه  -قال    الَة َوآُتوا الزََّكاَة فَ َلمَّ وا أَْيِدَيُكْم َوأَِقيُموا الصَّ َأملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن ِقيَل هَلُْم ُكفُّ
ُهمْ  َنا اْلِقَتاَل َلْوال  َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل ِإَذا َفرِيٌق ِمن ْ خَيَْشْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة اللَِّه أَْو َأَشدَّ َخْشَيًة َوقَاُلوا رَب ََّنا مِلَ َكَتْبَت َعَلي ْ

ٌر ِلَمِن ات ََّقى َوال ُتْظَلُموَن فَِتيالً  نْ َيا قَِليٌل َواآْلِخَرُة َخي ْ ْرتَ َنا ِإىَل َأَجٍل َقرِيٍب ُقْل َمَتاُع الدُّ  .  (77اء:( )النس َأخَّ

 
  (.1742( رقم )1362/ 3( ومسلم )24، 4/9أخرجه البخاري ) - 1

 (. 244/ 3انظر: تفسير القرطبي ) - 2

 (. وبالنسبة لعددهم ومقدار من رجع منهم من أخبار بني إسرائيل والمهم أن األكثر هم الذين رجعوا. 3/254انظر: تفسير القرطبي ) - 3
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كانوا قد آمنوا به، وصدقوه    ذكر أن هذه اآلية ن زلت يف قوم من أصحاب رسول اهلل، قال الطبري: 
قبل أن يفرض عليهم اجلهاد، وقد فرض عليهم الصالة والزكاة، وكانوا يسألون اهلل أن يفرض عليهم القتال،  

 يف كتابه.   فلما فرض عليهم القتال شق عليهم ذلك، وقالوا ما أخرب اهلل عنهم
فقالوا: يا رسول   روى الطربي بسنده عن ابن عباس أن عبد الرمحن بن عوف وأصحابًا له أتوا النيب، 

إين أمرت بالعفو فال تقاتلوا فلما حوله اهلل   اهلل كنا يف عز وحنن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، فقال: 
وا أَْيِدَيُكْم -وتعاىل تبارك  -إىل املدينة أُمر بالقتال فكفوا، فأن زل اهلل  .  : َأملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن ِقيَل هَلُْم ُكفُّ

 .  (1) اآلية  
 ولننظر فيما قاله سيد قطب يف هذه اآلية حيث يشخص احلقيقة يف أدق تصوير، قال:  

من أمر هؤالء الناس الذين كانوا يتدافعون محاسة إىل القتال، ويستعجلونه،  -سبحانه  -يعجب اهلل 
م يف مكة يتلقون اْلذى واالضطهاد والفتنة من املشركني، حني مل يكن مأذونًا هلم يف القتال للحكمة  وه

 اليت يريدها اهلل.  
يف   -فلما أن جاء الوقت املناسب الذي قدره اهلل، وهتيأت الظروف املناسبة، وكتب عليهم القتال 

وهم ناس من  -يخش الذين أمروا بقتاهلم إذا فريق منهم شديد اجلزع، شديد الفزع، حَّت ل -سبيل اهلل 
َرب ََّنا مِلَ ) :-حسرة وخوف وجزع  -كخشية اهلل، القهار اجلبار، أو أشد خشية، وإذا هم يقولون يف   -البشر

َنا اْلِقَتاَل(  . (77)النساء: من اآلية َكَتْبَت َعَلي ْ
ا، واهنيارًا وهزمية، عندما جيّد  إن أشّد الناس محاسة واندفاًعا وهتورًا، قد يكونون هم أشّد الناس جزعً 

غالًبا ما  -اجلّد، وتقع الواقعة، بل إن هذه قد تكون القاعدة، ذلك أن االندفاع والتهّور واحلماسة الفائقة 
تكون منبعثة من عدم التقدير حلقيقة الّتكاليف، ال عن شجاعة واحتمال وإصرار، كما أهنا قد تكون منبعثة  

مال اْلذى، والضّيق واهلزمية، فتدفعهم قلة االحتمال إىل طلب احلركة، والدفع عن قلة االحتمال، قلة احت
واالنتصار بأي شكل دون تقدير لتكاليف احلركة، والدفع واالنتصار، حَّت إذا ووجهوا هبذه التكاليف كانت 

 
(، وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 2/307والحاكم في المستدرك ) (9/11(. والبيهقي في السنن )3086( رقم )6/3(. والحديث أخرجه النسائي )5/170انظر: تفسير الطبري ) - 1

 (. 2/328وانظر: الدر المنثور ) -ووافقه الذهبي 
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أولئك الذين   أثقل مما قدروا، وأشّق مما تصّوروا، فكانوا أول الصف جزًعا ونكوال واهنيارًا، على حني يثبت
كانوا ميسكون أنفسهم، وحيتملون الضيق واْلذى بعض الوقت، ويعّدون لألمر عدته، واملتهورون املندفعون  
املتحمسون حيسبوهنم إذ ذاك ضعافًا، وال يعجبهم َتهلهم، ووزهنم لألمور، ويف املعركة يتبني أي الفريقني 

 .  (1)   أبعد نظرًا كذلك  -كان   -أكثر احتماال، وأي الفريقني 
، تلك احلقيقة اليت ال يدركها إال من عاشها، وذاق مرارة  -رمحه اهلل  -إهنا احلقيقة اليت عرّب عنها سيد 

هذا اللون من االندفاع واحلماس، مما نراه ماثال أمام أعيننا يف صنف من الناس، ال يقدرون عواقب اْلمور، 
ْلحكام الشرعية، والقدرات البشرية، متصورين أن ويثورون ْلقل اْلسباب، غافلني عن السنن الربانية، وا

 طيبتهم وحسن نيتهم، ومقصدهم تكفي سبًبا النتصارهم. 
يَا أَي َُّها  ) وكما جاءت آية النساء، فقد جاءت آية الصف، تعاجل القضية نفسها، وتبني احلقيقة ذاهتا:

 .  (2،3اً ِعْنَد اللَِّه َأْن تَ ُقوُلوا َما ال تَ ْفَعُلوَن( )الصف:َكبُ َر َمْقت  الَِّذيَن آَمُنوا مِلَ تَ ُقوُلوَن َما ال تَ ْفَعُلونَ 
على أهنا ن زلت حني َتنوا فريضة اجلهاد عليهم، فلما   -أي اجلمهور  -ومحلوا اآلية قال ابن كثير: 

وا أَْيِدَيُكْم() : -تعاىل  -فرض نكل بعضهم، كقوله   ( 77لنساء: من اآلية )ا َأملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن ِقيَل هَلُْم ُكفُّ
يَا أَي َُّها  ) :-تعاىل  -اآلية، وهكذا هذه اآلية معناها، كما قال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله 

قال: كان ناس من املؤمنني قبل أن يفرض اجلهاد  .( 2الَِّذيَن آَمُنوا مِلَ تَ ُقوُلوَن َما ال تَ ْفَعُلوَن( )الصف:
على أحب اْلعمال إليه فنعمل به، فأخرب اهلل نبيه أن أحب اْلعمال إميان  دلنا  لوددنا أن اهلل يقولون: 

به الشك فيه، وجهاد أهل معصية الذين خالفوا اإلميان، ومل يقروا به، فما ن زل اجلهاد كره ذلك ناس من 
ُقوُلوَن َما ال تَ ْفَعُلوَن(  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا مِلَ ت َ ) :-سبحانه  -املؤمنني، وشق عليهم أمر اهلل، فقال اهلل 

 .  (2) ( 2)الصف:
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هذه حقيقة االندفاع واحلماس، عندما ال ينضبط بالضوابط الشرعية وال السنن الربانية. إنه احنراف عن 
املنهج احلق، احنراف ميثل الغلو واإلفراط، ومن مث فهو خروج عن املنهج الوسط، املنهج الذي ال يلغي 

 ختاذ القرار احلاسم، خلطورة هذه القضية وآثارها بعد ذلك. االعتبارات املتعددة قبل ا
 وعربة هلؤالء املتعجلني املندفعني. ولعل في هذه اآليات عظة وذكرى ألولئك المغالين، 

إن املنهج الذي يسلكه أولئك ال يؤدي إىل اْلهداف اليت شرع من أجلها اجلهاد، بل قد يكون سبًبا    
 وات وسنوات، ومن استعجل شيًئا قبل أوانه عوقب حبرمانه.  لتعطيل اجلهاد، أو تأخريه سن

 وكما جاءت اآليات تعاجل قضية اإلفراط والغلو، فقد جاءت تعاجل قضية التفريط والتضييع.  
فإذا كان أولئك املتحمسون واملندفعون قد خالفوا الصراط املستقيم يف قضية مشروعية اجلهاد، فإن 

جه اآلخر لالحنراف والضالل. وقد جاءت اآليات تلو اآليات تبني خطورة  املثبطني والقاعدين ميثلون الو 
 هذه الفئة، وما حتدثه من خلل واحنراف. 

َفرَِح اْلُمَخلَُّفوَن ِبَْقَعِدِهْم ِخالَف َرُسوِل اللَِّه وََكرُِهوا َأْن جُيَاِهُدوا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم ) :-سبحانه  -قال 
. مث يبني اهلل (81ِه َوقَاُلوا ال تَ ْنِفُروا يف احلَْرِّ ُقْل نَاُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحرًّا َلْو َكانُوا يَ ْفَقُهوَن( )التوبة: يف َسِبيِل اللَّ 

أن يعاقب هبا هؤالء جزاء  خطورة ما صنع هؤالء، يتضح ذلك. من العقوبة القاسية اليت أمر اهلل رسوله، 
 ما صنعوا:  

ُهْم فَاْسَتْأَذنُوَك لِْلُخُروِج فَ ُقْل َلْن خَتُْرُجوا َمِعَي أَبَدًا َوَلْن تُ َقاتُِلوا َمِعَي عَ فَِإْن َرَجَعَك اللَّ ) ُدّواً ُه ِإىَل طَائَِفٍة ِمن ْ
ُهْم َماَت أَبَ  ِإنَُّكْم َرِضيُتْم بِاْلُقُعوِد أَوََّل َمرٍَّة فَاقْ ُعُدوا َمَع اخْلَالِِفنيَ  دًا َوال تَ ُقْم َعَلى قَ رْبِِه  َوال ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمن ْ

 .  (84، 83ِإن َُّهْم َكَفُروا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوَماُتوا َوُهْم فَاِسُقوَن( )التوبة: 
ُهْم  )  : -سبحانه  -وقال  َوِإَذا أُْنزَِلْت ُسورٌَة َأْن آِمُنوا بِاللَِّه َوَجاِهُدوا َمَع َرُسولِِه اْسَتْأَذَنَك أُوُلوا الطَّْوِل ِمن ْ

 (.  86َوقَاُلوا َذْرنَا َنُكْن َمَع اْلَقاِعِديَن( )التوبة: 
ُقْل ِإْن َكاَن آبَاؤُُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم  ) مبيًنا خطورة القعود عن سبيل اهلل: -جل وعال  -وقال 

َساَدَها َوَمَساِكُن تَ ْرَضْونَ َها َأَحبَّ إِلَْيُكْم ِمَن اللَِّه َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم َوأَْمَواٌل اقْ تَ َرفْ ُتُموَها َوجِتَاَرٌة خَتَْشْوَن كَ 
 (.  24نَي( )التوبة:َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد يف َسِبيِلِه فَ تَ َربَُّصوا َحَّتَّ يَْأيتَ اللَُّه بَِأْمرِِه َواللَُّه ال يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسقِ 
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يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم  ) ن اجلهاد يف سبيل اهلل: مهدًدا ومتوعًدا القاعدين ع -جل وعال  -وقال 
نْ َيا ِمَن اآْلخِ  نْ َيا  ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا يف َسِبيِل اللَِّه اثَّاقَ ْلُتْم ِإىَل اْْلَْرِض أََرِضيُتْم بِاحْلََياِة الدُّ َرِة َفَما َمَتاُع احْلََياِة الدُّ

رَُكْم َوال َتُضرُّوُه َشْيئاً َواللَُّه َعَلى كُ  ِليلٌ يف اآْلِخَرِة ِإالَّ قَ  ْبُكْم َعَذاباً أَلِيماً َوَيْسَتْبِدْل قَ ْوماً َغي ْ لِّ َشْيٍء ِإالّ تَ ْنِفُروا يُ َعذِّ
 (.  39،  38َقِديٌر( )التوبة:

 اِهُدوا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم َواللَُّه َعِليٌم بِاْلُمتَِّقنيَ ال َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َأْن جيَُ ) وقال:
َا َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن ال يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َواْرتَاَبْت قُ ُلوبُ ُهْم فَ ُهْم يف َريِْبِهمْ   يَ تَ َردَُّدوَن(  ِإّنَّ

 (.  44،45)التوبة: 
ُهْم َمنْ ) وقال: َنِة َسَقُطوا َوِإنَّ َجَهنََّم َلُمِحيطٌَة بِاْلَكاِفرِيَن(   َوِمن ْ يَ ُقوُل اْئَذْن يل َوال تَ ْفِتينِّ َأال يف اْلِفت ْ

 (.  49)التوبة: 
فَِإَذا أُْنزَِلْت ُسوَرٌة حُمَْكَمٌة َوذُِكَر ِفيَها  ) مصورًا حالة أولئك الذين ال يريدون اجلهاد: -جل ذكره  -وقال 

 (.  20)حممد: من اآلية ْيَت الَِّذيَن يف قُ ُلوهِبِْم َمَرٌض يَ ْنظُُروَن إِلَْيَك َنظََر اْلَمْغِشيِّ َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت(اْلِقَتاُل رَأَ 
 .  (1) إىل غري ذلك من اآليات اليت تبنّي خطورة هذا املسلك وسوء عاقبة أصحابه يف الدنيا واآلخرة 

ناها، مع االقتصار على ما تدعو احلاجة إليه: قال  ونقف مع تفسري هذه اآليات، وما قيل يف مع
فرح   ( 81)التوبة: من اآلية َفرَِح اْلُمَخلَُّفوَن ِبَْقَعِدِهْم ِخالَف َرُسوِل اللَِّه() :-تعاىل  -الطربي يف معىن قوله 

)التوبة: من  ( ِخالَف َرُسوِل اللَّهِ ) الذين خلفهم اهلل مع الغزو مع رسوله واملؤمنني، وجهاد أعدائه ِبقعدهم
( يقول: جبلوسهم يف منازهلم خالف رسول اهلل، يقول: على اخلالف لرسول اهلل يف جلوسه ومقعده  81اآلية

 .  (2) أمرهم بالنفر إىل جهاد أعداء اهلل، فخالفوا أمره، وجلسوا يف منازهلم وذلك أن رسول اهلل، 
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آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا يف َسِبيِل اللَِّه اثَّاقَ ْلُتْم   يَا أَي َُّها الَِّذينَ ) :-تعاىل  -وقال ابن كثري يف قوله 
يف غزوة تبوك  اآلية. هذا شروع يف عتاب من ختلف عن رسول اهلل، ( 38)التوبة: من اآلية ِإىَل اْْلَْرِض(

 .  (1) حني طابت الثمار والظالل يف شّدة احلّر ومحارة القيظ 
ُهْم َوقَاُلوا َذْرنَا َنُكْن َمَع اْلَقاِعِديَن() : -اىل تع -وقال يف قوله  )التوبة: من   اْسَتْأَذَنَك أُوُلوا الطَّْوِل ِمن ْ

 .  ( 86اآلية
منكرًا وذاًما للمتخلفني عن اجلهاد، الناكلني عنه، مع القدرة عليه ووجود السعة  -تعاىل  -يقول 

ورضوا  ( 86)التوبة: من اآلية َذْرنَا َنُكْن َمَع اْلَقاِعِديَن() يف القعود، وقالوا: والطول. واستأذنوا الرسول، 
ْلنفسهم بالعار والقعود يف البلد مع النساء، وهن اخلوالف بعد خروج اجليش، فإذا وقع احلرب كانوا أجنب  

َء فَِإَذا َجا) عنهم يف اآلية اْلخرى:  -تعاىل  -الناس، وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كالًما، كما قال 
ْوُف َسَلُقوُكْم اخْلَْوُف رَأَيْ تَ ُهْم يَ ْنظُُروَن إِلَْيَك َتُدوُر أَْعيُ نُ ُهْم َكالَِّذي يُ ْغَشى َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت فَِإَذا َذَهَب اخلَْ 

 .  (2) (19)اْلحزاب: من اآلية  بِأَْلِسَنٍة ِحَداٍد(
َا َيْسَتْأِذُنَك الَّ ) :-تعاىل  -وقال رشيد رضا يف قوله  )التوبة: من   ِذيَن ال يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآْلِخِر(ِإّنَّ

اآلية: واملعىن: إّنا يستأذنك بالتخلف عن اجلهاد الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر، ْلهنم ( 45اآلية
 املؤمنون.  يرون بذل املال للجهاد مغرًما يفوت عليهم بعض منافعهم به، وال يرجون عليه ثوابًا كما يرجو 

ويرون اجلهاد بالنفسي آالًما ومتاعب، وتعرًضا للقتل الذي ليس بعده حياة عندهم، فطبيعة كفرهم باهلل 
 .  (3) واليوم اآلخر تقتضي كراهتهم للجهاد، وفرارهم منه ما وجدوا له سبيال

ْبُكْم َعَذاباً أَلِيماً ) :-تعاىل  -وقال سيد قطب يف قوله   .  ( 39)التوبة: من اآلية  (ِإالّ تَ ْنِفُروا يُ َعذِّ
واخلطاب لقوم معينني يف موقف معني، ولكنه عام يف مدلوله، لكل ذي عقيدة يف اهلل، والعذاب الذي  
يتهددهم ليس عذاب اآلخرة وحده، فهو كذلك عذاب الدنيا، عذاب الذلة اليت تصيب القاعدين عن 
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ات، واستغالهلا للمعادين، وهم مع ذلك كله اجلهاد والكفاح، والغلبة عليهم لألعداء، واحلرمان من اخلري 
خيسرون من النفوس واْلموال أضعاف ما خيسرون يف الكفاح واجلهاد، ويقدمون على مذبح الذل أضعاف  

 ما تتطلبه منهم الكرامة لو قدموا هلا الفداء.  
ما كان  وما من أمة تركت اجلهاد إال ضرب اهلل عليها الذل، فدفعت مرغمة صاغرة ْلعدائها أضعاف 

 يتطلبه منها كفاح اْلعداء. 
رَُكْم() . يقومون على العقيدة، ويؤدون مثن العزة، ويستعلون (39)التوبة: من اآلية َوَيْسَتْبِدْل قَ ْومًا َغي ْ

 .  (1)على أعداء اهلل
هذه بعض اآليات اليت جاءت تبني احنراف املثبطني عن اجلهاد، القاعدين عنه، الذين وصفهم اهلل  

َنا َوال يَْأُتوَن اْلَبْأَس ِإالَّ قَ ) بقوله: ْخَواهِنِْم َهُلمَّ إِلَي ْ  قَِليالً(  ْد يَ ْعَلُم اللَُّه اْلُمَعوِِّقنَي ِمْنُكْم َواْلَقائِِلنَي إِلِ
 (.  18)اْلحزاب:

والنتيجة اليت خنلص منها بعد بيان طريف االحنراف، سواء الذين أفرطوا وغلوا، أم الذين فرطوا وجفوا، 
 تيجة هي أن هناك منهًجا وسطًا ال إفراط فيه وال تفريط.  تلكم الن

وذلكم أن اجلهاد ذروة سنام اإلسالم وركن من أركانه، وهو ماض إىل أن يأيت أمر اهلل، وما ترك قوم 
اجلهاد يف سبيل اهلل إالَّ ّذلوا، وضعفوا، وسلط اهلل عليهم عّدوهم. واجلهاد له شروطه وضوابطه، وأسبابه  

ذا توافرت اْلسباب وانتفت املوانع، وحتّققت الشروط وجب أن يُنادي املنادي حّي على اجلهاد،  وموانعه، فإ
 ووجب على القادرين أن يستجيبوا للنداء، فرض عني أو فرض كفاية.  

وهذا هو املنهج الوسط الذي جاءت اآليات الكثرية تدعو إليه وتأمر به وحتث عليه، وجاءت السنة  
 لة ْلحكام اجلهاد، كما جاءت مبينة أحكام الَسلم واملوادعة واملعاهدات. شارحة ومبّينة، ومفصّ 

يف بيان هذه القضية، وأشبعوها حبثًا وتفصيال، وهم بذلك مل يدعوا  -قدميًا وحديثًا  -وقد عين العلماء 
 جماال الحنراف منحرف بدعوى اجلهل وعدم الوضوح. 
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يت تدعو إىل اجلهاد، وتثين على اجملاهدين، أولئك  بذكر بعض اآليات ال وأخيًرا أختم هذا المبحث   
الذين ال يتأخرون حلظة إذا دعا داعي اجلهاد، وهم كذلك يستجيبون لداعي السلم واملوادعة إذا جاء وقتها،  

 وتوافرت أسباب السلم ودواعيه.  
ٌر َلُكْم ِإْن  اْنِفُروا ِخَفافاً َوثَِقااًل َوَجاِهُدوا بَِأْمَواِلُكْم َوأَن ْ ) :-سبحانه  -قال  ُفِسُكْم يف َسِبيِل اللَِّه َذِلُكْم َخي ْ

ال َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن  )(. وقال مبيًنا صفة املؤمنني إذا دعا داعي اجلهاد 41ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن( )التوبة:
 (.  44َواللَُّه َعِليٌم بِاْلُمتَِّقنَي( )التوبة: بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َأْن جُيَاِهُدوا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهمْ 

َوَما  ) (. وقال:65ْلنفال: من اآليةا) يَا أَي َُّها النَّيبُّ َحرِِّض اْلُمْؤِمِننَي َعَلى اْلِقَتاِل() : -سبحانه  -وقال 
 (.  75)النساء: من اآلية َلُكْم ال تُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل اللَِّه(
 تأمر بالقتال:   وهذه بعض اآليات التي

َة اْلُكْفِر ِإن َُّهْم ال أمَْيَاَن  ) ( 36)التوبة: من اآلية َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكنَي َكافًَّة َكَما يُ َقاتُِلوَنُكْم َكافًَّة( ) فَ َقاتُِلوا أَئِمَّ
 (.29)التوبة: من اآلية اآْلِخِر(قَاتُِلوا الَِّذيَن ال يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوال بِاْليَ ْوِم ) .(12)التوبة: من اآلية هَلُْم(

يُن لِلَِّه() َنٌة َوَيُكوَن الدِّ َنٌة ) (. 193)البقرة: من اآلية َوقَاتُِلوُهْم َحَّتَّ ال َتُكوَن ِفت ْ َوقَاتُِلوُهْم َحَّتَّ ال َتُكوَن ِفت ْ
يُن ُكلُُّه لِلَِّه(  (. 39ْلنفال: من اآليةا)  َوَيُكوَن الدِّ

 
 ي سبيل اهلل:  وقال مبيًنا فضل المجاهدين ف

َوأُولَِئَك ُهُم   الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا يف َسِبيِل اللَِّه بَِأْمَواهِلِْم َوأَنْ ُفِسِهْم أَْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد اللَّهِ )
رُُهْم َرب ُُّهْم ِبَرمْحٍَة ِمْنُه َورِْضَواٍن َوَجنَّاٍت هَلُْم ِفيَها نَِعي اْلَفائُِزونَ  َوال حَتَْسنَبَّ ) . (21، 20ٌم ُمِقيٌم( )التوبة:يُ َبشِّ

ْم يُ ْرَزُقوَن( )آل عمران: يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهْل ) (.169الَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اللَِّه أَْمَواتًا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َرهبِِّ
تُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوجُتَاِهُدوَن يف َسِبيِل اللَِّه بَِأْمَواِلُكْم َوأَنْ ُفِسُكْم   أَُدلُُّكْم َعَلى جِتَاَرٍة تُ ْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيمٍ 

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن( )الصف:  (.  11، 10َذِلُكْم َخي ْ
 بهاتين اآليتين:   -آيات الجهاد  -وأختم هذه اآليات 
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ُر أُويل الضََّرِر َواْلُمَجاِهُدوَن ال َيْستَ ) يف سورة النساء:  -سبحانه  -قال  ِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َغي ْ
اِعِديَن َدَرَجًة وَُكاّلً َوَعَد اللَُّه يف َسِبيِل اللَِّه بَِأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم َفضََّل اللَُّه اْلُمَجاِهِديَن بَِأْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم َعَلى اْلقَ 

 (.  95 َوَفضََّل اللَُّه اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجراً َعِظيماً( )النساء: احلُْْسىَن 
ِإنَّ اللََّه اْشتَ َرى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنْ ُفَسُهْم َوأَْمَواهَلُْم بَِأنَّ هَلُُم اجْلَنََّة يُ َقاتُِلوَن يف  ) يف سورة التوبة:  وقال 

يِل َواْلُقْرآِن َوَمْن أَْوىَف ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّه فَ َسِبيِل اللَِّه فَ يَ ْقتُ ُلونَ  جنِْ ْورَاِة َواْْلِ اْسَتْبِشُروا  َويُ ْقتَ ُلوَن َوْعدًا َعَلْيِه َحّقًا يف الت َّ
 .  ( 111بِبَ ْيِعُكُم الَِّذي بَايَ ْعُتْم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم( )التوبة:

كاستجابتهم ْلمره استجابتهم ألمر اهلل بالدخول في السلم، ومما يؤكد وسطية هذا المنهج 
ْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ) بالقتال: ْلِم َكافًَّة َوال تَ تَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ  ُمِبنٌي( يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا يف السِّ

ْلِم فَاْجَنْح هلََ ) (.208)البقرة: ْل َعَلى اللَِّه(َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّ (، ولكن السلم ال 61ْلنفال: من اآليةا) ا َوتَ وَكَّ
ْلِم َوأَنْ ُتُم اْْلَْعَلْوَن َواللَُّه َمَعُكْم َوَلْن َيرتَُكْم أَْعَماَلُكْم( )  يعين االستسالم والذل: َفال هَتُِنوا َوَتْدُعوا ِإىَل السَّ

 (.  35)حممد:
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 األخالق والمعاملة
 فقالت: "كان خلقه القرآن"   عن خلق رسول اهلل،  -اهلل عنها  رضي -ُسئلت عائشة 

 .  (4َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم( )القلم:) فقال: وقد أثىن اهلل على رسوله،  
حيث إن معاملة املرء نتاج طبيعي ْلخالقه، ولقد رسم القرآن  أما المعاملة فهي قرينة األخالق، 

 عليه أخالق املسلم ومعامالته.  املنهج السوي ملا جيب أن تكون 
ويندر فيه املنهج الوسط، ولذلك فقد عين القرآن الكرمي به عناية  وهذا الباب يسوده الغلو والجفاء، 

خاصة، وجاءت اآليات ترتى توضح هذا املنهج، وتدعو إليه، وتريب اْلمة عليه، وحتذر مما يضاده غلًوا أو 
 جفاء، إفراطًا أو تفريطًا.  

على  فسأقتصروكثرة اآليات الواردة فيه، نظرًا لتعدد أجزائه ومنطلقاته، ضوع وتشعبه، ولطول المو 
اختيار ّناذج متفرقة تبني عناية القرآن الكرمي به، يف ضوء املنهج الذي سلكته يف هذا البحث، ومن اهلل 

 استمد العون والتوفيق.  
به، ملا له من اآلثار السلبية على الفرد الكرب والطغيان خلق ذميم، ذمه اهلل يف أكثر من موضع يف كتا

 واجملتمع، والكرب خروج عن املنهج الوسط إىل اإلفراط والغلو وحب الذات. والتفريط يف حق اآلخرين.  
ِإنَّ الَِّذيَن  ) مبيًنا أثر الكرب على اإلنسان، وكيف أنه يؤدي إىل احليلولة بينه وبني اإلميان. -تعاىل  -قال 

ٌر َما ُهْم بَِبالِِغيِه فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه إِ جُيَاِدُلوَن يف  ِميُع آيَاِت اللَِّه ِبَغرْيِ ُسْلطَاٍن أَتَاُهْم ِإْن يف ُصُدورِِهْم ِإالَّ ِكب ْ نَُّه ُهَو السَّ
 (.  56اْلَبِصرُي( )غافر:

ر: من  )غاف طَاٍن أَتَاُهْم(الَِّذيَن جُيَاِدُلوَن يف آيَاِت اللَِّه ِبَغرْيِ ُسلْ )قال ابن كثير في تفسير اآلية: 
أي: يدفعون احلق بالباطل، ويردون احلجج الصحيحة بالشبه الفاسدة، بال برهان وال حجة من  (35اآلية

ٌر() اهلل ( أي: ما يف صدورهم إال كرب على اتباع احلق واحتقار 56)غافر: من اآلية ِإْن يف ُصُدورِِهْم ِإالَّ ِكب ْ
 .  (1) ملن جاءهم به 
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َوقَاَل ُموَسى ِإينِّ ُعْذُت ِبَريبِّ َوَربُِّكْم ِمْن ُكلِّ ُمَتَكربٍِّ ال يُ ْؤِمُن بِيَ ْوِم احلَِْساِب( ) : -اىل تع -وقال 
أَلَْيَس يف ) (. وقال:35)غافر: من اآلية َكَذِلَك َيْطَبُع اللَُّه َعَلى ُكلِّ قَ ْلِب ُمَتَكربٍِّ َجبَّاٍر( ) . وقال:( 27)غافر:

ِيَن( َجَهنََّم َمْثوىً  ِيَن()  ( وقال: 60)الزمر: من اآلية لِْلُمَتَكربِّ  (.  29ل: من اآلية )النح  فَ َلِبْئَس َمثْ َوى اْلُمَتَكربِّ
ُلَغ اجْلَِباَل ُطواًل(  ) : -سبحانه  -وقال  َوال ََتِْش يف اْْلَْرِض َمَرحًا ِإنََّك َلْن خَتْرَِق اْْلَْرَض َوَلْن تَ ب ْ

 (.  37سراء:)اإل
َك لِلنَّاِس َوال ََتِْش يف اْْلَْرِض َمَرحاً ِإنَّ اللََّه ال ) كما ذكر اهلل ان البنه ومن وصايا لقم َوال ُتَصعِّْر َخدَّ

بُّ ُكلَّ خُمَْتاٍل َفُخوٍر( )لقمان:  .  (18حيُِ
قال ابن عباس: يقول ال تتكرب فتحتقر عباد اهلل، وتعرض عنهم بوجهك قال ابن كثير في تفسيرها: 

 .  (1)إذا كّلموك
 واآليات يف ذم الكرب والنهي عنه، وبيان عاقبة املتكربين كثرية جًدا.  

َواْقِصْد يف َمْشِيَك ) :-تعاىل  -ومن اآليات اليت جاءت تنهي عن بعض اْلخالق املمقوتة، قوله 
 (.  19َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإنَّ أَْنَكَر اْْلَْصَواِت َلَصْوُت احلَِْمرِي( )لقمان:

عن كتمان الشهادة ملا هلا من آثار يف إضاعة احلقوق وسوء املعاملة بني الناس،   -سبحانه  - وهنى اهلل
َهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها فَِإنَُّه آمِثٌ قَ ْلُبُه( ) :-جل وعال  -فقال   (.  283)البقرة: من اآلية َوال َتْكُتُموا الشَّ

ِإْذ قُ ْلُتْم يَا ُموَسى َلْن نُ ْؤِمَن َلَك َحَّتَّ نَ َرى اللََّه  وَ )ومن سوء أخالق بين إسرائيل ما ذكره اهلل عنهم بقوله: 
 (.  55)البقرة: من اآلية  َجْهَرًة(

 قال عبد الرحمن بن سعدي:  
 .  (2)وهذه غاية اجلرأة على اهلل وعلى رسوله
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 وقال ابن عاشور:  
 .  ( 1)تذكري بنعمة أخرى نشأت بعد عقاب على جفا طبع

ولذلك جاء ذم الناكثني العهود اخلائنني للمواثيق  (2)فاسد ومعاملة ممقوتةونقض العهد وامليثاق خلق 
ُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمْن بَ ْعِد ِميثَاِقِه َويَ ْقطَُعوَن َما أََمَر اللَُّه ِبِه َأْن يُوَصَل ) :-سبحانه  -والعقود، قال  َوالَِّذيَن يَ ن ْ

اِر( )الرعد:َويُ ْفِسُدوَن يف اْْلَْرِض أُولَِئَك هَلُُم ال فَِبَما نَ ْقِضِهْم ِميثَاقَ ُهْم َلَعنَّاُهْم )  (. وقال:25لَّْعَنُة َوهَلُْم ُسوُء الدَّ
 (.  13)املائدة: من اآلية َوَجَعْلَنا قُ ُلوبَ ُهْم قَاِسَيًة(

جل   -ويف مقابل الكرب جند الذل والضعف واخلور، وخباصة أمام أعداء اهلل، فإنه خلق ال يرضاه اهلل 
أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي أَِعزٍَّة ) : واصًفا املؤمنني ِبا هم عليه من خلق رفيع:-سبحانه  -، فلذلك قال -وعال 

 (.  54)املائدة: من اآلية َعَلى اْلَكاِفرِيَن(
ومن هنا، وداللة على أن الذل مسبة وعار، وليس خلًقا رفيًعا وسرية حممودة، بني اهلل أنه جعله عقوبة 

لَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوبَاُءوا ِبَغَضٍب ) :-سبحانه  -وتكرب على رسله وهداه، فقال  ملن عصاه، َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّ
 (.  61)البقرة: من اآلية ِمَن اللَِّه(

لَُّة أَْيَن َما ثُِقُفوا() وقال: ُذوا اْلِعْجَل ِإنَّ الَِّذيَن اختََّ )  (. وقال:112)آل عمران: من اآلية ُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّ
نْ َيا( ْم َوِذلٌَّة يف احْلََياِة الدُّ  (.  152ْلعراف: من اآليةا)  َسيَ َناهُلُْم َغَضٌب ِمْن َرهبِِّ

إن فرتة اإلذالل اليت قضوها حتت حكم فرعون قال سيد قطب مبيًنا أثر الذل على هؤالء اليهود، 
 الطاغية قد أفسدت فطرهتم إفساًدا عميًقا. 

اًدا للفطرة من الذل الذي ينشئه الطغيان الطويل، والذي حيطم فضائل النفس البشرية، وليس أشد إفس 
وحيلل مقوماهتا، ويغرس فيها املعروف من طباع العبيد، استخذاء حتت سوط اجلالد، وَتردا حني يرفع عنها  

 السوط، وتبطرًا حني يتاح هلا شيء من النعمة والقوة. 
 .  (3)  كل حني  وهكذا كانت إسرائيل، وهكذا هي يف

 
 (. 2/504انظر: التحرير والتنوير ) - 1

 انظر: تفصيل ذلك في رسالة المؤلف: العهد والميثاق في القرآن الكريم.  - 2

 (. 1/72انظر: في ظالل القرآن ) - 3

This file was downloaded from QuranicThought.com



   )للشيخ ناصر العمر(   الوسطية في ضوء القرآن الكريم 

http://www.almoslim.net 174 

جزاء هؤالء وغريهم  -أيًضا  -وإذا كان هؤالء قد ضرب اهلل عليهم الذلة يف احلياة الدنيا، فإن الذلة 
َخاِشَعًة أَْبَصارُُهْم تَ ْرَهُقُهْم ِذلٌَّة َوَقْد َكانُوا يُْدَعْوَن ِإىَل )  :-تعاىل  -ممن ُدعي إىل عبادة اهلل فاستكرب وأَب، قال 

ُجوِد َوهُ  َخاِشَعًة أَْبَصارُُهْم تَ ْرَهُقُهْم ِذلٌَّة َذِلَك اْليَ ْوُم الَِّذي َكانُوا يُوَعُدوَن(  ) (. وقال: 43ْم َساِلُموَن( )القلم:السُّ
 (.  44)املعارج:

َوَلَقْد َنَصرَُكُم اللَُّه بَِبْدٍر َوأَنْ ُتْم  ) ممتًنا على عباده حيث أعزهم بعد الذلة واالنكسار:  -سبحانه  -وقال 
 (.  123لٌَّة فَات َُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن( )آل عمران:أَذِ 

أن هذه اآليات تدل على أن تلك اْلخالق مما ال يقره الشرع ملخالفتها للمنهج احلق وخالصة األمر: 
والطريق السوي، ولذلك جاءت اآليات تبني ما جيب أن يكون عليه املسلم من خلق صادق وحسن يف 

يًدا عن اخللق الذميم سواء كان إفراطًا أو تفريطًا، وهذه اآليات هي اليت ترسم املنهج الوسط يف  املعاملة، بع
 اْلخالق واملعاملة.  

 .  (4َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم( )القلم:)  مثنًيا على نبيه،   -تعاىل  -قال 
وا ِمْن َحْوِلَك فَِبَما َرمْحٍَة ِمَن اللَِّه لِْنَت هَلُْم وَ ) :-جل وعال  -وقال  َلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنْ َفضُّ

ُهْم َواْستَ ْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يف اْْلَْمِر(  (.  159)آل عمران: من اآلية فَاْعُف َعن ْ
 (.  199ْلعراف:اُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اجْلَاِهِلنَي( )) وقال:
 (.  215اْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن ات َّبَ َعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننَي( )الشعراء:وَ ) وقال:
َوِعَباُد الرَّمْحَِن  ) واصًفا عباده املؤمنني وما هم عليه من خلق رفيع، ومعاملة حسنة: -جل وعال  -وقال 

(َوالَِّذيَن ال  ( مث قال:63وا َسالماً( )الفرقان:الَِّذيَن مَيُْشوَن َعَلى اْْلَْرِض َهْونًا َوِإَذا َخاطَبَ ُهُم اجْلَاِهُلوَن قَالُ 
( وهذا قمة اخللق وحسن الطوية، ولذلك قال يف 72َيْشَهُدوَن الزُّوَر َوِإَذا َمرُّوا بِاللَّْغِو َمرُّوا ِكرَاماً( )الفرقان:

ُروا هِبَا َخرُّوا ُسجَّ )آيات أخرى:  َا يُ ْؤِمُن بِآياتَِنا الَِّذيَن ِإَذا ذُكِّ ْم َوُهْم ال َيْسَتْكربُوَن(  ِإّنَّ دًا َوَسبَُّحوا حِبَْمِد َرهبِِّ
(ِإن َُّهْم َكانُوا ِإَذا ِقيَل هَلُْم ال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َيْسَتْكربُوَن(  (. أما غريهم فكما أخرب اهلل عنهم 15)السجدة:

 (، وفرق شاسع بني اخللقني. 35)الصافات:
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يف   -سبحانه  -ى اخللق احلسن، ودفًعا لكيد الشيطان ون زغه ما قاله ومما أمر اهلل به عباده، تربية عل 
يَِّئَة حَنُْن أَْعَلُم ِبَا َيِصُفوَن( )املؤمنون: ) سورة املؤمنون:  (.  96اْدَفْع بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن السَّ

يَِّئُة اْدَفْع بِالَّيِت ) وقال يف سورة فصلت: َنُه   َوال َتْسَتِوي احلََْسَنُة َوال السَّ َنَك َوبَ ي ْ ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بَ ي ْ
يمٌ  اَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ  َعَداَوٌة َكأَنَُّه َويلٌّ محَِ اَها ِإالَّ الَِّذيَن َصبَ ُروا َوَما يُ َلقَّ ْيطَاِن  َوَما يُ َلقَّ َزَغنََّك ِمَن الشَّ ا يَ ن ْ َوِإمَّ

ِميُع اْلَعِليُم( )فصلت: نَ زٌْغ فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِإنَُّه ُهوَ   (.  36-34السَّ
وذلك من صميم املعاملة اليت جيب أن تكون بني  وكذلك أمر اهلل بالوفاء بالعهود والمواثيق والعقود، 

  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوُفوا بِاْلُعُقوِد( ) :-جل وعال  -املسلمني، بل حَّت ولو كانت مع الكافرين، فقال 
ُقُصوُكْم َشْيئًا وملَْ يُظَاِهُروا َعَلْيُكْم َأَحداً  ) ( وقال: 1اآلية )املائدة: من ِإالَّ الَِّذيَن َعاَهْدمُتْ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي مُثَّ ملَْ يَ ن ْ

 (.  4)التوبة: من اآلية فََأَتُّوا إِلَْيِهْم َعْهَدُهْم(
ُر أُوُلو اْْلَْلَبابِ ) وقال: َا يَ َتذَكَّ ُقُضوَن اْلِميثَاَق( )الرعد:الَِّذيَن يُوفُ  ِإّنَّ (.  20، 19وَن ِبَعْهِد اللَِّه َوال يَ ن ْ

ُقُضوا اْْلَمْيَاَن بَ ْعَد تَ وِْكيِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم اللََّه َعلَ ) وقال: ْيُكْم َكِفياًل ِإنَّ اللََّه  َوأَْوُفوا ِبَعْهِد اللَِّه ِإَذا َعاَهْدمُتْ َوال تَ ن ْ
 (.  34راء: من اآلية س)اإل َوأَْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤواًل() (. وقال:91النحل:يَ ْعَلُم َما تَ ْفَعُلوَن( )

َوِإَذا  )ما أمر به الزوج عندما يطلق زوجته طالقًا رجعًيا، حيث قال: ومن األخالق التي أمر اهلل بها، 
نَّ ِبَْعُروٍف أَْو َسرُِّحوُهنَّ ِبَْعُروٍف َوال َُتِْسُكوُهنَّ ِضرَارًا لِتَ ْعَتُدوا َوَمْن طَلَّْقُتُم النَِّساَء فَ بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوهُ 

  (. ومثل ذلك اآلية اليت جاءت يف سورة الطالق:231)البقرة: من اآلية يَ ْفَعْل َذِلَك فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسُه(
 (.  2)الطالق: من اآلية وٍف(فََأْمِسُكوُهنَّ ِبَْعُروٍف أَْو فَارُِقوُهنَّ ِبَْعرُ )

َوأَْوُفوا اْلَكْيَل  ) وكذلك من العدل وحسن اخللق يف املعاملة ما جاء باْلمر بالوفاء بالكيل، قال سبحانه:
ْبَخُسوا فََأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميزَاَن َوال ت َ ) ( وقال:35سراء: من اآلية)اإل ِإَذا ِكْلُتْم َوزِنُوا بِاْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم(

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي( ْلعراف: من ا) النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوال تُ ْفِسُدوا يف اْْلَْرِض بَ ْعَد ِإْصالِحَها َذِلُكْم َخي ْ
 .  ( 85اآلية

This file was downloaded from QuranicThought.com



   )للشيخ ناصر العمر(   الوسطية في ضوء القرآن الكريم 

http://www.almoslim.net 176 

ِفنيَ ) ولذلك شنع اهلل على أولئك الذين حادوا على املنهج الوسط يف الكيل وامليزان، فقال:  َوْيٌل لِْلُمطَفِّ
ُعوثُونَ  َوِإَذا َكاُلوُهْم أَْو َوَزنُوُهْم خُيِْسُرونَ  الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْستَ ْوُفونَ  لِيَ ْوٍم  َأال َيُظنُّ أُولَِئَك أَن َُّهْم َمب ْ

 (.  5-1َعِظيٍم( )املطففني:
ُحوا يف يَا أَي َُّها ا)  ومن اخللق اليت أمر اهلل هبا ما جاء يف سورة اجملادلة: لَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تَ َفسَّ

 (.  11)اجملادلة: من اآلية اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا يَ ْفَسِح اللَُّه َلُكْم َوِإَذا ِقيَل اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا(
وإذا تأملنا سورة احلجرات وما فيها من أخالق عالية أمر اهلل هبا، وهنى عن سيئ اْلخالق وأرذهلا،  

لمنا اجلهد املبذول لرتبية هذه اْلمة على اْلخالق القومية، وجتنيبها ما وقعت فيه بعض اْلمم السابقة من ع
 أراذل اْلخالق وسفسافها كأهل الكتاب عموًما واليهود خصوًصا.  

 وتأّمل هاتني اآليتني لرتى كيف يرسم القرآن الكرمي منهج الوسطية.  
قَاَل ِإينِّ ) عليهما السالم: (1)عما جرى بني موسى وشعيب   يف سورة القصص خمربًا -تعاىل  -قال 

ِعْنِدَك َوَما أُرِيُد أَْن   أُرِيُد َأْن أُْنِكَحَك ِإْحَدى ابْ َنيَتَّ َهاتَ نْيِ َعَلى َأْن تَْأُجَرين مَثَاينَ ِحَجٍج فَِإْن أََْتَْمَت َعْشراً َفِمنْ 
احلِِنَي( )القصص:َأُشقَّ َعَلْيَك َسَتِجُدين ِإْن َشاَء اللَّ   (.  27ُه ِمَن الصَّ

يعًا َعِليماً(  )  وقال يف سورة النساء: وِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ظُِلَم وََكاَن اللَُّه مسَِ بُّ اللَُّه اجلَْْهَر بِالسُّ ال حيُِ
 (.  148)النساء:

 وأختم هذا المبحث بهذه الوقفة المهمة:    
قال بعد عدة   (4َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم( )القلم:) لقه، فقال:حلسن خ ملا أثىن اهلل على رسوله، 

 (.  9َودُّوا َلْو ُتْدِهُن فَ ُيْدِهُنوَن( )القلم:) آيات:
 قال ابن عباس:  

 . (2)لو ترخص هلم فريخصون
 هناك من يتصور أن من لوازم حسن اخللق املداهنة واملصانعة.  والوقفة هنا: 

 
 (. 13/270انظر: تفسير القرطبي ) - 1

 (. 4/403انظر: تفسير ابن كثير ) - 2
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 ى أن ذلك من أسس الدعوة وأساليبها.  بل تعجب إذا مسعت من ير 
  وقصور يف التصور، وذلك أنه يف السورة اليت أثىن اهلل فيها على رسوله، وهذا خلل في الفهم، 

ٍف َمِهنٍي(   َودُّوا َلْو ُتْدِهُن فَ ُيْدِهُنونَ ) ْلخالقه الرفيعة العظيمة، نفى عنه املداهنة واملصانعة.  َوال ُتِطْع ُكلَّ َحالَّ
 .  (1)مع التنبيه إىل أن هناك فرقا بني املداهنة احملرمة، واملدرارة املشروعة فليعلم ذلك  (10، 9)القلم:

جاءت لرتيب اْلمة على اْلخالق الفاضلة،  هذه بعض األخالق التي ذكرها اهلل في القرآن الكريم، 
 واملعاملة املستقيمة دون تكرب وبطر وغمط حلقوق الناس، أو ضعف وخور وذلة. 

تصف اليهود بالكرب والتعايل والغطرسة حَّت على أنبيائهم، ورسلهم، عليهم السالم، بل على رهبم  لقد ا
،  68،69ات )البقرة: من اآلي ادُْع لََنا َربََّك() (153)النساء: من اآلية أَرِنَا اللََّه َجْهَرًة() :-جال وعال  -

 (.  24ية)املائدة: من اآل فَاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّك فَ َقاِتال() ( 70
حَّت كان مما يتوارثونه. "إذا صفعك أحد على خدك اْليسر فأدر له  واتصف النصارى بالذل والجبن، 

خدك اْلمين". أما هذه اْلمة فقد ربيت على العزة والكرامة، مع مسو اخللق وحسن التعامل، حَّت مع 
م املاضية، ولن تصل إليها أي أمة اْلعداء، بل وأثناء القتال والطعان، وهذه درجة مل تصل إليها أمة من اْلم

ًة َوَسطاً( ) حاضرة: وال عجب يف ذلك فإهنا أمة اإلسالم، اْلمة الوسط  )البقرة: من  وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ
ٍة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس() (.143اآلية َر أُمَّ  قال فيه مواله: ( ورسوهلا، 110)آل عمران: من اآلية ُكْنُتْم َخي ْ

 .  (4َك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم( )القلم:َوِإنَّ )

 
 ( فقد بين ذلك. 115انظر: كتاب: القول البين األظهر للراجحي ص ) - 1
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 كسب المال وإنفاقه
 قضية املال من القضايا الكربى اليت عين هبا اإلسالم كسًبا، وحفظًا، وإنفاقًا.  

وهو بالنسبة للحياة الدنيا كاملاء الذي ميشي يف غصون الشجر،  وذلك أن المال عصب الحيا ، 
 وكالدماء اليت جتري يف عروق البشر.  

 مسالك شَّت يف هذا املال، كسًبا، ومجًعا، وإنفاقًا.  -وال يزالون  -د سلك الناس ولق
 والغالبية العظمى ضلوا الطريق، وحادوا عن سواء السبيل.  والكثر  الكاثر ، 

 مبيًنا خطورة هذا االحنراف، وهاديًا إىل الصراط املستقيم. ولذلك جاء القرآن الكريم 
يه مرارًا، سأذكر بعض ما ورد يف كتاب اهلل من آيات تبني خطوط  الذي أشرت إلوفي ضوء المنهج 

 )أ( في جمع المال وحبه: االحنراف، وطريق الوسط الذي جيب أن يسلكه املؤمنون. 
وردت عدة آيات تبني خطورة االهنماك يف مجع املال واملبالغة، واإلفراط يف حبه، وقد وردت هذه 

 آليات: اآليات يف سياق الذم لذلك. ومن تلك ا
بُّوَن اْلَماَل ُحّباً مَجّاً( )الفجر: َوتَْأُكُلوَن الت ُّرَاَث َأْكالً َلّماً ) :-تعاىل  -قال   (.  20، 19َوحتُِ

 وقد برر املتخلفون عن اجلهاد من املنافقني وغريهم سبب ختلفهم، بانشغاهلم بأمواهلم وأوالدهم: 
َنا أَْمَوالَُنا َوأَْهُلونَا( َسيَ ُقوُل َلَك اْلُمَخلَُّفوَن ِمَن اْْلَْعرَابِ )  (.  11)الفتح: من اآلية َشَغَلت ْ

ْنَساَن لَِربِِّه َلَكُنودٌ ) :-سبحانه  -وقال  َوِإنَُّه حِلُبِّ اخلَْرْيِ َلَشِديٌد(  َوِإنَُّه َعَلى َذِلَك َلَشِهيدٌ  ِإنَّ اْْلِ
 (.  8-6)العاديات:

 (.  4مُثَّ َكالَّ َسْوَف تَ ْعَلُموَن( )التكاثر:  َكالَّ َسْوَف تَ ْعَلُمونَ   اْلَمَقاِبرَ َحَّتَّ ُزْرمُتُ  أهَْلَاُكُم التََّكاثُ رُ ) وقال:
َدهُ  َوْيٌل ِلُكلِّ مهََُزٍة ُلَمَزةٍ ) وقال: َكالَّ لَيُ ْنَبَذنَّ يف احلَُْطَمِة(    حَيَْسُب َأنَّ َماَلُه َأْخَلَدهُ  الَِّذي مَجََع َمااًل َوَعدَّ

 (.  4-1)اهلمزة:
َسَيْصَلى نَاراً   َما أَْغىَن َعْنُه َمالُُه َوَما َكَسبَ  تَ بَّْت يََدا َأيب هَلٍَب َوَتبَّ ) عن أيب هلب:  -وعال  جل -وقال 

 (.  3-1َذاَت هَلٍَب( )املسد:
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يَا لَْيتَ َها َكاَنِت  ) خمربًا عمن سيؤتى كتابه بشماله يوم القيامة حيث سيقول متحسرًا: -سبحانه  -وقال 
 (.  28،  27ا أَْغىَن َعينِّ َمالَِيْه( )احلاقة:مَ  اْلَقاِضَيةَ 

ْنَساَن لََيْطَغى) وقال:  (.  7،  6َأْن َرآُه اْستَ ْغىَن( )العلق: َكالَّ ِإنَّ اْْلِ
 (.  14، 13َأْن َكاَن َذا َماٍل َوبَِننَي( )القلم: ُعُتلٍّ بَ ْعَد َذِلَك َزنِيمٍ ) وقال:
 (.  11َردَّى( )الليل:َوَما يُ ْغيِن َعْنُه َمالُُه ِإَذا ت َ ) وقال:
َوَدَخَل َجنََّتُه َوُهَو ظَامِلٌ لِنَ ْفِسِه قَاَل َما   فَ َقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو حُيَاِورُُه أَنَا َأْكثَ ُر ِمْنَك َمااًل َوأََعزُّ نَ َفراً ) وقال:

 (.  35، 34َأُظنُّ َأْن تَِبيَد َهِذِه أَبَداً( )الكهف:
 التحذير من اإلفراط يف حب الدنيا، وعدم أداء حق اهلل فيها:و وقصة قارون فيها العظة والعبر ، 

َناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاحِتَُه لَتَ ُنوُء بِاْلُعْصَبِة أُويل اْلُقوَِّة ِإْذ قَاَل َلُه قَ ْوُمُه ال تَ فْ ) بُّ اْلَفرِِحنَي( َوآتَ ي ْ   رَْح ِإنَّ اللََّه ال حيُِ
َفَخرََج َعَلى قَ ْوِمِه يف زِيَنِتِه قَاَل الَِّذيَن ) هلل حالة من حاالت بطره وفرحه:( مث يذكر ا76)القصص: من اآلية

نْ َيا يَا لَْيَت لََنا ِمْثَل َما أُويتَ قَاُروُن ِإنَُّه َلُذو َحظٍّ َعِظيٍم( )القصص: (. وماذا كانت 79يُرِيُدوَن احْلََياَة الدُّ
ْرَض َفَما َكاَن لَُه ِمْن ِفَئٍة يَ ْنُصُرونَُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْنَتِصرِيَن(  َفَخَسْفَنا ِبِه َوِبَدارِِه اْْلَ ) النتيجة: 

اُر اآْلِخَرُة جَنَْعُلَها لِلَِّذيَن ال يُرِيُدوَن ُعُلّوًا يف )  ( ومل خيسر الدنيا فقط بل واآلخرة:81)القصص: تِْلَك الدَّ
 (.  83اِقَبُة لِْلُمتَِّقنَي( )القصص:اْْلَْرِض َوال َفَساداً َواْلعَ 

َنُكْم َوَتَكاثُ ٌر يف اْْلَْمَواِل ) :-سبحانه  -وقال  نْ َيا َلِعٌب َوهَلٌْو َوزِيَنٌة َوتَ َفاُخٌر بَ ي ْ َا احْلََياُة الدُّ اْعَلُموا أّنَّ
اَر نَ َباتُُه مُثَّ يَِهيُج فَ تَ رَ   (.  20اُه ُمْصَفرّاً مُثَّ َيُكوُن ُحطَاماً()احلديد: من اآليةَواْْلَْوالِد َكَمَثِل َغْيٍث أَْعَجَب اْلُكفَّ

هذه بعض اآليات اليت تبني خطوط االحنراف عن الصراط املستقيم يف مجع املال وحبه، واآليات كثرية  
 جًدا.  

وْلجل املزيد من إلقاء الضوء على هذه القضية فسأذكر شيًئا من أقوال املفسرين حول بعض هذه  
 اآليات: 

( أهلاكم أيها الناس املباهاة بكثرة املال  1أهَْلَاُكُم التََّكاثُ ُر( )التكاثر:) :-تعاىل  -ل الطربي يف قوله قا
 والعدد عن طاعة ربكم، وعما ينجيكم من سخطه عليكم.  

This file was downloaded from QuranicThought.com



   )للشيخ ناصر العمر(   الوسطية في ضوء القرآن الكريم 

http://www.almoslim.net 180 

 .  (1) كالم يدل على أن معناه التكاثر باملال  وروي عن النيب، 
َدُه( )اهلمزة: ُكلِّ مهََُزٍة ُلَمَزةٍ َوْيٌل لِ ): -تعالى  -وقال ابن كثير في قوله    ( 2، 1الَِّذي مَجََع َمااًل َوَعدَّ

 اهلماز بالقول واللماز بالفعل، يعين يزدري الناس وينتقص هبم. 
َدُه( )اهلمزة:)   : -تعاىل  -أي: مجعه بعضه على بعض، وأحصى عده، كقوله ( 2الَِّذي مَجََع َمااًل َوَعدَّ

َدُه( ) قال السدي وابن جرير وقال حممد بن كعب يف قوله: (18عارج:َومَجََع فََأْوَعى( )امل)   مَجََع َمااًل َوَعدَّ
 أهلاه ماله بالنهار، هذا إىل هذا، فإذا كان الليل نام كأنه جيفة منتنة. ( 2)اهلمزة: من اآلية

() دار.أي: يظن أن مجعه املال خيلده يف هذه ال (3حَيَْسُب َأنَّ َماَلُه َأْخَلَدُه( )اهلمزة:) )اهلمزة: من   َكالَّ
 .  (2) أي: اْلمر ليس كما زعم وال كما حسب  ( 4اآلية

. أي: وإنه حلب اخلري وهو املال  (8َوِإنَُّه حِلُبِّ اخلَْرْيِ َلَشِديٌد( )العاديات: ) : -تعاىل  -وقال يف قوله 
 لشديد، وفيه مذهبان:  

 أن املعىن وإنه لشديد احملبة للمال.  أحدهما: 
 وإنه حلريص خبيل من حمبة املال.  والثاني:  

 .  (3) وكالمها صحيح  
()وقال القرطبي في اآلية نفسها:    -أي: املال، ومنه قوله  (8)العاديات: من اآلية َوِإنَُّه حِلُبِّ اخلَْرْيِ

ه أي لقوي يف حب ( 8)العاديات: من اآلية َلَشِديٌد()  ( 180)البقرة: من اآلية  ِإْن تَ َرَك َخرْياً( ) :-تعاىل 
 للمال. 

 وقيل: لشديد: لبخيل. ويقال للبخيل: شديد ومتشدد.  

 
وهو يقول: "يقول ابن  (. ويشير إلى ما رواه عبد اهلل بن الشخير رضي اهلل عنه قال: انتهيت إلى رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، وهو يقرأ )ألهاكم التكاثر(283/ 30انظر: تفسير الطبري ) - 1

( 3613( رقم )238/ 6والنسائي ) -( 3354( رقم )417/ 5( والترمذي )2958! وهل لك من مالك إال ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت". أخرجه مسلم رقم )آدم: مالي مالي!

 (. 26، 24/ 4وأحمد )

 (. 4/548انظر: تفسير ابن كثير ) - 2

 (. 4/542انظر: تفسير ابن كثير ) - 3
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قال ابن زيد: مسي املال خريًا، وعسى أن يكون شرًا وحراًما، ولكن الناس يعدونه خريًا، فسماه اهلل خريًا 
 .  (1)لذلك 

ه عذاب اهلل ما أي: ما دفع عن (2َما أَْغىَن َعْنُه َمالُُه َوَما َكَسَب( )املسد:) :-تعاىل  -وقال يف قوله 
 مجع من املال، وال كسب من جاه.  

عشريته بالنار قال أبو هلب: إن كان ما يقول ابن أخي حًقا   ملا أنذر رسول اهلل، قال ابن عباس: 
 .  (2) (2َما أَْغىَن َعْنُه َمالُُه َوَما َكَسَب( )املسد:) فإين أفدي نفسي ِبايل وولدي، فن زل:

بُّوَن اْلَماَل ُحّبًا مَجّاً( )الفجر:): - تعالى -وقال الطبري في قوله  وحتبون املال أيها الناس   (20َوحتُِ
 واقتناءه حًبا كثريًا شديًدا.  

 من قوهلم: حم املاء يف احلوض: إذا اجتمع.  
 "حًبا مجًا" أي: حًبا شديًدا.  قال قتاد : 

 .  (3) وقال الضحاك: حيبون كثرة املال
له" أي: لصاحب اجلنتني، "مثر" أي أنواع من املال غري  "وكانوقال القاسمي في آية الكهف: 

أي: يراجعه الكالم، ( 34)الكهف: من اآلية  فَ َقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو حُيَاِورُُه( ) اجلنتني، من "مثر ماله" إذا كثر،
( أي 34)الكهف: من اآلية اً(أَنَا َأْكثَ ُر ِمْنَك َمااًل َوأََعزُّ نَ َفر ) اه:  تعبريًا له بالفقر، وفخرًا عليه باملال واجل

 .  (4) أي بصاحبه يطوف به فيها، ويفاخره هبا (35)الكهف: من اآلية  َوَدَخَل َجنََّتُه() أنصارًا وحشًما.
ْنَساَن لََيْطَغى): -تعالى  -وقال ابن كثير في قوله    -خيرب  (6،7َأْن َرآُه اْستَ ْغىَن( )العلق: َكالَّ ِإنَّ اْْلِ

أنه ذو فرح، وأشر بطر، وطغيان، إذا رأى نفسه قد استغىن وكثر ماله، مث هتدده  عن اإلنسان  -تعاىل 
 . (5) (8ِإنَّ ِإىَل َربَِّك الرُّْجَعى( )العلق:) وتوعده ووعظه، فقال:

 
 (. 20/162ر القرطبي )انظر: تفسي - 1

 (. 20/238انظر: تفسير القرطبي ) - 2

 (. 30/184انظر: تفسير الطبري ) - 3

 (. 11/4058انظر: تفسير القاسمي ) - 4

 (. 4/528انظر: تفسير ابن كثير ) - 5
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يف قصة وأختم أقوال المفسرين بما قاله سيد قطب في مطلع تفسيره آليات سور  القصص، 
تعرض سلطان املال والعلم، وكيف ينتهي بالبوار مع البغي قارون، حيث قال: واآلن جتيء قصة قارون ل

 والبطر، واالستكبار على اخللق، وجحود نعمة اخلالق.  
فرتخص من قيمة املال والزينة إىل جانب قيمة اإلميان والصالح، مع االعتدال وتقرر حقيقة القيم، 

 والتوازن يف االستمتاع بطيبات احلياة دون علو يف اْلرض وال فساد. 
قائال: ال تفرح فرح الزهو املنبعث من االعتزاز   (1) (76)القصص: من اآلية ال تَ ْفرَْح( ) مث فسر قوله: 

 باملال، واالحتفال بالثراء، والتعلق بالكنوز، واالبتهاج بامللك واالستحواذ. 
  ال تفرح فرح البطر الذي ينسي املنعم باملال، وينسي نعمته، وما جيب هلا من احلمد والشكران.

 .  (2)ال تفرح فرح الذي يستخفه املال، فيشغل به قلبه، ويطري له لبه، ويتطاول به على العباد
واآليات اليت مضت وكالم املفسرين حوهلا يُعطي الداللة على املنهج اخلاطئ الذي يسلكه كثري من 

صبح هذا املال وباال الناس يف مجع املال، حيث أفرطوا يف ذلك وبالغوا فيه، وكانت النتيجة الطبيعية أن أ
 عليهم يف الدنيا واآلخرة.  

بل إنه أمر مشروع جاءت اآليات الكثرية   -كما قد يتوهم البعض   -إن اإلسالم ليس ضد مجع املال 
َوآُتوُهْم ِمْن َماِل اللَِّه الَِّذي ) مبيًنا أن املال من اهلل: -تعاىل  -تبني مشروعيته وأمهيته، ومن ذلك قوله 

  َوأَْمَدْدنَاُكْم بَِأْمَواٍل َوبَِننَي َوَجَعْلَناُكْم َأْكثَ َر نَِفرياً() وقال ممتًنا على بين إسرائيل: (33لنور: من اآلية)ا آتَاُكْم(
 (. ويقول نوح لقومه داعًيا إياهم إىل اإلميان، ومبيًنا عاقبة ذلك يف الدنيا قبل اآلخرة: 6سراء: من اآلية )اإل

َماَء َعَلْيكُ ) ،  11َومُيِْددُْكْم بَِأْمَواٍل َوبَِننَي َوجَيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوجَيَْعْل َلُكْم أَنْ َهاراً( )نوح: ْم ِمْدرَاراً يُ ْرِسِل السَّ
12  .) 

 
 (. 4/528انظر: تفسير ابن كثير ) - 1

 (. 5/2710انظر: في ظالل القرآن ) - 2
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َفَهاَء أَْمَواَلُكُم الَّيِت َجَعَل ) آمرًا باحملافظة على املال الذي هو من اهلل: -سبحانه  -وقال  َوال تُ ْؤُتوا السُّ
نْ َيا() ( وقال: 5)النساء: من اآلية َياماً( اللَُّه َلُكْم قِ  (  46)الكهف: من اآلية اْلَماُل َواْلبَ ُنوَن زِيَنُة احْلََياِة الدُّ

 (.  27)اْلحزاب: من اآلية  َوأَْوَرَثُكْم أَْرَضُهْم َوِديَاَرُهْم َوأَْمَواهَلُْم َوأَْرضاً ملَْ َتطَُأوَها() وقال:
اإلغراق يف حب املال، وقضاء احلياة يف مجعه وحتصيله دون أداء إذن فكما أن القرآن الكرمي حيذر من 

حق اهلل فيه، ويبني عاقبة من كانت هذه حاله، فإنه ال يرضى بالرهبنة والتصوف واإلعراض عن املال 
نْ َيا( ) بالكلية.  ( بل إنه يقر مجع املال وحتصيله، ويشرع  77)القصص: من اآلية َوال تَ ْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

 لسبل الصحيحة لذلك، وهذا ما سيتضح يف الفقرة التالية:  ا
 
 )ب( في كسب المال    

توصلنا يف الفقرة السابقة إىل أن القرآن الكرمي بني لنا خطوط االحنراف يف مجع املال وحبه، واتضح لنا  
ليس رجًسا  أن مجع املال مشروع، ولكن االحنراف يكون يف اإلفراط فيه أو التفريط، وكذلك فإن حب املال 

أو عارًا، بل هو أمر جبلي فطري، ال ينفي ذلك إال مكابر أو شاذ، والشذوذ يؤكد القاعدة: وإّنا اْلمر 
نْ َيا  ) املنهي عنه هو الغلو يف حبه وتقديسه، والتوسط يف ذلك هو املشروع: اْلَماُل َواْلبَ ُنوَن زِيَنُة احْلََياِة الدُّ

رٌ  احِلَاُت َخي ْ ٌر أََماًل( )الكهف: َواْلَباِقَياُت الصَّ َهَواِت ِمَن النَِّساِء )  (46 ِعْنَد َربَِّك ثَ َواباً َوَخي ْ زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ
ِة َواخْلَْيِل اْلُمَسوََّمِة َواْْلَنْ َعاِم َواحلَْْرثِ  َهِب َواْلِفضَّ نْ َيا َواللَُّه   َذِلَك َمَتاُع احلَْ َواْلَبِننَي َواْلَقَناِطرِي اْلُمَقْنطََرِة ِمَن الذَّ َياِة الدُّ

 (.  14ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب( )آل عمران:
ومن هنا جاءت اآليات تبني اخلطوط العريضة واملنطلقات الشرعية يف كسب املال وحتصيله، وجاءت  

 (.  275ة)البقرة: من اآلي  َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبا() القاعدة اليت تفرعت عنها كل القواعد:
 إذن فكسب املال مشروع، ولكن ليس كل طريق يؤدي إىل ذلك جائز وحممود. 

َوال  ) من وسائل الكسب املباحة، وال نبيح ما حرم اهلل من الوسائل املمنوعة: فال نحرم ما أحل اهلل 
َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذيَن يَ ْفتَ ُروَن َعَلى  تَ ُقوُلوا ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحالٌل َوَهَذا َحرَاٌم لِتَ ْفتَ ُروا

 (.  116اللَِّه اْلَكِذَب ال يُ ْفِلُحوَن( )النحل:
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تنهي عن بعض أوجه الكسب احملرمة، ليتضح من خالل ذلك أن  وسأذكر بعض ما ورد من آيات 
 هناك منهًجا وسطًا يف ذلك ال إفراط وال تفريط: 

بني أنه من الكسب احملرم بل غلظ اهلل يف عقوبة هذا الكسب، الذي أفرط فيه  فقد هنى اهلل عن الربا، و 
حَّت قل أن يسلم أحد من الربا أو من غباره، واهلل  -وخباصة يف عصرنا احلاضر  -كثري من الناس، 

 املستعان.  
الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبا ال )  قال:( و 275)البقرة: من اآلية َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبا() :-تعاىل  -قال 

) ْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ مَيَْحُق اللَُّه الرِّبا  ) ( وقال:275)البقرة: من اآلية يَ ُقوُموَن ِإالَّ َكَما يَ ُقوُم الَِّذي يَ َتَخبَّطُُه الشَّ
وا ات َُّقوا اللََّه َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرِّبا ِإْن يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُ )  ( وقال:276)البقرة: من اآلية َويُ ْريب الصََّدقَاِت(

)آل عمران: من  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَْأُكُلوا الرِّبا َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة() ( وقال:278ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي( )البقرة:
 (.  130اآلية

. وقد جاءت بعض (1) ال ابن كثري وغريه وكذلك من طرق الكسب احملرمة: امليسر، وهو القمار، كما ق
َيْسأَلوَنَك َعِن اخلَْْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإمْثٌ َكِبرٌي ) :-تعاىل  -اآليات تبني حكمه وأن اهلل قد حرمه. قال 

ا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواْْلَْنَصاُب ِإّنََّ ) ( وقال: 219)البقرة: من اآلية َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإمْثُُهَما َأْكبَ ُر ِمْن نَ ْفِعِهَما( 
ْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ  َنُكُم اْلَعَداَوَة   َواْْلَْزالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ ْيطَاُن َأْن يُوِقَع بَ ي ْ َا يُرِيُد الشَّ ِإّنَّ

الِة فَ َهْل أَنْ ُتْم ُمْنتَ ُهوَن( )املَواْلبَ ْغَضاَء يف اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعْن ذِ   (.  91،  90ائدة: ْكِر اللَِّه َوَعِن الصَّ
ارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَ ُهَما َجزَاًء ِبَا  ) :-تعاىل  -وكذلك من أوجه الكسب احملرمة السرقة. قال  ارُِق َوالسَّ َوالسَّ

يبُّ ِإَذا َجاَءَك اْلُمْؤِمَناُت يُ َباِيْعَنَك َعَلى َأْن ال ُيْشرِْكَن بِاللَِّه  يَا أَي َُّها النَّ ) (. وقال:38)املائدة: من اآلية  َكَسَبا(
نَّ َوأَُرُجِلِهنَّ َوال يَ ْعِصيَنَك يف  َشْيئاً َوال َيْسرِْقَن َوال يَ ْزِننَي َوال يَ ْقتُ ْلَن أَْوالَدُهنَّ َوال يَْأِتنَي بِبُ ْهَتاٍن يَ ْفرَتِيَنُه بَ نْيَ أَْيِديهِ 

 (.  12ُروٍف فَ َباِيْعُهنَّ َواْستَ ْغِفْر هَلُنَّ اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم( )املمتحنة:َمعْ 

 
نما ذكر الميسر من بينه، وجعل كله قياًسا على الميسر، والميسر  1/240(، وزاد المسير )1/255) انظر: تفسير ابن كثير - 1 ( حيث قال ابن الجوزي: العلماء أجمعوا على أن القمار حرام، وا 

 سر: هو القمار. إنما يكون قماًرا في الجزر خاصة، وقال: قال ابن عباس وابن عمر والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة في آخرين: المي
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َا  ) :-سبحانه  -ومن الكسب احملرم أكل مال اليتيم. قال  ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلمًا ِإّنَّ
 (.  10ْصَلْوَن َسِعرياً( )النساء:يَْأُكُلوَن يف بُُطوهِنِْم نَاراً َوَسيَ 

وباجلملة فكل مال ُأخذ بالباطل فهو حمرم، ولذلك جاءت اآليات تنهى عن أكل املال بالباطل. فقال 
اِم لَِتْأُكُلوا َفرِيقاً ِمْن أَمْ  :-سبحانه  - َنُكْم بِاْلَباِطِل َوتُْدُلوا هِبَا ِإىَل احلُْكَّ مثِْ (َوال تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ َواِل النَّاِس بِاْْلِ

 (.  188َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن( )البقرة: 
فَِبظُْلٍم ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيَِّباٍت ُأِحلَّْت ) وقال مبيًنا سبب حترمي الطيبات على بين إسرائيل:

ِهْم َعْن َسِبيِل اللَِّه َكِثرياً  لرِّبا َوَقْد نُ ُهوا َعْنُه َوَأْكِلِهْم أَْمَواَل النَّاِس بِاْلَباِطِل َوأَْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن َوَأْخِذِهُم ا هَلُْم َوِبَصدِّ
ُهْم َعَذاباً أَلِيماً( )النساء:   (.  161،  160ِمن ْ

 (.  34وبة: من اآلية)الت  ِإنَّ َكِثرياً ِمَن اْْلَْحَباِر َوالرُّْهَباِن لََيْأُكُلوَن أَْمَواَل النَّاِس بِاْلَباِطِل() وقال:
َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن جِتَاَرًة َعْن ) :-سبحانه  -وقال  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

 (.  29)النساء: من اآلية تَ رَاٍض ِمْنُكْم(
 عض، قال القاضي أبو يعلى:  ال يأكل بعضكم أموال بقال ابن الجوزي مبيًنا معنى الباطل هنا: 

 أحدمها أن يأخذه بغري طيب نفس من مالكه، كالسرقة، والغضب، واخليانة.  والباطل على وجهين: 
 .  (1)أن يأخذه بطيب نفسه، كالقمار والغناء، ومثن اخلمروالثاني: 

  واملعىن: ال يأكل بعضكم مال بعض بغري حق، فيدخل يف هذا: القمار واخلداعوقال القرطبي: 
والغصوب وجحد احلقوق، وما ال تطيب به نفس مالكه، أو حرمته الشريعة، وإن طابت به نفس مالكه،  

كمهر البغي، وُحلوان الكاهن، وأمثان اخلمور واخلنازير وغري ذلك، مث قال: من أخذ مال غريه ال على وجه  
علم أنك مبطل، فاحلرام إذن الشرع فقد أكله بالباطل، ومن اْلكل بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنت ت

 .  (2) ال يصري حالال بقضاء القاضي، ْلنه إّنا يقضي بالظاهر، وهذا إمجاع يف اْلموال  
 أن هناك منهًجا وسطًا يف كسب املال. ومما سبق يتضح 

 
 (. 1/194انظر: زاد المسير ) - 1

 (. 2/338انظر: تفسير القرطبي ) - 2
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قول باطل، وهو من التفريط. وكذلك التشديد، وجعل أن اْلصل يف  فالقول بإباحة جميع المعامالت 
 رمي إال ما ورد نص يف إباحته قول باطل، وهو من اإلفراط.  االكتساب هو التح

وهو الوسط أن اْلصل يف البيوع واملعامالت احلل واإلباحة، إال ما ورد النص بتحرميه والقول الصحيح 
سواء كان املنع بدليل خاص أو عام، فمن اخلاص حترمي امليسر والربا والسرقة وحنوها، ومن العام  (1)ومنعه  

 حتت الضرر أو الظلم أو الغرر وحنو ذلك مما هو مفصل يف كتب الفقه واْلحكام. ما يدخل 
 )جـ( إنفاق المال    

وبعد أن تبني لنا تقرير القرآن ملنهج الوسطية يف مجع املال وكسبه، نقف أخريًا مع املنهج الشرعي يف 
 إنفاق املال كما قرره القرآن الكرمي.  

 ط:  والناس في هذه المسألة طرفان ووس
 فهناك القابضون أيديهم، البخالء بأمواهلم، املقرتون على أنفسهم وأهليهم، فضال عمن سواهم. 

 آخرون مسرفون مرتفون، باسطو أيديهم كل البسط.  وعلى النقيض من هؤالء، 
وبني هؤالء وأولئك قلة من الناس سلكوا السبيل القومي، والتزموا العدل واالعتدال، واختذوا بني ذلك 

 .  (2)   سبيال
تبني سالمة هذا املنهج، وتأمر به، وحتث عليه، مع النهي  وقد نـزلت اآليات من لدن عليم حكيم، 

 .  (3) عن سلوك أي من املنهجني املنحرفني، وبيان عاقبة ذلك عاجال وآجال  
وسأذكر من اآليات ما يبني هذا املنهج ويقرره، دون إجياز خمل أو إطناب ممل، بل سأختذ بني ذلك  

 بيال:  س
وهم القابضون أيديهم، البخالء بأمواهلم، جاءت اآليات تبني احنراف هذا  فبالنسبة للطرف األول، 

َوال حَيَْسنَبَّ الَِّذيَن يَ ْبَخُلوَن ِبَا آتَاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه ): -سبحانه  -املنهج، وتنهى عن هذا املسلك، فقال 

 
 ( تجد بيان ذلك. 3/356للعلماء كالم في هذه القضية، وتفصيل في هذه القاعدة، انظر: مثال تفسير القرطبي ) - 1

 أي: بين المنهجين المتطرفين.  - 2

[. ومن اآلجل قوله: )سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة(. 29ل يدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوًما محسوًرا(. ]سورة اإلسراء، آية: من بيان العاجل قوله تعالى: )وال تجع - 3

 [. 180]سورة آل عمران، اآلية: 
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َماَواِت َواْْلَْرِض ()آل عمران:  ُهَو َخرْياً هَلُْم َبْل ُهَو َشرٌّ هلَُ  ُلوا ِبِه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َولِلَِّه ِمريَاُث السَّ ْم َسُيَطوَُّقوَن َما خبَِ
بُّ ُكلَّ خُمَْتاٍل َفُخورٍ ) :-جل وعال  -( وقال 180من اآلية الَِّذيَن يَ ْبَخُلوَن َويَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلُبْخِل َوَمْن  ال حيُِ

 (. 24، 23فَِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَغيِنُّ احلَِْميُد( )احلديد:  يَ تَ َولَّ 
ُلوا ِبِه َوتَ َولَّْوا َوُهْم ُمْعِرُضوَن(  ) وقال مبيًنا خصلة من خصال املنافقني: ا آتَاُهْم ِمْن َفْضِلِه خبَِ فَ َلمَّ

 (.  76)التوبة: 
َا يَ ْبَخُل  َها أَنْ ُتْم َهُؤالِء ُتْدَعْوَن لِتُ ْنِفُقوا يف ) وقال سبحانه: َسِبيِل اللَِّه َفِمْنُكْم َمْن يَ ْبَخُل َوَمْن يَ ْبَخْل فَِإّنَّ

رَُكْم مُثَّ ال َيُكو   ( .  38نُوا أَْمثَاَلُكْم( )حممد:َعْن نَ ْفِسِه َواللَُّه اْلَغيِنُّ َوأَنْ ُتُم اْلُفَقرَاُء َوِإْن تَ تَ َولَّْوا َيْسَتْبِدْل قَ ْوماً َغي ْ
نْ َفاِق وََكاَن  ) :- سبحانه وتعاىل -وقال  ُقْل َلْو أَنْ ُتْم ََتِْلُكوَن َخزَاِئَن َرمْحَِة َريبِّ ِإذًا َْلَْمَسْكُتْم َخْشَيَة اْْلِ

ْنَساُن قَ ُتوراً( )ا  (.  100سراء:إلاْْلِ
قل هلم يا حممد لو أنكم أيها الناس َتلكون   لرسوله،  -تعاىل  -يقول قال ابن كثير في هذه اآلية: 

زائن اهلل ْلمسكتم خشية اإلنفاق، قال ابن عباس وقتادة: أي: الفقر خشية أن ُتذهبوها، مع التصرف يف خ
أهنا ال تنفد وال تفرغ أبًدا، ْلن هذا من طباعكم وسجاياكم، وهلذا قال: "وكان اإلنسان قتورًا". قال ابن 

 عباس وقتادة: أي: خبيال منوًعا.  
. أي: لو أن هلم  (53اْلُمْلِك فَِإذاً ال يُ ْؤُتوَن النَّاَس نَِقرياً( )النساء: أَْم هَلُْم َنِصيٌب ِمنَ ) :-تعاىل  -وقال 

 نصيًبا يف ملك اهلل ما أعطوا أحًدا شيًئا وال مقدار نقري.  
فإن البخل واجلزع واهللع  -إال من وفقه اهلل وهداه  -يصف اإلنسان من حيث هو  -تعاىل  -واهلل 

 .  (1) -سبحانه وتعاىل  -وإحسانه صفة له، ويدل هذا على كرمه وجوده 
ً هَلُْم ): -تعالى  -وقال القرطبي في قوله  َوال حَيَْسنَبَّ الَِّذيَن يَ ْبَخُلوَن ِبَا آتَاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخرْيا

ل اهلل،  ( هذه اآلية ن زلت يف البخل باملال، واإلنفاق يف سبي180)آل عمران: من اآلية  َبْل ُهَو َشرٌّ هَلُْم(
 وأداء الزكاة املفروضة.  
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أن مينع اإلنسان احلق الواجب، فأما من منع ما ال جيب عليه فليس ببخيل، ْلنه ال  والبخل في اللغة: 
يذم بذلك. مث قال: واختلف يف البخل والشح، هل مها ِبعىن واحد أو ِبعنيني؟ فقيل: البخل: االمتناع من 

 إخراج ما حصل عندك.  
 ى حتصيل ما ليس عندك.  احلرص عل والشح: 

إن الشح هو البخل مع حرص، وهو الصحيح، ملا رواه مسلم عن جابر بن عبد اهلل، أن رسول  وقيل: 
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان  قال:  اهلل، 

   قبلكم، محلهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا حمارمهم 
إن البخل منع الواجب، والشح: منع املستحب، إذ لو كان الشح منع  رّد قول من قال: وهذا ي

 .  (1) املستحب ملا دخل حتت هذا الوعيد العظيم، والذم الشديد الذي فيه هالك الدنيا واآلخرة  
فقد جاءت ناهية عن الطرف املقابل وهو  وكما جاءت اآليات محذر  من عاقبة البخل والتقتير، 

 والتبذير.  اإلسراف 
ْر تَ ْبِذيراً ) :-سبحانه  -فقال  ِبيِل َوال تُ َبذِّ ُه َواْلِمْسِكنَي َواْبَن السَّ رِيَن َكانُوا   َوآِت َذا اْلُقْرََب َحقَّ ِإنَّ اْلُمَبذِّ

ْيطَاُن لَِربِِّه َكُفوراً( )ا َياِطنِي وََكاَن الشَّ  .  (27، 26سراء: إلِإْخَواَن الشَّ
بُّ اْلُمْسرِِفنَي(َوآتُ )  :-جل وعال  -وقال  ُه يَ ْوَم َحَصاِدِه َوال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال حيُِ )اْلنعام: من  وا َحقَّ

 (.  141اآلية
ْر تَ ْبِذيراً() قال القامسي يف تفسري آية اإلسراء: أي: بوجه من الوجوه،  ( 26سراء: من اآلية)اإل َوال تُ َبذِّ

تحسبه إحسانًا إىل نفسك أو غريك. قال: ويف باإلنفاق يف حمرم أو مكروه، أو على من ال يستحق، ف
الكشاف: كانت اجلاهلية تنحر إبلها وتتياسر عليها، وتبذر أمواهلا يف الفخر والسمعة، وتذكر ذلك يف 

 أشعارها، فأمر اهلل بالنفقة يف وجوهها مما يقرب منه ويزلف.
َياِطنِي() رِيَن َكانُوا ِإْخَواَن الشَّ أي: أمثاهلم يف كفران نعمة املال بصرفه  ( 27من اآلية سراء:)اإل ِإنَّ اْلُمَبذِّ

 فيما ال ينبغي، وهذا غاية املذمة ْلنه ال شر من الشيطان.  
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وقال: قال أبو السعود: وختصيص هذا الوصف بالذكر من بني سائر أوصافه القبيحة، لإليذان بأن  
من باب الكفران املقابل للشكر  إىل غري مصرفها، -تعاىل  -التبذير الذي هو عبارة عن صرف نعم اهلل 

الذي هو عبارة عن صرفها إىل ما خلقت هي له، والتعرض لوصف الربوبية لإلشعار بكمال عتوه، فإن كفر 
 نعمة الرب، مع كون الربوبية من أقوى الدواعي إىل شكرها، غاية الكفران، وهناية الضالل والطغيان.  

 .  (1) كله يف سبيل اخلري، ومن منع الصدقة بكل ماله     وقال: وقد استدل باآلية مع منع إعطاء املال
بُّ اْلُمْسرِِفنَي()اْلنعام: من اآلية)وقال الطبري مبيًنا مدلول آية األنعام،    ( 141َوال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال حيُِ

هنى  -تعاىل  -قال: بعد أن ذكر أقوال العلماء: والصواب من القول يف ذلك عندي أن يقال: إن اهلل 
 ( عن مجيع معاين اإلسراف، ومل خيصص منها معىن دون معىن. 141)اْلنعام: من اآلية َوال ُتْسرُِفوا() وله:بق

وكان اإلسراف يف كالم العرب: اإلخطاء بإصابة احلق يف العطية، إما بتجاوز  وإذا كان ذلك كذلك، 
ماله مباراًة، والباذَله للناس حَّت   كان معلوًما أن املفرق  (2)حده يف الزيادة، وإما بتقصري عن حده الواجب  

 أجحفت به عطيته، مسرف بتجاوزه حد اهلل إىل ما كيفته له.  
وكذلك املقصر يف بذله فيما ألزمه اهلل بذله فيه، وذلك كمنعه ما ألزمه إيتاءه منه أهل سهمان الصدقة،  

 .  إذا وجبت فيه، أو منعه من ألزمه اهلل نفقته من أهله وعياله ما ألزمه منها 
 وكذلك السلطان يف أخذه من رعيته ما مل يأذن اهلل بأخذه.  

  كل هؤالء فيما فعلوا من ذلك مسرفون، داخلون يف معىن من أتى ما هنى اهلل عنه من اإلسراف بقوله: 
 .  (3) ( يف عطيتكم من أموالكم ما جيحف بكم.141)اْلنعام: من اآلية َوال ُتْسرُِفوا()

سراف ضدان قد هنى اهلل عنهما، وحرمهما على عباده، كال طريف قصد أن البخل واإلِ وبهذا يتضح لنا 
 اْلمور ذميم. 

 
 (. 10/3921انظر: تفسير القاسمي ) - 1
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بيّنت كل واحدة منها أحد طريف االحنراف وحّذرت منه، فإهنا تدل  وإذا كانت اآليات السابقة، 
تدل  ِبفهومها على أن طريق الوسط، هو طريق االستقامة، وخباصة إذا نظرنا إىل جمموع اآليات السابقة اليت

 على أن اإِلسراف والبخل ال ميثالن املنهج الصحيح.  
ومع ذلك فقد جاءت آيات تدّل صراحة على احنراف كل من الطرفني املذكورين، وينّص بعضها على 

 طريق الوسط، وأنه املنهج احلق الذي جيب االلتزام به والسري فيه. 
َفُقوا ملَْ ُيْسرُِفوا وملَْ يَ ْقتُ ُروا وََكاَن بَ نْيَ َذِلَك قَ َواماً( َوالَِّذيَن ِإَذا أَن ْ ) يف وصف املؤمنني: -تعاىل  -قال 

 .  ( 67)الفرقان:
َوال جَتَْعْل يََدَك َمْغُلوَلًة ِإىَل ُعُنِقَك َوال تَ ْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فَ تَ ْقُعَد َمُلومًا حَمُْسوراً( ) :-سبحانه  -وقال 

 (.  29سراء:)اإل
أي   ( 67)الفرقان: من اآلية  َوالَِّذيَن ِإَذا أَنْ َفُقوا ملَْ ُيْسرُِفوا وملَْ يَ ْقتُ ُروا()الفرقان: قال ابن كثير في اآلية 

ليسوا ِببذرين يف إنفاقهم، فيصرفون فوق احلاجة، وال خبالء على أهليهم، فيقصرون يف حقهم، فال  
 يكفوهنم، بل عدال خيارًا، وخري اْلمور أوسطها، ال هذا وال هذا.

َوال جَتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإىَل ُعُنِقَك ) :-تعاىل  -كما قال   ( 67)الفرقان: من اآلية  بَ نْيَ َذِلَك قَ َواماً(وََكانَ )
 .  (1) ( 29سراء: من اآلية)اإل َوال تَ ْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط(

 . ( 29سراء: من اآليةاإل) َوال جَتَْعْل يََدَك َمْغُلوَلًة ِإىَل ُعُنِقَك() وقال الطربي يف آية اإلسراء:
وال َتسك يا حممد يدك خبال عن النفقة يف حقوق اهلل، فال تنفق فيها شيًئا،  وإنما معنى الكالم: 

(  29سراء: من اآلية)اإل َوال تَ ْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط() إمساك املغلولة يده إىل عنقه، الذي ال يستطيع بسطها.
  تبقى ال شيء عندك، وال جتد إذا سئلت شيًئا تعطيه سائلك. يقول: وال تبسطها بالعطية كل البسط، ف

( يقول: فتقعد يلومك سائلوك إذا مل تعطهم حني سألوك،  29سراء: من اآلية )اإل  فَ تَ ْقُعَد َمُلومًا حَمُْسوراً()
 .  (2)وتلوم نفسك على اإلسراع يف مالك وذهابه
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ْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه رِْزقُُه  لِيُ ْنفِ ) :-تعاىل  -قوله ومما يدل على الوسطية في النفقة 
. وهذا من الوسطية النسبية اليت ( 7)الطالق: من اآلية فَ ْليُ ْنِفْق ممَّا آتَاُه اللَُّه ال ُيَكلُِّف اللَُّه نَ ْفساً ِإالَّ َما آتَاَها( 

 يراعى فيها حال املنفق، وما جرت العادة به وحنو ذلك. 
فتقّدر النفقة حبسب احلالة من املنِفق، واحلاجة من املنَفق عليه باالجتهاد على جمرى بي: قال القرط

حياة العادة، فينظر املفيت إىل قدر حاجة املنَفق عليه، مث ينظر إىل حالة املنَفق، فإن احتملت احلالة أمضاها 
 .  (1) عليه، وإن اقتصرت حالته على حالة املنفق عليه رّدها إىل قدر احتماله 

 من خالل ما سبق ظهر لنا منهج الوسطية واضًحا جليًّا يف اجلمع والكسب، وإنفاق املال.  
ودلّت اآليات السابقة على النهي على اإِلفراط والتفريط، ووجوب االلتزام باملنهج الوسط، ومجاع ذلك  

(. ومن أصدق  67ُروا وََكاَن بَ نْيَ َذِلَك قَ َواماً( )الفرقان:َوالَِّذيَن ِإَذا أَنْ َفُقوا ملَْ ُيْسرُِفوا وملَْ يَ ْقت ُ ) قول اهلل العظيم،
 من اهلل قيال. 

ومما سبق يف تقرير وسطية اإلسالم يف مجع املال وكسبه وإنفاقه يّتضح احنراف كل من املنهج الرأمسايل 
 .  (2) واملنهج االشرتاكي

 مال التجارية.  فالنظام الرأمسايل يقوم على حرية الفرد يف عمل ما يروق له من اْلع
وحرية الفرد يف التملك، احلرية املطلقة، فهو حّر يف البحث عن الربح فهي تعني حرية االستثمار، 

 بشَّت الوسائل والطرق. 
وامللكية الفردية مقّدسة، ال َتّس، وال حيّدها ضابط أو قيد، حَّت لو أّدت هذه امللكية الحتكار املالك  

 للسلعة. 
كان هلا نتائج عكسية على اجملتمع، حيث أوقدت نار    -فوضوية املطلقة إن هذه احلرية بل هذه ال 

 االحتكار واْلنانية الفردية.  
 وبالتايل حتّولت احلياة االقتصادية إىل شريعة غاب، يأكل فيها القوي الضعيف.  
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وأّدى هذا إىل تكدس رءوس اْلموال يف يد طبقة معينة من أصحاب رءوس اْلموال، ويقابلهم طبقة  
 مال الذين ال حول هلم وال قّوة. الع

ويقابل املنهج الرأمسايل املنهج االشرتاكي، حيث قام على فكرة وفلسفة انتقال السيطرة على املال من 
 أيدي أصحاب رءوس اْلموال إىل أيدي الطبقة العاملة. حيث قامت على أسس من أبرزها: 

والصناعية، بدعوى مصلحة اجلميع، واْلفراد وتأميم املمتلكات التجارية إلغاء الملكية الفردية،  -1
 يؤدون أعماال للدولة نظري أجور متساوية.  

 واملنتوجات االستهالكية كل وفق حاجته.  توزيع السلع  -2
تغليب مصلحة اجملتمع، وجيعل الدولة مالكة لكل شيء،   -دعوى  -فاالقتصاد االشرتاكي يعتمد على 

راد حقوق تذكر، من التملك والتنقل أو اختيار العمل، فأفقر الغين وموجهة لالقتصاد، فال يكاد يوجه لألف
 ومل يُغن الفقري. 

 وهبذا فإن يف هذين النظامني يتمثل اإلفراط والتفريط يف أبشع صورة.  
 خيتلف عن هذين النظامني اختالفًا جذريًّا.   -فكما سبق بيان منهج القرآن يف ذلك   -أّما اإِلسالم 

رد ومصلحَة اجملتمع يف وقت واحد، فهو حيرتم امللكية الفردية ويقّرها، ْلهنا توافق فهو آخذ ِبصلحة الف
الفطرة اإلنسانية، ولكنه ال يقّرها مطلقة من كل قيودها، بل جعل هلا ضوابط وقيود حتول دون االعتداء على 

 مصلحة اجملتمع، وكذلك حيرتم مصلحة اجملتمع دون التعدي على مصلحة الفرد. 
 رث والوصية والزكاة والصدقة وغري ذلك من وجوه اإلنفاُق املشروعة.  ففيه اإلِ 

 .  (1)كما حّرم االحتكار والرّبا والغّش وغريها من وجوه االكتساب احملّرمة  
ِفْطَرَت اللَِّه الَّيِت َفطََر النَّاَس  ) وهبذا حتّققت الوسطيَّة يف أهبى صورها، الوسطية اليت توافق الفطرة وتنميها:

يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ال يَ ْعَلُموَن(َعلَ  َها ال تَ ْبِديَل خِلَْلِق اللَِّه َذِلَك الدِّ  (.  30)الروم: من اآلية ي ْ
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 مطالب النفس وشهواتها 
َهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِننَي َواْلَقنَ ) :-سبحانه وتعاىل  -قال اهلل  اِطرِي اْلُمَقْنطََرِة ِمَن زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ

نْ َيا َواللَُّه عِ  ِة َواخْلَْيِل اْلُمَسوََّمِة َواْْلَنْ َعاِم َواحلَْْرِث َذِلَك َمَتاُع احْلََياِة الدُّ َهِب َواْلِفضَّ ْنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب( )آل الذَّ
 (.  14عمران:

لفطري قد تضّمن هذا امليل، تشري إىل أن تركيبهم ا -هنا  -صياغة الفعل للمجهول قال سيد قطب: 
فهو حمّبب ومزين، وهذا تقرير للواقع من أحد جانبيه، ففي اإِلنسان هذا امليل إىل هذه الشهوات، وهو جزء 
من تكوينه اْلصيل، ال حاجة إىل إنكاره، وال إىل استنكاره يف ذاته، فهو ضروري للحياة البشرية، كي 

 .  (1) تتأصل وتنمو وتطرد
د أن بني اختالف املفسرين يف إسناد التزيني يف هذا املقام، فأسنده بعضهم إىل  بعوقال رشيد رضا 

اهلل، وأسنده بعضهم إىل الشيطان. قال: وغفل اجلميع عن كون الكالم يف طبيعة البشر، وبيان حقيقة اْلمر 
فطرهم عليه، ومثل أنشأ الناس على هذا و  -تعاىل  -يف نفسه، ال يف جزئياته، وأفراد وقائعه، فاملراد أن اهلل 

هذا ال جيوز إسناده إىل الشيطان حبال، وإّّنا يسند إليه ما قد يعّد هو من أسبابه، كالوسوسة اليت تزين 
َوِإْذ َزيََّن هَلُُم ) :-تعاىل  -لإلنسان عمال قبيًحا، ولذلك مل يسند إليه القرآن إال تزيني اْلعمال، قال 

ْيطَاُن أَْعَماهَلُْم( ْيطَاُن َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن() ( وقال:48من اآلية ْلنفال:ا) الشَّ )اْلنعام: من  َوَزيََّن هَلُُم الشَّ
 (.  43اآلية

ِإنَّا َجَعْلَنا  ) وأّما احلقائق وطبائع اْلشياء فال تسند إاّل إىل اخلالق احلكيم، الذي ال شريك له، قال 
ُلَوُهْم أَي ُّ     .(2) (7ُهْم َأْحَسُن َعَماًل( )الكهف:َما َعَلى اْْلَْرِض زِيَنًة هَلَا لَِنب ْ

وبعد أن تّقررت هذه احلقيقة: وهي أن امليل إىل شهوات الدنيا أمر فطري مركوز يف خلق اإلنسان، فإن  
 الناس أمام هذه احلقيقة طرفان ووسط.  
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ّذ، وما  فهناك من وقف أمام هذا امليل موقًفا مغالًيا، فحّرم على نفسه الطيبات وغريها، ومنعها من املال
ُفطرت عليه من الزواج واملال وأطايب املالبس واملآكل، وهؤالء ميثلهم رهبان النصارى وغالة الصوفية، 
وابتدع النصارى رهبانية قاسية على النفس، حترم الزواج، وتكبت الغرائز، وترفض كل أشكال الزينة، وطيبات 

 .  (1) مذهًبا رائًجا  الرزق، وتراها رجًسا من عمل الشيطان، وأصبح هذا الن زوع 
فهؤالء رأوا اجلسد سجًنا للروح، حيول بينها وبني أشواقها العالية، وشفافيتها السامية، فاخرتعوا  
الرياضيات الروحية الشاقة، اليت تقوم على إرهاق اجلسد وتعذيبه، وحتّوله إىل شبح هزيل، يسكن املغاور 

 .  (2)واملقابر والكهوف، وينفر من كل الصالت اإِلنسانية
 وهؤالء أفرطوا وغلوا، وخرجوا عن سواء السبيل.  

والطرف املقابل هلؤالء، هم الذين انساقوا وراء شهوات أنفسهم، واعتربوا احلياة الدنيا هي الغاية  
ْهُر()  والنهاية، وقالوا: نْ َيا َّنُوُت َوحَنَْيا َوَما يُ ْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّ  (.  24جلاث ية: من اآلية )ا   َما ِهَي ِإالَّ َحَياتُ َنا الدُّ

فأغرقوا يف الشهوات، وعبدوا أنفسهم للماديات، ومل يعرفوا هلم هدفًا سامًيا يسعون إليه، غري منافع  
 الدنيا العاجلة، ولذائذها الفانية.  

 وأصبحوا كاْلنعام، بل هم أضّل سبيال.  
لذين ارَتوا يف أحضان النفعية وهذا املنهج سقطت فيه الكثري من اْليديولوجيات، وتبعه ماليني البشر، ا

الغربية املادية، أو سقطوا يف خمالب املادية املاركسية، اليت تعيث يف اْلرض فساًدا من حيث يشعرون أو ال 
 يشعرون. 

 وهؤالء فّرطوا وضّيعوا، وضّلوا عن سواء السبيل.  
إىل تلبية فطرته، وحتقيق  وبني هؤالء وأولئك جاء القرآن باملنهج العدل الوسط، فاعرتف حباجة اإِلنسان

 بعض رغباته، دون حجر أو كبت.  
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ولكنه مل يرتك له احلبل على غاربه، بل وضع الضوابط واحلدود، وبنّي أّن له مهمة سامية يسعى إليها  
 أشرف من الدنيا وما فيها. 

 ونبنّي اآلن ما جاء يف القرآن جتاه كل طرف، مث تقريره للمنهج الوسط.  
وهم الذين غلوا وأفرطوا، فقد جاءت بعض اآليات اليت ترّد هذا املنهج وتبني احنرافه،   أّما الطرف اْلول

 ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّه الَّيِت َأْخرََج لِِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزِق ُقْل ِهَي لِلَِّذيَن آَمُنوا يف ) :-سبحانه  -فقال 
نْ َيا َخاِلَصةً   (.  32ْلعراف:ا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك نُ َفصُِّل اآْلياِت لَِقْوٍم يَ ْعَلُموَن( )احْلََياِة الدُّ

مْثَ َواْلبَ ْغَي ِبَغرْيِ احلَْقِّ َوَأْن ) :-سبحانه  -وقال  َها َوَما َبَطَن َواْْلِ َا َحرََّم َريبَِّ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ ُقْل ِإّنَّ
 (.  33ْلعراف: ا يُ نَ زِّْل ِبِه ُسْلطَاناً َوَأْن تَ ُقوُلوا َعَلى اللَِّه َما ال تَ ْعَلُموَن( )ُتْشرُِكوا بِاللَِّه َما ملَْ 

 (.  168)البقرة: من اآلية  يَا أَي َُّها النَّاُس ُكُلوا ممَّا يف اْْلَْرِض َحالالً طَيِّباً( ) وقال:
ا َرَزقْ َناُكْم َواْشُكُروا لِلَِّه ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه تَ ْعُبُدوَن(  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت مَ ) وقال:

 (.  172)البقرة:
 ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّه الَّيِت َأْخرََج لِِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزِق() :-تعالى  -قال ابن كثير في قوله 

 (.  32ْلعراف: من اآليةا)
دًّا على من حّرم شيًئا من املآكل واملشارب أو املالبس من تلقاء نفسه من غري شرع ر  -تعاىل  -يقول 

ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة ) من اهلل، قل يا حممد هلؤالء املشركني الذين حيرمون ما حُيّرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم:
هي خملوقة ملن آمن باهلل وعبده يف احلياة الدنيا، وإن   أي: ( 32ْلعراف: من اآليةا) اللَِّه الَّيِت َأْخرََج لِِعَباِدِه( 

 .  (1)شركهم فيها الكفار حباً يف الدنيا، فهي هلم خاصة يوم القيامة، ال يشركهم فيها أحد من الكفار
َها َوَما َبَطَن(): -تعالى  -وقال الطبري في قوله  َا َحرََّم َريبَِّ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ ْلعراف: ا) ُقْل ِإّنَّ

 .  (33من اآلية
قل يا حممد هلؤالء املشركني الذين يتجّردون من ثياهبم   ذكره لنبيه حممد،  -تعاىل  -يقول اهلل 

للطواف بالبيت، وحيرمون أكل طيبات ما أحل اهلل هلم من رزقه، أيّها القوم إن اهلل مل حيّرم ما حترمونه، بل 
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ا حرم ريّب القبائح من اْلشياء، وهي الفواحش، ما ظهر منها  أّحل ذلك لعباده املؤمنني وطّيبه هلم، وإّنّ 
 فكان عالنية، وما بطن منها فكان سرًّا يف خفاء.  

(  33ْلعراف: من اآليةا) َوَأْن تَ ُقوُلوا َعَلى اللَِّه َما ال تَ ْعَلُموَن() يف آخر اآلية: -قوله تعاىل  -مث فسّر 
تعري والتجرد للطواف بالبيت، وحرم عليكم أكل هذه اْلنعام اليت فقال: يقول وأن تقولوا: إن اهلل أمركم بال

حرمتموها وسيبتموها، وجعلتموها وصائل وحوامي، وغري ذلك مما ال تعلمون أن اهلل حرمه، أو أمر به أو 
 أباحه، فتضيفوا إىل اهلل حترميه وحظره واْلمر به.  

ما تزعمون أن اهلل حرمه، أو تقولون إن  هو الذي حرمه اهلل عليكم دون  -أي هذا القول  -فإن ذلك 
 .  (1)اهلل أمركم به، جهالً منكم حبقيقة ما تقولون، وتضيفونه إىل اهلل

ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّه الَّيِت َأْخرََج لِِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن ): -تعالى  -وقال رشيد رضا مفسرًا قوله 
 .  ( 32ْلعراف: من اآلية ا) الرِّْزِق(

ً وقربة، وحرم بعضهم أكل بعض الطيبات من  حرمت العرب يف جاهليتها زينة اللباس يف الطواف تعبدا
يف سورة  -تعاىل  -اْلدهان وغريها يف حال اإلحرام باحلج كذلك، وحّرموا من احلرث واْلنعام ما بّينه 

ينة كذلك، فجاء دين الفطرة اجلامع اْلنعام، وحّرم غريهم من الوثنيني وأهل الكتاب كثريًا من الطيبات والز 
بني مصاحل البشر يف معاشهم ومعادهم، املطهر املريب ْلرواحهم وأجسادهم، ينكر هذا التحكم والظلم 

إنكاري، يدل على أن هذا التحرمي  ( 32ْلعراف: من اآليةا) ُقْل َمْن َحرََّم() للنفس، فاالستفهام يف قوله:
 .  (2)إىل من سبق من املرسلني -تعاىل   -من وساوس الشيطان، ال مما أوحاه 

 وهبذا يّتضح احنراف هذا املنهج وبعده عن الّصراط املستقيم.  
ومثلما جاءت اآليات مبينة حكم اهلل يف هذا الطرف، جاءت كذلك تبني احنراف الطرف املقابل وميله 

فيما اشتهت وهوت، دون  عن احلق، وهم الذين تركوا العنان ْلنفسهم تعبث كيفما تشاء، وترتع كاْلنعام
 حسيب أو رقيب أو ضابط.  
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َهَواِت َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن  ) : -سبحانه وتعاىل  -قال  الَة َوات َّبَ ُعوا الشَّ َفَخَلَف ِمْن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّ
 .  (59َغّياً( )مرمي:

َهَواِت َأْن ََتِيُلوا َمْياًل َعِظيماً(  َواللَُّه يُرِيُد َأْن يَ ُتوَب َعَلْيُكْم َويُرِي) : -جّل وعال  -وقال  ُد الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الشَّ
 (.  27)النساء:

)حممد: من  َوالَِّذيَن َكَفُروا يَ َتَمت َُّعوَن َويَْأُكُلوَن َكَما تَْأُكُل اْْلَنْ َعاُم َوالنَّاُر َمْثوًى هَلُْم() وقال عّز ذكره:
 (.  12اآلية

   .(3يَ َتَمت َُّعوا َويُ ْلِهِهُم اْْلََمُل َفَسْوَف يَ ْعَلُموَن( )احلجر:َذْرُهْم يَْأُكُلوا وَ ) وقال:
نْ َيا َواْسَتْمتَ ْعُتْم ) وقال: هِبَا فَاْليَ ْوَم َويَ ْوَم يُ ْعَرُض الَِّذيَن َكَفُروا َعَلى النَّاِر أَْذَهْبُتْم طَيَِّباِتُكْم يف َحَياِتُكُم الدُّ

 (.  20حقاف:ْلُكْنُتْم َتْسَتْكربُوَن يف اْْلَْرِض ِبَغرْيِ احلَْقِّ َوِبَا ُكْنُتْم تَ ْفُسُقوَن( )اجُتَْزْوَن َعَذاَب اهْلُوِن ِبَا  
نْ َيا َوَما َلُه يف اآْلِخَرِة ِمْن َخالٍق()البقرة: من ) : -سبحانه  -وقال  َفِمَن النَّاِس َمْن يَ ُقوُل َرب ََّنا آتَِنا يف الدُّ

 (.  200اآلية
مثاهلا تّدل على ضالل هؤالء واحنرافهم، حيث فّرطوا بركوهنم إىل احلياة الدنيا وشهواهتا،  فهذه اآليات وأ

 وتفصيال هلذا االحنراف أذكر بعض أقوال املفسرين حول معىن هذه اآليات. 
َهَواِت َأْن ََتِيُلوا َمْياًل َعظِ ): -تعالى  -قال الطبري في قوله  )النساء: من   يماً( َويُرِيُد الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الشَّ

تبارك  -( يقول: يريد الذين يطلبون لّذات الدنيا وشهوات أنفسهم فيها، أن َتيلوا عن أمر اهلل 27اآلية
 فتجوروا عنه بإتيانكم ما حّرم عليكم، وركوبكم معاصيه ميال عظيًما، جورًا وعدوال عنه شديًدا.   -وتعاىل 

بالذين يتبعون الشهوات: فأوىل املعاين باآلية ما دّل عليه  مث قال بعد أن ذكر أقوال العلماء يف املراد 
 ظاهرها دون باطنها الذين ال شاهد عليه من أصل أو قياس.  

وإذا كان ذلك كذلك كان داخال يف الذين يّتبعون الشهوات: اليهود والنصارى والزّناة، وكل متبع  
 .  (1) باطال، ْلن كل متبع ما هناه اهلل عنه فمتبع شهوة نفسه
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)حممد: من  َوالَِّذيَن َكَفُروا يَ َتَمت َُّعوَن َويَْأُكُلوَن َكَما تَْأُكُل اْْلَنْ َعاُم(): -تعالى  -وقال ابن كثير في قوله 
(. قال: أي يف دنياهم يتمتعون هبا ويأكلون منها كأكل اْلنعام خضًما وقضًما، وليس هلم مهة إال 12اآلية

 .     (1)أكل يف معي واحٍد، والكافر يأكل يف سبعة أمعاء املؤمن ي ذلك، ولذلك ثبت يف الصحيح: 
نْ َيا َواْسَتْمتَ ْعُتْم هِبَا( ): -تعالى  -وقال القرطبي في قوله  حقاف:  )اْل أَْذَهْبُتْم طَيَِّباِتُكْم يف َحَياِتُكُم الدُّ

 ي.  . أي: َتتعتم بالطيبات يف الدنيا واتبعتم الشهوات واللذات، يعين املعاص(20من اآلية
 وقيل: أي أفنيتم شبابكم يف الكفر واملعاصي.  

 الطيبات: الشباب والقوة، مأخوذ من قوهلم: ذهب أطيباه، أي: شبابه وقّوته.  قال ابن بحر: 
  قلت: القول اْلول أظهر، مث ساق اْلدلة على صحة هذا القول، وذلك بتفسري عمر قال القرطبي: 

 .  ( 2) لآلية وغريه من السلف  
الَة َوات َّبَ ُعوا  ): -تعالى  -في قوله  -أيًضا  -بي وقال القرط َفَخَلَف ِمْن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّ

َهَواِت(  هو من بين املشيد، وركب املنظور، ولبس املشهور.   عن علي،  ( 59)مرمي: من اآلية الشَّ
وال يتقيه، ويف الصحيح:  : الشهوات عبارة عما يوافق اإلنسان، يشتهيه ويالئمه -أي القرطيب  -قلت 

  حّفت اجلّنة باملكاره، وحّفت النار بالشهوات
(3)  . 

 .  (4)جزء من هذا وما ذكر عن علي 
أَْذَهْبُتْم طَيَِّباِتُكْم يف َحَياِتُكُم  ): -تعالى  -وأختم أقوال المفسرين بما قاله سيد في تفسير قوله 

نْ َيا َواْسَتْمتَ ْعُتْم هِبَا(  قد كانوا ميلكون الطيبات إذن، ولكنهم استنفذوها يف  ( 20: من اآليةحقاف)اْل  الدُّ
 احلياة الدنيا، فلم يّدخروا لآلخرة منها شيًئا، واستمتعوا هبا غري حاسبني فيها لآلخرة حسابًا.  

استمتعوا هبا استمتاع اْلنعام للحصول على اللذة باملتاع، غري ناظرين فيها لآلخرة، وال شاكرين هلل  
 .  (1) وال متورعني فيها عن فاحش أو حرام، ومن مثّ كانت هلم دنيا ومل تكن هلم آخرة   نعمته، 
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وهذه اآليات وكالم املفسرين حوهلا بّينت أّن التفريط مذموم، وعاقبته وخيمة، وأنّه جمافاة للطريق  
 السوي، والصراط املستقيم. 

أن حترمي الطيبات وما أحّل اهلل   وهيوننتهي بعد ذلك إلى نتيجة محّدد  ال لبس فيها وال غموض، 
اتباع الشهوات وعدم منع النفس مما تشتهي حالال كان أو  -يف الّذم  -لعباده غلو وإفراط، ومثل ذلك 

 حراًما، فهذا تفريط. والطريق العدل واملنهج الوسط ما بني ذلك، وهو ما حتّدده وتُبّينه اآليات التالية:  
ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وَُكُلوا َواْشَربُوا َوال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال حيُِبُّ   يَا َبيِن آَدمَ )  : -تعاىل  -قال 

. فهذه من أوضح اآليات داللة على املراد، حيث حددت معامل هذا املنهج، ( 31ْلعراف:ااْلُمْسرِِفنَي( )
ن فيه زيادة على احلاجة والضرورة، فلباس الزينة مشروع، ومثل ذلك اْلكل والشرب مما أباح اهلل، ولو كا

 ولكن املنهي عنه أن يكون هناك إسراف وتبذير، سواء كان اإلسراف يف النوع أو الكم أو العادة.  
    

وما أمجل ما قاله القرطيب يف هذا الباب، حيث قال: والذي يضبط هذا الباب وحيفظ قانونه: على املرء  
يشبع إذا   ال يتكّلف الطيب ويتخذه عادة، وقد كان النيب، أن يأكل ما وجد، طيًبا كان أو قفارًا، و 

وجد، ويصرب إذا عدم، ويأكل احللوى إذا قدر عليها، ويشرب العسل إذا اتفق له، ويأكل اللحم إذا تيسر، 
 .  (2)معلومة، وطريقة الصحابة منقولة وال يعتمد أصال، وال جيعله ديدنًا، ومعيشة النيب، 

من الكساء   ( 31ْلعراف: من اآليةا) يَا َبيِن آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم( )ية: وقال الطبري في هذه اآل
  َواْشَربُوا( ) ( من طيبات ما رزقتكم وحللته لكم،31ْلعراف: من اآليةا) ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وَُكُلوا() واللباس،

كتايب، أو على لسان   ( من حالل اْلشربة، وال حُتّرموا إال ما حّرمت عليكم يف31ْلعراف: من اآليةا)
 .  رسويل حممد، 

 مث قال: عن ابن عباس قال: أحّل اهلل اْلكل والشرب ما مل يكن سرفًا أو خميلة.  
بُّ اْلُمْسرِِفنَي() وروي عن ابن عباس يف قوله:  . (31ْلعراف: من اآليةا) ِإنَُّه ال حيُِ
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 قال: يف الطعام والشراب. 
 ال تسرفوا يف التحرمي. وقال السدي: 
 ال تأكلوا حراًما، ذلك اإلسراف.  وقال ابن زيد: 

بُّ اْلُمْسرِِفنَي() وقوله: يقول: إن اهلل ال حيب املتعدين حّده، يف   (31ْلعراف: من اآليةا) ِإنَُّه ال حيُِ
حالل أو حرام، الغالني فيما أحّل اهلل أو حّرم بإحالل احلرام، وبتحرمي احلالل، ولكنه جيب أن حُيّلل ما أحّل 

 .  (1) ّرم ما حّرم، وذلك العدل الذي أمر بهوحي
 وَُكُلوا َواْشَربُوا َوال ُتْسرُِفوا() قال بعض السلف: مجع اهلل الطب كله يف نصف اآلية:وقال ابن كثير: 

( وقال البخاري قال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك 31ْلعراف: من اآليةا)
 .  (2) خصلتان: سرف وخميلة

يَا أَي َُّها النَّاُس ُكُلوا ممَّا يف  )  :-تعاىل  -دلة على الوسطية واالعتدال يف مطالب النفس قوله ومن اْل
ْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي( )البقرة: )البقرة:   ُكُلوا() . فقوله:( 168اْْلَْرِض َحالاًل طَيِّباً َوال تَ تَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ

ْيطَاِن() ملا قد يتوّهم من التحرمي جهال أو غلوًّا. وقوله:إباحة ( 168من اآلية )البقرة:  َوال تَ تَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ
 ( هنى عن احلرام، واإلسراف حرام، فهو منهي عنه.  168من اآلية

  يا أيها الناس كلوا مما أحللت لكم من اْلطعمة على لسان رسويل حممد، قال الطبري في اآلية: 
مما حترمونه على أنفسكم من البحائر والسوائب والوصائل، وما أشبه ذلك، مما مل أحّرمه  فطيبته لكم،

عليكم، دون ما حّرمته عليكم من املطاعم واملآكل فنجسته؛ من ميتة ودم وحلم خن زير، وما أُهل به لغريي. 
 ودعوا خطوات الشيطان الذي يوبقكم فيهلككم ويوردكم موارد العطب. 

بنّي أقوال العلماء يف املراد خبطوات الشيطان: وهذه اْلقوال قريب معىن بعضها من مث قال بعد أن 
بعض، غري أن حقيقة تأويل الكلمة هو ما بّينت من أهنا بُعد ما بني قدميه، مث تستعمل يف مجيع آثاره  

 .  (3) وطرقه على ما قد بّينت
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ُهْم َمْن يَ ُقوُل َرب َّنَ ) :-تعاىل  -ومن اْلدلة قوله  نْ َيا َحَسَنًة َويف اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب  َوِمن ْ ا آتَِنا يف الدُّ
 .  (202،  201أُولَِئَك هَلُْم َنِصيٌب ممَّا َكَسُبوا َواللَُّه َسرِيُع احلَِْساِب( )البقرة:  النَّارِ 

 قال ابن كثير في هذه اآلية: 
كل احلسنة يف الدنيا تشمل كل مطلوب مجعت هذه الدعوة كل خري يف الدنيا، وصرفت كل شّر، فإن  

دنيوي، من عافية ودار رحبة، وزوجة حسنة، ورزق واسع، وعلم نافع، وعمل صاحل، ومركب هنّي، وثناء 
مجيل، إىل غري ذلك مما اشتملت عليه عبارات املفسرين، وال منافاة بينها، فإهنا كلها مندرجة يف احلسنة يف 

 الدنيا.  
وتوابعه، من اْلمن من الفزع اْلكرب يف العرصات،  (1)فأعلى ذلك دخول اجلنة وأّما احلسنة يف اآلخرة،

 وتيسري احلساب، وغري ذلك من أمور اآلخرة الصاحلة.  
وأّما النجاة من النار فهو يقتضي تيسري أسبابه يف الدنيا، من اجتناب احملارم واآلثام، وترك الشبهات  

 .  (2)واحلرام
ِإالَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم   َوالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحاِفُظونَ ) : -تعاىل  -املقام قوله  ومن اْلدلة اليت تصلح يف هذا

ُر َمُلوِمنيَ   (.  7-5َفَمِن ابْ تَ َغى َورَاَء َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن( )املؤمنون: أَْو َما َمَلَكْت أمَْيَانُ ُهْم فَِإن َُّهْم َغي ْ
أي والذين قد حفظوا فروجهم من احلرام، فال يقعون فيما هناهم اهلل  لآلية:  قال ابن كثير في تفسيره

عنهم من زنا ولواط، ال يقربون سوى أزواجهم اليت أحلها اهلل هلم، أو ما ملكت أمياهنم من السراري، ومن 
ُر َمُلوِمنَي() ذا قال:  رج، وهل تعاطى ما أحّله اهلل فال لوم عليه وال ح  .  (3) (6املؤمنون: من اآلية) فَِإن َُّهْم َغي ْ

ووجه االستدالل من هذه اآلية على منهج الوسطيَّة أنه أباح هلم بعض مطالب أنفسهم كالزواج 
حّرم التعدي واإلسراف واإلفراط  -أيًضا  -والتسري، وهذا هو الطريق املشروع إلشباع هذه الغريزة، ولكنه 

 .  (4)واط، بل واالستمناء على القول الراجح من أقوال العلماءوالتفريط، وذلك بإتيان ما حرم اهلل من الزنا والل 
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زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ  ) :-تعاىل  -وأختم الكالم يف هذا املبحث ِبا قاله سيد قطب أثناء تفسريه لقوله 
َهِب َواْلِفضَّ  َهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِننَي َواْلَقَناِطرِي اْلُمَقْنطََرِة ِمَن الذَّ ِة َواخْلَْيِل اْلُمَسوََّمِة َواْْلَنْ َعاِم َواحلَْْرِث َذِلَك الشَّ

نْ َيا َواللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب( )آل عمران:  حيث قال:   (14َمَتاُع احْلََياِة الدُّ
يف اآلية واحدة جيمع السياق القرآين أحّب شهوات اْلرض إىل نفس اإلنسان: النساء والبنني واْلموال 

اخليل واْلرض املخصبة واْلنعام، وهي خالصة للرغائب اْلرضية، إما بذاهتا، وإما ِبا تستطيع أن املكدسة و 
 توفره ْلصحاهبا من لذائذ أخرى. 

َهَواِت() فهي شهوات مستحبة مستلذة، وليست  ( 14)آل عمران: من اآلية زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ
ذارها وكراهيتها، إّنا يدعو فقط إىل معرفة طبيعتها وبواعثها، مستقذرة وال كريهة، والتعبري ال يدعو إىل استق

 ووضعها يف مكاهنا ال تتعداه، وال تطغى على ما هو أكرم يف احلياة وأعلى. 
وقبوله بواقعها، وحماولة هتذيبها ورفعها، ال كبتها  وهنا يمتاز اإلسالم بمراعاته للفطر  البشريّة، 

المة الكائن اإلنساين من الصراع بني شطري النفس البشرية، بني وقمعها، إننا نرى اإلسالم قد ضمن س
نوازع الشهوة واللذة، وأشواق االرتفاع والتسامي، وحقق هلذه وتلك نشاطها املستمر يف حدود التوسط  

 .  (1)واالعتدال
 رمسها القرآن الكرمي فيما يتعلق ِبطالب النفس وشهواهتا.  هذه هي الوسطية التي 

 ويوازن بني نوازع النفس البشرية وحقائق العبودية وتكاليفها.  لواقعية والحكمة، وهو بهذا يمثل ا 
 عاشًرا: شواهد أخرى    

وبعد أن ذكرت اآليات اليت جاءت تقّرر منهج الوسطيَّة يف إطار اْلبواب املاضية، فإن هناك آيات  
داللة واضحة على هذا  أخرى ليست داخلة يف أي باب من اْلبواب السابقة دخوال مباشرًا. وهي تدلّ 

 .  (2) املنهج وتؤكده   

 
 (. 1/373انظر: في ظالل القرآن ) - 1

 ًقا في وجه الداللة آثرت معه إفرادها هنا، مع وجود شيء من االشتراك هناك. قد ترد آيات يبدو منها ألول وهلة دخولها تحت باب من األبواب السابقة، ولكن عند التأمل سنجد أن هناك فر  - 2
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دون استطراد يف التفسري أو التعليق، وإّنا سأكتفي بذكر اآلية مع ولذلك سأذكر بعض هذه اآليات 
 اإلشارة إىل وجه الداللة، وذكر قول ْلحد املفسرين أو قولني، ِبا يؤدي الغرض وحيققه. 

 .  ( 9سراء: من اآلية)اإل آَن يَ ْهِدي لِلَّيِت ِهَي أَقْ َوُم(ِإنَّ َهَذا اْلُقرْ )  :-تعاىل  -قال اهلل  -1
وهو القرآن بأنه   كتابه العزيز الذي أن زله على رسوله حممد،   -تعاىل  -ميدح اهلل قال ابن كثير: 

 .  (1)يهدي ْلقوم الطرق، وأوضح السبل
الطريقة اليت هي أسّد وأعدل أي  (9سراء: من اآلية)اإل لِلَّيِت ِهَي أَقْ َوُم() ومعىنوقال القرطبي: 

 .  (2)وأصوب 
 وهبذا التفسري فإن الوسطيَّة داخلة يف هذه اهلداية من باب أوىل، ْلهنا متضمّنة للعدل واالستقامة. 

ْنَساَن ُخِلَق َهُلوعاً ) :-تعاىل  -قال  -2 رُّ َجُزوعاً  ِإنَّ اْْلِ ُه الشَّ ُر َمُنوعاً  ِإَذا َمسَّ ُه اخْلَي ْ الَّ إِ  َوِإَذا َمسَّ
 .  ( 22 -19اْلُمَصلِّنَي( )املعارج:
 اهللع يف اللغة: أشد احلرص، وأسوأ اجلزع وأفحشه. قال القرطبي: 

 أنه ال يصرب على خري وال شّر حَّت يفعل فيهما ما ال ينبغي.  والمعنى: 
 . -تعاىل  -واملنوع: هو الذي أصاب املال منع منه حق اهلل 

 .  (3)ا مّسه اخلري مل يشكر، وإذا مسه الضّر مل يصربوقال أبو عبيدة: اهللوع: هو الذي إذ
ا َمِن اْستَ ْغىَن ) :-تعاىل  -قال  -3 ى أَمَّ ى فَأَْنَت َلُه َتَصدَّ ا َمْن َجاَءَك َيْسَعى َوَما َعَلْيَك َأالَّ يَ زَّكَّ َوُهَو   َوأَمَّ

ى( )عبس: خَيَْشى  (.  10-5فَأَْنَت َعْنُه تَ َلهَّ
 ها على الوسطية:  قال ابن كثير مبيًنا داللت

ا َمِن اْستَ ْغىَن ) ى( )عبس:  أَمَّ َوَما  ) أي: أّما الغين فأنت تعرض له لعله يهتدي،  (5،6فَأَْنَت َلُه َتَصدَّ
ى( )عبس:  . -وهي اهلداية  -( أي: ِبطالب منه إذا مل حيصل له زكاة 7َعَلْيَك َأالَّ يَ زَّكَّ
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ا َمْن َجاَءَك َيْسَعى) فَأَْنَت  ) ( أي: يقصدك ويؤمك، ليهتدي ِبا تقول له، 9، 8)عبس:َوُهَو خَيَْشى(  َوأَمَّ
ى( )عبس:  ( أي: تتشاغل.  10َعْنُه تَ َلهَّ

أال خيّص باإلنذار أحًدا، بل يساوي فيه بني الشريف والضعيف،   ومن هنا أمر اهلل تعاىل رسوله، 
اهلل يهدي من يشاء إىل صراط  والفقري والغين، والسادة والعبيد، والرجال والنساء، والصغار والكبار، مث 

 .  (1)مستقيم، وله احلكمة البالغة واحلجة الدامغة
ْنَساُن ِإَذا َما ابْ َتالُه َربُُّه فََأْكَرَمُه َونَ عََّمُه فَ يَ ُقوُل َريبِّ َأْكَرَمنِ ) :-تعاىل  -قال  -4 ا اْْلِ ا ِإَذا َما ابْ َتالُه   فََأمَّ َوأَمَّ

 .  ( 15،16ُقوُل َريبِّ أََهاَنِن( )الفجر:فَ َقَدَر َعَلْيِه رِْزَقُه فَ ي َ 
 قال ابن كثري مبيًنا ذلك، وموضًحا طريق االستقامة يف ذلك. وهذا األمر فيه إفراط وتفريط، 

منكرًا على اإلنسان يف اعتقاده إذا وّسع اهلل عليه يف الرزق ليختربه يف ذلك، فيعتقد  -تعاىل  -يقول 
ُهْم ِبِه ) :-تعاىل-ك بل هو ابتالء وامتحان، كما قال أن ذلك من اهلل إكرام له، وليس كذل َا ّنُِدُّ َأحَيَْسُبوَن أّنَّ

رَاِت َبْل ال َيْشُعُروَن( )املؤمنون:  ِمْن َماٍل َوبَِننيَ   (.  56، 55ُنَسارُِع هَلُْم يف اخْلَي ْ
 اهلل إهانة له. وكذلك يف اجلانب اآلخر، إذا ابتاله وامتحنه وضّيق عليه يف الرزق يعتقد أن ذلك من 

() أي ليس اْلمر كما زعم، ال يف هذا، وال يف هذا، فإن اهلل تعاىل يعطي املال من حيّب ومن ال  َكالَّ
حيّب، ويضيق على من حيب ومن ال حيّب، وإّنا املدار يف ذلك على طاعة اهلل يف كل من احلالني، إذا كان  

 .  (2)يصربغنيًّا بأن يشكر اهلل على ذلك، وإذا كان فقريًا بأن 
ُنوا( ) –تعاىل  -قال  -5  .  (6)احلجرات: من اآلية يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فَ َتبَ ي َّ

واملوقف من اخلرب إذا جاء من الفاسق إّما قبوله مطلًقا، وهذا إفراط، أو رّده مطلًقا، وهذا تفريط، فقد  
 ، وهذا هو الوسط وهو املشروع.  يصدق خربه، وإما التثبت والتبني
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يف اآلية دليل على قبول خرب الواحد إذا كان عدال، ْلنه إّنا أمر فيها بالتثبيت عند نقل  قال القرطبي: 
خرب الفاسق، ومن ثبت فسقه بطل قوله يف اْلخبار إمجاًعا، ْلن اخلرب أمانة، والفسق قرينة يبطلها، وقد 

 .  (1)الدعوى واجلحود، وإثبات حق مقصود على الغري  استثىن اإلمجاع من ذلك ما يتعلق ب
بالتثبت يف خرب الفاسق ليحتاط له، لئال حيكم بقوله فيكون يف نفس  -تعاىل  -يأمر وقال ابن كثير: 

 .  (2) اْلمر كاذبًا أو خمطًئا   
ُه َوْهناً ) :-تعاىل  -قال  -6 ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه مَحََلْتُه أُمُّ َنا اْْلِ ي ْ َعَلى َوْهٍن َوِفَصالُُه يف َعاَمنْيِ َأِن اْشُكْر يل  َوَوصَّ

نْ َيا   َوِلَواِلَدْيَك ِإيَلَّ اْلَمِصريُ  ُهَما يف الدُّ َوِإْن َجاَهَداَك َعَلى َأْن ُتْشرَِك يب َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما َوَصاِحب ْ
 ( واْلمر يدورعلى ثالثة أوجه:  15، 14 )لقمان: (َمْعُروفاً َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَنَاَب ِإيَلَّ 

إما الطاعة وحسن الصحبة واإلحسان، وإما الرباء منهما مطلًقا فال طاعة وال صحبة وال إحسان، وإما  
التوسط، وهو عدم الطاعة يف معصية اهلل، مع اإلحسان إليهما، وحسن الصحبة، وهذا هو الوسط وهو  

 املشروع.  
َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن ملَْ ) : -سبحانه  -ىن ما جاء يف سورة املمتحنة، قال وقريب من هذا املع ال يَ ن ْ

يِن وملَْ خُيْرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأْن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقِسُطوا إِلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه حيُِ  َهاُكُم  بُّ اْلُمْقِسِطنيَ يُ َقاتُِلوُكْم يف الدِّ َا يَ ن ْ ِإّنَّ
يِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َوظَاَهُروا َعَلى ِإْخرَاِجُكْم َأْن تَ َولَّوْ ال ُْم لَُّه َعِن الَِّذيَن قَاتَ ُلوُكْم يف الدِّ ُهْم َوَمْن يَ تَ َوهلَّ

 (.  9فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن( )املمتحنة:
 والداللة يف اآلية واضحة جلية.  

عن منهج الوسطيَّة، ولذلك جاء ذمها يف القرآن يف أكثر من موضع،   ومشاقة اهلل ورسوله خروج -7
َذِلَك بِأَن َُّهْم َشاقُّوا اللََّه َوَرُسوَلُه َوَمْن ُيَشاِقِق اللََّه َوَرُسوَلُه فَِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب( ) :-سبحانه  -قال 

 (.  4َوَرُسوَلُه َوَمْن ُيَشاقِّ اللََّه فَِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب( )احلشر: َذِلَك بِأَن َُّهْم َشاقُّوا اللَّهَ ) (. وقال:13ْلنفال:ا)
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ا غري شق اهلل، وجانًبا غري  قال سيد قطب في تفسيره لآلية الثانية:  واملشاقة أن يأخذوا هلم شقًّ
اآلية،  حني وصف عّلة استحقاقهم للعذاب يف صدر  جانبه، وقد جعل اهلل جانبه هو جانب رسوله، 

 فاكتفى يف عجزها ِبشاقة اهلل وحده، فهي تشمل مشاقة الرسول وتتضمنها.  
وهو موقف فيه تبّجح قبيح، حني يقف املخاليق يف   -سبحانه  -مث ليقف املشاّقون يف ناحية أمام اهلل 

 .  (1) وجه اخلالق ُيشاّقونه   
 لَبَ َغْوا يف اْْلَْرِض َوَلِكْن يُ نَ زُِّل ِبَقَدٍر َما َيَشاُء ِإنَُّه ِبِعَباِدِه  َوَلْو َبَسَط اللَُّه الرِّْزَق لِِعَباِدهِ ) :-تعاىل  -قال  -8

 .  (27َخِبرٌي َبِصرٌي( )الشورى: 
ولو بسط اهلل الرزق لعباده، فوّسعه وكثّره عندهم لبغوا، فتجاوزوا احلّد الذي حّده اهلل هلم  قال الطبري: 

هبم يف اْلرض ما حظره عليهم، ولكنه ين ّزل رزقهم بقدر  إىل غري ذلك الذي حّده هلم يف بالده بركو 
 .  ( 2) لكفايتهم الذي يشاء منه

وقال ابن كثري: أي لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق حلملهم ذلك على البغي والطغيان، من 
 بعضهم على بعض أشرًا وبطرًا. 

 .  (3)وقال قتادة: كان يقال: خري العيش ما ال يلهيك وال يطغيك  
لة هذه اآلية: أن وسطيَّة الرزق تؤدي إىل وسطية العمل والعبادة، واإلفراط يؤدي إىل اإلفراط ودال

 والتفريط، فأصبحت وسطيَّة الرزق مانعة من الطغيان والبغي. 
ُهْم  َوِإَذا أََذقْ َنا النَّاَس َرمْحًَة َفرُِحوا هِبَا َوإِ ) :-تعاىل  -ومما يُدّل على ذّم اإِلفراط والتفريط قوله  -9 ْن ُتِصب ْ

َمْت أَْيِديِهْم ِإَذا ُهْم يَ ْقَنُطوَن( )الروم:  عن املنافقني. -تعاىل  -(. ومثل هذا املعىن قوله 36َسيَِّئٌة ِبَا َقدَّ
َها ِإَذا ُهْم َيْسخَ ) َها َرُضوا َوِإْن ملَْ يُ ْعَطْوا ِمن ْ ُهْم َمْن يَ ْلِمُزَك يف الصََّدقَاِت فَِإْن أُْعُطوا ِمن ْ ُطوَن( َوِمن ْ

َوَلْو أَن َُّهْم َرُضوا َما آتَاُهُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوقَاُلوا ) ( مث يبني هلم املنهج احلق الذي جيب أن يسلكوه:58)التوبة: 
 (.  59َحْسبُ َنا اللَُّه َسيُ ْؤتِيَنا اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َوَرُسولُُه ِإنَّا ِإىَل اللَِّه رَاِغُبوَن( )التوبة:
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  أي: نعمة من صحة وسعة ( 36)الروم: من اآلية َوِإَذا أََذقْ َنا النَّاَس َرمْحًَة( )  يف اآلية اْلوىل:قال القامسي 
 ( أي: بطرًا وفخرًا، ال محًدا وشكرًا. 36)الروم: من اآلية َفرُِحوا هِبَا( )

ُهْم َسيَِّئٌة() َمْت أَْيِديِهْم() أي: شّدة  (36)الروم: من اآلية َوِإْن ُتِصب ْ ( أي:  36)الروم: من اآلية ِبَا َقدَّ
 ( أي: ييأسون من روح اهلل. 36)الروم: من اآلية ِإَذا ُهْم يَ ْقَنُطوَن() من املعاصي واآلثام:

قال: هذا إنكار على اإلنسان من حيث هو، إال من عصمه اهلل ووفّقه، فإن اإلنسان إذا أصابته نعمة  
يَِّئاُت َعينِّ ِإنَُّه َلفَ ) بطر وقال: أي يفرح يف نفسه، ويفخر على  (10)هود: من اآلية رٌِح َفُخوٌر(َذَهَب السَّ

 غريه.  
 وإذا أصابته شّدة قنط وأيس أن حيصل بعد ذلك خري بالكلية، مث بني املنهج الوسط.  

احِلَاِت() :-تعاىل  -قال اهلل  ( أي: صربوا يف الضراء،  11)هود: من اآلية ِإالَّ الَِّذيَن َصبَ ُروا َوَعِمُلوا الصَّ
وعملوا الصاحلات يف الّرخاء، كما ثبت يف الصحيح: عجًبا للمؤمن، ال يقضي اهلل له قضاء إال كان خريًا 

 .  (1) له، إن أصابته سراء شكر، فكان خريًا له، وإن أصابته ضراء صرب، فكان خريًا له
ستقامة،  وأشري إىل اآلية اليت وردت قبل هذه اآلية، وهي تدل على فساد مسلك من خرج عن منهج اال

َوِإَذا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا َرب َُّهْم ُمِنيِبنَي إِلَْيِه مُثَّ ِإَذا أََذاقَ ُهْم ِمْنُه َرمْحًَة ) :-سبحانه  -واحنراف مُينة وُيسرة، قال 
ْم ُيْشرُِكوَن( )الروم: ُهْم ِبَرهبِِّ  (.  33ِإَذا َفرِيٌق ِمن ْ

العتدال وشكر النعمة فيما قصه اهلل علينا يف هذه  وانظر نتيجة اخلروج عن منهج الوسطية وا -10
َر ِسريُوا ِفيهَ ) اآليات: ي ْ ْرنَا ِفيَها السَّ نَ ُهْم َوبَ نْيَ اْلُقَرى الَّيِت بَارَْكَنا ِفيَها قُرًى ظَاِهَرًة َوَقدَّ ا لََيايلَ َوأَيَّاماً  َوَجَعْلَنا بَ ي ْ

رِنَا َوظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم َفَجَعْلَناُهْم َأَحاِديَث َوَمزَّقْ َناُهْم ُكلَّ مُمَزٍَّق ِإنَّ يف َذِلَك فَ َقاُلوا َرب ََّنا بَاِعْد بَ نْيَ َأْسَفا آِمِننيَ 
 (.  19، 18آَلياٍت ِلُكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر( )س بأ: 

قال ابن كثري: وذلك أهنم بطروا هذه النعمة، وأحّبوا مفاوز ومهامة حيتاجون يف قطعها إىل الزاد 
والسري واملخاوف، كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن خيرج اهلل هلم مما تُنبت اْلرض، من بقلها والرواحل 

وقثّائها وُفومها وعدسها وبصلها، مع أهنم كانوا يف عيش رغيد، يف مّن وسلوى وما يشتهون من مآكل 

 
 (. 2999(. رقم )4/2295(. والحديث أخرجه مسلم )4780انظر: تفسير القاسمي ص ) - 1
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ٌر(  أََتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو أَْدّنَ ) ومشارب، ومالبس مرتفعة، وهلذا قال هلم: )البقرة: من  بِالَِّذي ُهَو َخي ْ
 (.  61اآلية

 .  (58)القصص: من اآلية وََكْم أَْهَلْكَنا ِمْن قَ ْريٍَة َبِطَرْت َمِعيَشتَ َها() وقال 
قال ابن كثري:  ( 19)س بأ: من اآلية َفَجَعْلَناُهْم َأَحاِديَث َوَمزَّقْ َناُهْم ُكلَّ مُمَزٍَّق() وانظر ماذا كانت النتيجة:

جعلناهم حديثًا للناس. ومسرًا يتحدثون به من خريهم، وكيف مكر اهلل هبم، وفّرق مشلهم بعد االجتماع أي 
واْللفة والعيش اهلينء، تفرقوا يف البالد هاهنا وهاهنا، وهلذا تقول العرب يف القوم إذا تفرقوا: تفرقوا أيدي  

 .  (1) سبأ، وأيادي سبأ، وتفرقوا شذر مذر
ٌر اْهِبُطوا ِمْصراً ) ن أمرهم كما أخرب اهلل:أّما بنو إسرائيل فكا أََتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو أَْدَّن بِالَِّذي ُهَو َخي ْ

لَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوبَاُءوا ِبَغَضٍب ِمَن اللَِّه(  .  (61)البقرة: من اآلية فَِإنَّ َلُكْم َما َسأَْلُتْم َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّ
ن االستقامة، بل هو مضاد هلا ومباين، ولذلك جاءت اآليات تذّم الطغاة الطغيان خروج ع -11

 وتنهى عن الطغيان، وتأمر باالستقامة:  
 (.  1121)هود: من اآلية فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َوال َتْطَغْوا() –تعاىل  -قال 

ا َمْن طََغى) (. وقال: 43ى( )ط ه: اْذَهَبا ِإىَل ِفْرَعْوَن ِإنَُّه طَغَ ) وقال عن فرعون: نْ َيا  فََأمَّ فَِإنَّ   َوآثَ َر احْلََياَة الدُّ
 (.  39-37اجلَِْحيَم ِهَي اْلَمْأَوى( )النازع ات:

 (.  15)الشورى: من اآلية فَِلَذِلَك فَادُْع َواْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت() وقال:
َناُهْم َماًء َغَدقاً( )اجل ن:َوأَلَِّو اْستَ َقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة َْلَ ) وقال:  (.  16ْسَقي ْ

ًة َوَسطاً ()البقرة: من  ) ومن ترك الطغيان واستقام فقد التزم منهج الوسط واالعتدال وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ
 (.  143اآلية

  بيان القرآن ملنهج الوسطيَّة، وتقريره لذلك واحلمد هلل الذي بنعمته تتم وإلى هنا نصل إلى نهاية 
 الصاحلات. 
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 الخاتمة
احلمد هلل الذي بنعمته تتّم الصاحلات، وأشكره شكرًا عظيًما على ما أواله من فضل وعون وتوفيق، 

 وأصلي وأسلم على نبينا حممد، وآله وصحبه أمجعني.  
 وبعد: 

 فقد ذكرت يف مقدمة هذه الرسالة أن البحث جاء يُعاجل قضية الوسطية من حيث جهل كثري من الناس 
 هبا، وما ترّتب على ذلك من إفراط وتفريط. 

 ولذا فإيّن أجد من املناسب أن أخلص ما توصلت إليه يف هذه الرسالة فيما يلي:  
 لكلمة )وسط(، وخالصة ما ذكروا ما عرّب عنه حممد باكرمي، حيث قال:  ذكرت تعريفات العلماء  -1

ين: العدل والفضل واخلريية، والنصف والبينية  وكيفما تصرّفت هذه اللفظة جندها ال خيرج معناها عن معا
 والتوسط بني الطرفني. 

ما ذكره فريد عبد القادر، حيث قال: استقّر عند العرب أهنم إذا أطلقوا كلمة  -أيًضا  -وذكرت 
 )وسط( أرادوا معاين اخلري والعدل والنصفة واجلودة والرفعة واملكانة العلّية.  

 ِبا ذكره ابن عاشور وملّخصه:  وختمت ما قيل يف معىن )الوسط(
والوسط اسم للمكان الواقع بني أمكنة حُتيط به، أو للشيء الواقع بني أشياء حُميطة به، ليس هو إىل  
بعضها أقرب منه إىل بعض ُعرفًا، وملا كان الوصول إليه ال يقع إال بعد اخرتاق ما حييط به أخذ فيه معىن 

 الصيانة والعزة.  
ىن النفاسة والعزة واخليار من لوازم معىن الوسط عرفًا، فأطلقوه على اخليار صار معفمن أجل ذلك 

النفيس كناية. أّما إطالق الوسط على الصفة الواقعة عدال بني خلقني ذميمني فيهما إفراط وتفريط، فذلك 
 جماز.  

 وقد شاع هذان اإلطالقان حَّت صارا حقيقتني عرفيتني.  
آن الكرمي بعّدة تصاريف، حيث وردت مخس مرات، يف البقرة يف القر ذكرت ورود كلمة )وسط(  -2

 بلفظ: "وسطًا" و "الُوْسطى".  
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 ويف املائدة بلفظ: "أْوَسط".  
 ويف القلم بلفظ: "أْوَسَطُهم".  

 ويف العاديات بلفظ: "فَ َوَسْطن". 
وبينت مدلول كل كلمة يف ضوء أقوال املفسرين، وكذلك ذكرت مدى داللة كل لفظة على معىن 

 الوسطية.  
 اليت وردت وفيها لفظ )وسط(.  استشهدت ببعض األحاديث  -3

 ( حديثًا شرحت فيها معىن كل لفظة، وهل هي من الوسط أو الوسطية؟ 12قد ذكرت )
حررت معناها، وبينت املراد من هذا املصطلح عند إطالقه، وكان مما  وفي ختام تعريف الوسطية  -4
 قلت: 

واملأثور من كالم العرب فيما أطلق وأريد به مصطلح والسنة  وقد تأملت ما ورد في القرآن 
 )الوسطية(، فتوصلت إىل أن هذا املصطلح ال يصح إطالقه إال إذا توافر فيه صفتان:  

 )أ( اخلريية أو ما يدل عليها.  
)ب( البينية، سواء كانت حسية أو معنوية. فإذا جاء أحد الوصفني دون اآلخر فال يكون داخال يف  

 الوسطية.   مصطلح
 وتلك اْلسس مطردة مع وصفي اخلريية والبينية، وهي:  هناك أسس البد منها لفهم الوسطية،  -5

 )أ( الغلو واإلفراط. 
 )ب( اجلفا والتفريط.  

ميثل اخلريية وحيقق معناها، وهو وسط بني الغلو واجلفاء،  فالصراط المستقيم )ج( الصراط املستقيم 
 لتفريط.  وهو كذلك وسط بني اإلفراط وا

 وقد وقفت مع هذه اْلسس الثالثة مبيًنا وشارًحا، مث توصلت إىل عدة حقائق أمهها:  
 وذروة سنامها، وأعلى درجاهتا.  أن الصراط المستقيم يمثل قمة الوسطية، 
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يف أي أمر من اْلمور لتحديد عالقته بالوسطية، ومدى قربه أو بعده منها دقة  أنه يجب عند النظر 
ر يف حقيقة اْلمر دون االقتصار على ظاهره فقط، مث إىل أي هذه اْلسس هو أقرب، مراعاة النظر واالعتبا

 يف ذلك عدة أمور أشرت إليها يف ذلك املبحث.  
فإذا اتضح قربه يف حقيقته ومآله إىل الصراط املستقيم فهو داخل يف الوسطية، أما إذا كان إىل اإلفراط 

 لوسطية يف شيء، وإن حسبه الناس كذلك. والتفريط أقرب حقيقة ومآال، فليس من ا
 للوسطية مالمح ومسات حتف هبا وَتيزها عن غريها، ِبجموع تلك املالمح ال بآحادها.   -6

وقد توّصلت إىل حتديد أهم تلك السمات واملالمح باستقراء القرآن الكرمي، وما ورد يف وسطية هذه  
 وء الكتاب والسنة.  اْلمة بني اْلمم، وكذلك ما كتبه بعض الباحثني يف ض 

إن حتديد تلك املالمح مهمة أساسية، حَّت ال تكون الوسطية جماال ْلصحاب اْلهواء وأرباب  
 الشهوات. 

 وقد توصلت إىل أن أهم مسات الوسطية ما يلي:  
 الخيرية.   -1
 االستقامة.  -2
 اليسر ورفع الحر .   -3
 البينية.   -4
يندرج حتتها بعض آحادها. وأشرت إىل أن هذه   وكل مسة من هذه السمات العدل والحكمة.  -5

 املالمح تصلح ضابطًا لتحديد الوسطية ومعرفتها، ِبا جييب على السؤال الذي يرد يف اْلذهان. 
 وكيف ّنيزها عن غريها؟ أين ضابط الوسطية؟ 

زوم منهج  هداية للناس ونورًا، خيرج اهلل به من شاء من الظلمات إىل النور، ولنـزل القرآن الكريم  -7
الوسطية عني اهلداية وجوهرها، ولذلك فقد جاءت اآليات مستفيضة ترسم منهج الوسطية وتدل عليه.  
والوسطية ليست حمصورة يف جزئية من اجلزئيات، بل وال يف ركن واحد من اْلركان، وإّنا هي منهج شامل 
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ًة ) سط.متكامل، ال ينفصل بعضه عن بعض، فاإلسالم كله وسط، وهذه اْلمة أمة الو  وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ
 (.  143)البقرة: من اآلية  َوَسطاً(

 والذين يغفلون عن هذه احلقيقة يغفلون عن حقيقة القرآن وهداياته.  
 تقرير القرآن ملنهج الوسطية يف أبواب كثرية، أمجلها فيما يلي:   -بالتفصيل  -بينت  ومن هذا المنطلق 

 االعتقاد.   -1
 لتكليف.  التشريع وا -2
 العبادة.   -3
 الشهادة واحلكم.   -4
 اْلمر باملعروف، والنهي عن املنكر.   -5
 اجلهاد يف سبيل اهلل.   -6
 املعاملة واْلخالق.   -7
 كسب املال وإنفاقه.    -8
 مطالب النفس وشهواهتا.   -9

اإلضافة هذا ببباب ضمنته شواهد متفرقة، تدل على منهج الوسطية وتأمر به. وختمت هذه األبواب 
 ما ذكرته يف أول هذا املبحث من داللة سورة الفاحتة على هذا املنهج يف عدة آيات منها.  إلى 

ومن خالل هذه اْلبواب اتضح لنا أن الوسطية منهج حياة وتشريع متكامل، ال يقبل التجزئة والتفريق،  
وأمشل، واآليات اليت  وأن أدلة الوسطية ليست هي اليت ورد فيها لفظ )الوسط( فقط، بل أعم من ذلك 

 جاءت تدل داللة صرحية على منهج الوسطية تربو على العشرات، إذ هي يف عداد املئات.  
وبعد بيان موجز للمسائل العلمية اليت توصلت إليها يف هذا البحث، أذكر أهم النتائج العملية اليت  -8

 خنرج هبا من هذه الدراسة العلمية. 
ت الغلو بني املنتسبني إىل الدعوة يف هذا العصر هو اجلهل حبقيقة )أ( أن أهم أسباب نشوء مجاعا

 الوسطية، بل اجلهل ِبكانتها يف اإلسالم.  
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)ب( وكذلك أجد من اْلسباب الرئيسية لقبول ما يطلقه اْلعداء على الدعاة الصادقني من ألقاب 
 ا ورواجها بني الناس لسببني:  وأوصاف: كالتطرف والغلو، والتزمت والتشدد، وحنوها، من أبرز أسباب قبوهل

وتصور أولئك العامة أن الوسطية اليت أمر اهلل هبا تعين الجهل بحقيقة الوسطية الشرعية،  -1
التساهل والتنازل واتباع شهوات النفس ورغباهتا، وهلذا جتدهم يستخدمون هذا الفهم مقياًسا لرمي الدعاة  

 بتلك اْلوصاف واْللقاب. 
أهم من اْلول يف قوة التأثري: عدم ممارسة الوسطية على وجهها الصحيح من وهو السبب الثاني  -2

قبل بعض الدعاة وامللتزمني، حيث جتد خلال يف تطبيقها أتاح لألعداء فرصة اقتناص بعض اْلخطاء  
 واهلفوات، ومن مث إقناع كثري من الناس بصحة تلك الدعاوى وتلبيس هذه التهم الباطلة.  

عملية تكون هي املخرج مما نعانيه جتاه موضوع الوسطية، وتتمثل هذه احلقيقة   )ج( وأخلص إىل حقيقة
 فيما يلي:  

بذل اجلهود العلمية من قبل العلماء وطالب العلم يف حبث موضوع الوسطية، واستفراغ الوسع يف  -1
 ذلك، حيث أرى أن هناك جوانب مهمة مل تعط حقها من البحث والدراسة.  

 اضرات لبيان أمهية املوضوع وحقيقته، وأثره اإلجيايب يف حياة الناس.  عقد الندوات واحمل -2
املمارسة العلمية الواقعية ملنهج الوسطية من قبل العلماء وطالب العلم والدعاة، مما يتيح للناس أن   -3

 يروا القدوة الصاحلة اليت هم يف أمس احلاجة إليها.  
املة، مما يقضي على اخللل املوجود يف حميط اجملتمع  تربية اْلمة على هذا املنهج تربية عملية ش -4

 املسلم سواء أكان إفراطًا أو تفريطًا.  
وأخريًا فإن هناك لبًسا يف فهم الوسطية وممارساهتا من قبل بعض اجلماعات والدعاة، وهذا اللبس   -5

صلحة، وضعًفا يف حقيقة أدى إىل أهنم خلطوا عمال صاحلًا وآخر سيًئا، فرأينا التنازل مع اْلعداء باسم امل
الوالء والرباء حبجة تأليف القلوب والدعوة إىل اهلل، ومصانعة لبعض الظاملني بدعوى دفع الشر والفتنة،  

 وهكذا. 
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ولذلك ال بد من تصفية املنهج مما علق به ليكون وفق الكتاب والسنة، ومنهج سلف اْلمة، فلن يصلح 
 آخر هذه اْلمة إال ِبا صلح به أوهلا.  

خر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيد اْلولني واآلخرين، وعلى آله وآ
 وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.  
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