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 :ملقدمةا
 ،ك لهوأشهد أال إله إال اهلل وحده ال شري ،إله األولني واآلخرين ،احلمد هلل رب العاملني ،محد الشاكرين احلمد هلل

فضله، وأشهد كما حنمده على آالئه و   ،حنمده على سرته وعفوه، وحنَمُدُه على شرعه ويسره ،حبمده تتم الصاحلات
 ،ه أمجعنيصلى اهلل عليه وعلى آله وصحب ،وأوسطهم نسبًا وشرفا ،أن حممداً عبده ورسوله خري العباد قواًل وعملً 

 :.أما بعد.وسلم تسليما ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
 ع  ول  ذههه األمة أن بع  فيها أفض  رسله خا م الببيني حممد صلى اهلل عليه وسلم، وأن   عليه فإن من رمحة اهلل

 .أفض  كتبه وأكملها وأقومها وأمشلها خلريي الدنيا واآلخرة
كتاب اهلل ع  ول    ما تضمبه ال خيفى عليه -صلى اهلل عليه وسلم  -وسبة رسوله الكرمي  ،املتأم  يف كتاب اهللو 

ك  لوانب ل مع مراعاهتما من اهلدى والرمحة والشمو  لك  مصاحل العباد، -صلى اهلل عليه وسلم  - رسولهوسبة 
رف ومي ان قسط وعد  ال يطغى فيه لانب على لانب، وال يرلح فيه ط ،البفس البشرية وخماطبتها مببهج متوازن

والعد ؛  وم أنه متسم بالشمو  والتوازن والوسطيةوإن من أبرز مسات هها املبهج الرباين اهلادي لليت هي أق على آخر.
ولهلك امنت اهلل ع  ول  على ههه األمة اليت أن   إليها كتابه الكرمي ومبهجه القومي بقوله تعاىل: )وََكَهِلَك َلَعْلَباُكْم 

َها ِإالَّ لِبَ ْعَلَم َمْن اً َوَما َلَعْلَبا اْلقِ أُمًَّة َوَسطاً لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى البَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُ  َعَلْيُكْم َشِهيد َلَة الَّيِت ُكْبَت َعَلي ْ ب ْ
َقِلُب َعَلى َعِقبَ ْيِه َوِإْن َكاَنْت َلَكِبريًَة ِإالَّ َعَلى الَِّهيَن َهَدى اللَُّه َومَ   َكاَن اللَُّه لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم ِإنَّ اللَّهَ   ايَ تَِّبُع الرَُّسوَ  ِمَّْن يَ ب ْ

 .(1)بِالبَّاِس َلَرُؤوٌف َرِحيٌم( 
نصوص القرآن، ويف  يف كثرياً   لفظ )الوسطية( من األلفاظ الشائعة اليت حتم  مدلوالت كبرية، ههه الكلمة نسمعهاف

 عبارات املثقفني، ب  مسيت بهلك مؤسسات وتولهات.
 التصرفات والتولهات، واآلراء ًما على ما يرونه حسًبا منلَ وك  أولئك: جممعون على مدح الوسطية وعّدها عَ 

  واألفكار.
ولكن كلمة )الوسطية( أصبحت من األلفاظ اليت حيملها ك  قوم على ما يريدون ِما يرغبون وحيبون من املبادئ 

 .ويسلبون هها الوصف عمن يبغضون أو خيالفون، واآلراء واألفكار
وسار على  ،فإذا رأوا مسلًما قد الت م الّصراط املستقيم ،من فهم أن الوسطيَّة تعين التَّباز  والتَّساه فمبهم  -

كثريا يف   ولهلك جند هها ؟قالوا له: ملاذا ُتشدِّد على نفسك وعلى اآلخرين ودين اهلل وسط ،هدي الببوَّة
 ذلك اجله  حبقيقة الوسطيَّة. وسبب ؛واهلل املستعان ،واقعبا املعاصر ِمن ُرموا بالغلوّ 

 من املتحمِّسني املبدفعني، يصفون أصحاب املبهج احلّق، الهين مل يوافقوا هؤالء علىويف املقاب  جند فئة   -
لهلهم  -أيًضا  -ومبشأ ذلك  .أفكارهم، ومل يسايروهم يف محاسهم واندفاعهم يصفوهنم بالتَّساه  والتَّهاون

                                                           
 .143البقرة: 1
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 .ومعيارها املبضبط الصحيح هاحبقيقة الوسطيَّة، مع أهنم يدَّعوهنا، لكبهم ال يفهموهنا على وله
وهباك فئة ثالثة ليست من هؤالء وال أولئك، وهم حريصون على االلت ام باملبهج الصحيح، ولكبَّهم يقعون  -

يف أخطاء أثباء ِمارستهم للدعوة قوال أو فعل، وسبب هها األمر عدم تصورهم ملبهج الوسطيَّة تصورًا شامل، 
 ..وقصرهم هها املبهج على بعض آحاده

أحب أن أقدم مبقدمة تتعلق باأللفاظ  ؛البح األمر، والوصو  إىل إلابة عن سؤا  هها هها ء حترير وابتغا
 :واملصطلحات

إن العلم حبقائق األشياء، والوعي باملفاهيم يعد مدخًل رئيًسا لتضييق دائرة اخللف أو إزالته، إذ جتد لهور اخللف 
 .املفاهيم، أو اجله  حبقائق األمور، وهها أمر يقع يف ك  األممعائدة يف كثري من األحوا  إىل اختلف 

هة، : )إن كثريًا من ن اع الباس سببه ألفاظ جمملة مبتدعة، ومعان مشتب-رمحه اهلل  -يقو  شيخ اإلسلم ابن تيمية 
 يتصوره مل حىت جتد الرللني يتخاصمان ويتعاديان على إطلق ألفاظ ونفيها ولو سئ  ك  مبهما عن معىن ما قاله

 (1)فضًل عن أن يعرف دليله(
لوضوح املراد، وتضييق دائرة االختلف، وليس مبشأ اخلطأ يف الفهم إال الغلط يف  أساسيتحديد املعاين مطلب ف

 (2)وره(ويف املأثور من أقوا  العلماء )احلكم على الشيء فرع عن تص حتديد األلفاظ أو غموضها وتعقيدها، والتباسها.
 ،ديدهاتماما بالًغا وحرصوا على حتواملصطلحات اإلسلمية اه ، العلماء املسلمون باأللفاظ الشرعيةولهلك َعيِنَ 

 :ولعلوا املرلع يف بيان معاين تلك األلفاظ إىل أمرين
 .تكلم ذها اليت اللغة األو :
 .األلفاظتلك مقصود الشارع من  الثاين:

 ورسوله )فمعرفة العربية اليت خوطببا ذها ِما يعني على أن نفقه مراد اهلل: -رمحه اهلل  -قا  شيخ اإلسلم ابن تيمية 
  فإن عامة ضل  أه  البدع كان ذهها السبب فإهنم صاروا حيملون ،بكلمه وكهلك معرفة داللة األلفاظ على املعاين

 .(3)نه دا  عليه وال يكون األمر كهلك(كلم اهلل ورسوله على ما يدعون أ
 رع باأللفاظ إمنا يكون مبعرفة عادته يف اخلطاب، جبمع البصوص والبظر فيها.وفهم مراد الشا
:) يببغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن واحلدي  أن يهكر نظائر ذلك اللفظ ماذا -رمحه اهلل  -يقو  ابن تيمية 

 (4)فيعرف بهلك لغة القرآن واحلدي ( ،عىن ذها اهلل ورسوله

                                                           
 ( 114/ 12انظر جمموع الفتاوى ) - 1
 قو  مشهور يف كتب أه  العلم مل أقف على اسم قائله  - 2
 ( 116/ 7انظر جمموع الفتاوى ) - 3
 .(115/ 7الفتاوى البن تيمية ) - 4
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 قصد الشارع عبد االختلف يف املعىن الشرعي ما يلي: وِما يؤكد أمهية الرلوع إىل
إن من املتفق عليه عبد االختلف سواء يف األحكام أم املعاين رد األمر إىل اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم  -1
 .(1)﴾  اْليَ ْوِم اآلِخِر َذِلَك َخرْيٌ َوَأْحَسُن تَْأوِيًل لَِّه وَ فَِإْن تَ َباَزْعُتْم يف َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإىَل اللَِّه َوالرَُّسوِ  ِإْن ُكبُتْم تُ ْؤِمُبوَن بِال ﴿

خصوًصا إذا كان اللفظ املختلف فيه مبسوبًا إىل الدين، مث  قضية هها البح  )الوسطية..( إذ نسبته إليه تؤكد 
 أمهية مرالعة نصوصه؛ لفهم احلقيقة وتصورها تصورًا سليًما، ومن مث يكون احلكم يف ضوء ذلك.

ابت؛ ال بد فيها من الرلوع إىل معيار ث -مث : الوسطية  -إن األلفاظ واملصطلحات اليت وقع فيها اخللف  -2
إذ لو وكلت القضية إىل البشر ألصبحت نسبية حبسب اختلف أهوائهم، ومشارذهم، وانتماءاهتم، واتباع اهلوى 

ُُ َوَمْن ِفيِهنَّ احلَْقُّ أَْهَواَءُهْم َلَفَسَدْت السََّمَواتُ  َوَلْو ات ََّبعَ  يفضي الختلف غري متباه، وفساد غري مبقوص ﴿ ﴾   َواأَلْر
(2). 

 فثبات املعيار الهي يبظر بواسطته، وتفهم احلقائق يف ضوئه أمر ال حميد عبه، وتركه يفضي إىل فساد عريض.
ب  هو أوضح  ، ذاتهال خلفائه يفوالبتيجة اليت نتوص  إليها من ذلك كله أن هها املبهج حبالة إىل تفصي  وبيان،  -

من الشمس يف رابعة البهار، ولكن خفاءه من األمور البسبيَّة اليت تعود إىل بُعد كثري من الباس عن مبهج القرآن 
 .وِمارستهم التعبديَّة والدعويَّة ،وضعف حصيلتهم العلميَّة ،والسبة

مبهج يف ضوء ها وتبيني ضوابطها ومعيار  ،وحتديد مدلوهلا ،واخللصة أنَّ هها البح  معينُّ بإيضاح مفهوم الوسطيَّة 
 .وتطبيًقا ،وحتديًدا ،تعريًفا وتأصيل ،االسلم

واهلل  ،وما كان فيه من خطٍأ أو سهٍو أو نسيان فمين ومن الشيطان ،فما كان فيه من صواب فمن الواحد املبان 
وصلى اهلل وسلم  ،والعم .. إنه ويلُّ ذلك والقادر عليهواهلَل أسأ  أن يرزقين اإلخلص يف القو   ،بريء مبه ورسوله

 .على نبيبا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 
 

  

                                                           
 .59البساء: - 1
 .71املؤمبون: - 2

 :هّمام وكتبه / أبو   

 الجراديبن علي بن ثابت بن حسن سلطان 

ولجميع غفر هللا له ولوالديه ولمشايخه 

 المسلمين والمسلمات...آمين
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  مخطط البحث
 الوسطيَّة،تعريف  :المبحث األول

 :ليعلى ما ي المبحثواشتمل هذا  
 الوسطيَّة في اللغة. -1 
 يقرر منهج الوسطية القرآن الكريم -2 
 السنة النبوية تقرر منهج الوسطية -3 
  تحرير معنى الوسطيَّة. -4 

 أسس فهم الوسطيَّة، :المبحث الثاني
  واشتمل على ما يلي: 

 مقدمة لهذا المبحث. -1
 واإلفراط.الغلو  -2 
 الجفاء والتفريط. -3 
 الّصراط المستقيم. -4 
 ، وفق منهج االسالم الوسطيَّة ضوابط بيان :المبحث الثالث 
 :التاليةالضوابط  على اشتمل هذا المبحثو 
 الخيرية -1 
  االستقامة -2 
 اليسر ورفع الحرج -3 
  البينيَّة -4 

بأهمَّ مباحث  ثم ختمت والضوابط تطبيقيًّا يجمع هذه المالمحليال دبعد ذلك ذكرت ثم  ةالعدل والحكم -5
والذي به نعرف ،العام للوسطية الذي بينه النبي صلى اهلل عليه وسلمالمعيار والمقياس  وهو بيان ،هذا البحث

فة حقيقة تعتبر أركانًا أساسيَّة، ومنطلقات منهجيَّة لمعر  هذه المباحثبالجملة فإن و  غيرها، ميز الوسطية عنون  
الشرعيَّة، بل إن مضمون تلك المباحث هو المعيار الذي نستطيع من خالله وضوابطها الوسطيَّة في حدودها 

 ؟أن نعرف هل هذا األمر وسطًيا أو هو يتضمَّن إفراطًا أو تفريطًا
  داد..ومن اهلل استمّد العون وأسأله الّتوفيق والسّ 
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 :تعريف الوسطيَّة :المبحث األول

لاءت كلمة )وسط( يف اللغة لعّدة معاٍن، ولكبها ُمتقاربة يف مدلوهلا عبد التأّم  يف  :الوسطيَّة في اللغة: أوال 
 :مبها ما يلي، حقيقتها ومآهلا

:) الواو والسني والطاء: بباٌء صحيح يد ُّ على الَعد  والبِّصف. وأْعدُ  -رمحه اهلل  -يقو  ابن فارس  -
           .(2)(1)﴾  الشَّيِء: أوَسطُه وَوَسطُه. قا  اهلل عّ  ول َّ: ﴿أُمًَّة َوَسطًا

وسط ف ، وألود َ صفة، مبعىن خيار، وأفض -بالفتح أيًضا  -وتأيت  ما بني طَرفَ ْيه،بالفتح: ووَسُط الشيء  -
وب خري من وَسط الدابة للركو  ومرعى وسط أي: خيار.الشيء أَفضله وخياره كوَسط املرعى خرٌي من طرفيه 

 (3) وواسطة القلدة: اجلوهر الهي وسطها، وهو ألودها، ورل  وسط ووسيط: حسنطرفيها، 
 :تقو : للست وْسط القوم، أي: بيبهم، ومبه قو  سوار بن املضرب وتكون ظرفًا مبعىن )بني(، -

 .(4).. وال أمانة وْسط البَّاس ُعريانًا .إيّن كأينِّ أرى من ال حياء له
والعرب تصف فاض  الّبسب بأنه وسط يف قومه، وفلن من واسطة قومه، أي: من أعياهنم، وهو من أوسط 

 .(5) قومه، أي من خيارهم وأشرافهم
 

 القرآن يقرر منهج الوسطيَّة :ثانياً 
ن   القرآن الكرمي هدايًة للّباس ونورًا، خُيرج به اهلل من شاء من الظّلمات إىل البور، ول وم مبهج الوسطيَّة 
عني اهلداية، وحقيقتها، ولهلك فقد لاءت اآليات مستفيضًة ترسم مبهج الوسطيَّة وتدّ  عليه..أذكر مبها 

 ما يلي: 
 .(6)﴾ وََكَهِلَك َلَعْلَباُكْم أُمًَّة َوَسطًا اىل: ﴿اهلل تع قا  -1

. (7)﴾  سِ ُكْبُتْم َخرْيَ أُمٍَّة ُأْخرَِلْت لِلبَّا ويد  على ذلك: قوله تعاىل: ﴿ ،ومعىن وسطًا هبا: أي: عدواًل خيارًا

                                                           
 [.143]البقرة  1
 ، مادة )وسط(.82/ 6معجم مقاييس اللغة: 2
 (1167/  3(، والصحاح مادة )وسط( )430، 427/  7انظر: لسان العرب مادة )وسط( ) 3
 البن مبظور  مادة )وسط(.انظر: املرلع السابق نفسه  4
 (.26/  12(، وهتهيب اللغة مادة )وسط( )391/  2انظر القاموس احمليط مادة )وسط( ) 5
  143:البقرة 6
 110آ  عمران: 7
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 اخليار. :ة العربإذ أن الوسط يف لغ ،والقرآن يفسر بعضه بعًضا، بني وصف األمة باخلريية، ووصفها بالوسطية
يف اآلية السابقة:) َوَسطًا أي: خيارًا عدواًل، ويد  ألن الوسط اخليار العدو  قوله  -رمحه اهلل -يقو  الشبقيطي 

 وذلك معروف يف كلم العرب، ومبه قو  زهري: ﴾ ُكْبُتْم َخرْيَ أُمٍَّة أُْخرَِلْت لِلبَّاسِ  تعاىل: ﴿
 .(1)األنام حبكمهم** إذا ن لت إحدى الليايل مبعظم(هم وسط يرضى     

ي إمنا حولباكم إىل قبلة إبراهيم أ ﴾ وََكَهِلَك َلَعْلَباُكْم أُمًَّة َوَسطًا ﴿ :يقو  احلافظ ابن كثري يف تفسريه لقوله تعاىل -
لتكونوا يوم القيامة شهداء على األمم ألن اجلميع معرتفون  ،عليه السلم واخرتناها لكم لبجعلكم خيار األمم

وملا لع  اهلل ههه األمة وسطا خصها بأكم  الشرائع وأقوم املباهج  ...والوسط هبا اخليار واأللود ،لكم بالفض 
 (2).وأوضح املهاهب

م وسط لتوّسطهم يف الّدين، فل هم أه  غلّو فيه،  -واهلل تعاىل  رى الهين غلوا اغلّو البَّصإمّنا وصفهم بأهنَّ
هُّب، وقيل لوا كتاب اهلل، وقبالرتَّ تلوا هم يف عيسى ما قالوا فيه، وال هم أه  تقصري فيه، تقصري اليهود الهين بدَّ

م، وكفروا به، ولكبهم أه  توّسط واعتدا  فيه، فوصفهم اهلل بهلك، إذ كان أحّب  أنبياءهم، وكهبوا على رذهِّ
م وهبهف ،لق ألّلها، ومن األعما  أفضلهافلههه األّمة من الّدين أكمله، ومن األخ (3)أوسطها.األمور إىل اهلل 

 معتدلني، كاملني  ﴾ أُمًَّة َوَسطًا ﴿لم والعد  واإلحسان ما مل يهبه ألمة سواهم، فلهلك كانوا: اهلل من العلم واحلِ 
ه  األديان أبسب عدالتهم وحكمهم بالقسط، حيكمون على البَّاس من سائر  ﴾ ُشَهَداَء َعَلى البَّاسِ  ﴿ليكونوا: 

 (4)وال حيكم عليهم غريهم
 
 يعين أعدهلم (5) ﴾ قَاَ  أَْوَسطُُهمْ  ﴿قوله تعاىل:  آية سورة القلم -2

، وكان أي أعدهلم قوال :وقا  قتادة .والّضحَّاك ،وسعيد ،أوسطهم: أعدهلم، ومبث  ذلك قا  جماهد :قا  ابن عباس
 - .(7)أي: أمثلهم وأعدهلم وأعقلهم  ﴾ قَاَ  أَْوَسطُُهمْ  ﴿ :وقا  القرطيب .(6)أسرع القوم ف ًعا، وأحسبهم رلعة 

 ،وعكرمة ،وسعيد بن لبري ،وجماهد ،( قا  ابن عباس28)القلم: من اآلية  ﴾ قَاَ  أَْوَسطُُهمْ  ﴿:وقا  ابن كثري

                                                           
 87/ 1أضواء البيان: 1
 181ص  ،1ج ،احلافظ ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم 2
 13انظر الوسطية يف ضوء القران الكرمي  ص 3
 (.157/  1انظر: تفسري كلم املبان ) 4
 28القلم: من اآلية  5
 (.34/  29انظر: تفسري الطربي ) 6
 (.244/  18انظر: تفسري القرطيب ) 7
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 قَاَ  أَْوَسطُُهمْ  ﴿ :وقا  ابن اجلوزي .(1)أي أعدهلم وخريهم  :وقتادة ،والّضحاك ،والربيع بن أنس ،وحممد بن كعب
عىن أنه مب ،يتبنّي لبا أن الوسطية تعين العد )الوسط( مما سبق .(2)( أي أعدهلم وأفضلهم 28)القلم: من اآلية  ﴾

سواء من الوساطة  ،فأمَّة اإلسلم وسط بك  معانيه وال غلّو وال تقصري، وال تبطُّع وال انفلت ،ال إفراط وال تفريط
مبعىن احلسن والفض ، أو من الوسط مبعىن االعتدا  والقصد، أو من الوسط مبعباه املادّي واحلسّي. أمًَّة وسطًا يف 

ات والعلقات، أمًَّة تَّبظيم والتَّبسيق، أمة وسطًا يف االرتباطويف الّتفكري والّشعور، أمًَّة وسطًا يف ال،التصّور واالعتقاد
 .أمًَّة وسطًا يف مجيع جماالت وشؤون احلياة ،وسطًا يف ال َّمان، أمًَّة وسطًا يف املكان

 
 السنة النبوية تقرر منهج الوسطية :ثالثاً 

اً فسأذكر بعض ةيالوسط  اليت فيها الّداللة على معاين وقد وردت بعض األحادي ،شارحة للقرآن، ومبّيبة له السبة
 مبها مع توضيح املراد حسب سياق احلدي ..

لقيامة، فيقو : دعى نوح يوم ايُ » قا  رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :عن أيب سعيد اخلدرّي رضي اهلل عبه قا  -1
تانا من نهير! ه: ه  بلَّغكم؟ فيقولون: ما ألبيك وسعديك يا رّب، فيقو : ه  بّلغت؟ فيقو : نعم، فُيقا  ألمَّت

 -فيقو : من يشهد لك؟ فيقو : حممد وأمَّته، فيشهدون أنَّه قد بلَّغ، ويكون الرسو  عليكم شهيًدا، فهلك قوله 
والوسط:  ﴾ وُ  َعَلْيُكْم َشِهيًداالرَّسُ وََكَهِلَك َلَعْلَباُكْم أُمَّةً َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداءَ َعَلى البَّاِس َوَيُكوَن  ﴿: -ذكره  ل َّ 

  (3).العد 
صلى اهلل  دحممحي  إن أّمة  ،ر هبا بالعد ، وهو املقاب  للظّلمسِّ واملراد ذهها احلدي  واضح، وهو أن الوسط فُ 

يه عل ،ًوى مع نوحوهو احلق، فلم تكن شهادهتم هلِ  (4) ﴾ َوَما َشِهْدنَا ِإالَّ مبَا َعِلْمَبا ﴿عليه وسلم شهدوا مبا علموا، 
 ذلك، وهها هو العد ، ألنَّ الظّلم له ع قوم نوح بالباط ، وأّّن هلمومل يشهدوا م -وحاشاهم من ذلك  -السلم 

ر لصاحبه الّبظطرفان والعد  وسط بيبهما، فالشَّهادة مع أحد اخلصمني بدون حق ظلم، والّشهادة باحلّق دون 
 .(5)﴾ قِّ َوبِِه يَ ْعِدلُونَ بِاحلَْ  َوِمَّْن َخَلْقَبا أُمٌَّة يَ ْهُدونَ  ﴿ عليه وسلم ِمّن قا  اهلل فيهم:صلى اهلل مَّة حممدعد ، فأ

لث من فعلهّن فقد ث» ن عبد اهلل بن معاوية الغاضري رضي اهلل عبه قا : قا  رسو  اهلل، صلى اهلل عليه وسلم ع -2
َطِعَم َطْعَم اإلميان: من عبد اهلل وحده، وعلم أنَّه ال إله إال اهلل، وأعطى زكاة ماله طيّبة ذها نفسه، رافدة عليه ك  

                                                           
 (.406/  4انظر: تفسري ابن كثري ) 1
 (.338/  8انظر: زاد املسري ) 2
 .4217:رواه البخاري برقم 3
 (.81)يوسف: من اآلية  4
 (.181)األعراف: 5
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كم لريضة، وال الّشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإنَّ اهلل مل يسأعام، ومل يعط اهلرمة، وال الدرنة، وال امل
 ﴿: -ىل تعا -والوسط هبا ما بني ألود الغبم وبني السيئ واملعيب، وهو مث  قوله  .(1)«خريه، ومل يأمركم بشرّه 

 .(2)﴾ َما ُتْطِعُموَن أَْهِليُكمْ  ِمْن أَْوَسطِ 
طَّني عن صلى اهلل عليه وسلم فخّط خطًّا، وخطَّ خكبا عبد البيب » اهلل عبه قا :  عن لابر بن عبد اهلل رضي

 ﴿ :مييبه، وخطَّ خطَّني عن يساره، مث وضع يده على اخلّط األوسط، فقا : "ههه سبي  اهلل"، مث تل ههه اآلية
والوسط هبا: هو الشيء  .(4)«( 3)﴾ ِبيِلهِ رََّق ِبُكْم َعْن سَ السُُّبَ  فَ تَ فَ َوَأنَّ َهَها ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َواَل تَ تَِّبُعوا 

 وجند بيان هها الّصراط يف احلدي  اآليت: بني الشيئني، متوّسط بيبهما.
ا مستقيًما، ضرب اهلل مثل صراطً » عن الّبواس بن مسعان رضي اهلل عبه قا : قا  رسو  اهلل، صلى اهلل عليه وسلم  -3

وعلى َكَبفي الّصراط سوران فيهما أبواب مفتَّحة، وعلى األبواب ستور ُمرخاة، وعلى الّصراط داٍع يدعو يقو : يا أيّها 
وا، وداع يدعو على الّصراط، فإذا أراد أحدكم فتح شيء من تلك األبواب قا : البَّاس اسلكوا الّصراط مجيًعا، وال تعولّ 

ويلك ال تفتحه فإنَّك إن تفتحه تلجه، فالصراط: اإلسلم، والّستور حدود اهلل، واألبواب املفتَّحة حمارم اهلل، والداعي 
 .( 5)«   مسلم الهي على رأس الّصراط كتاب اهلل، والّداعي من فوقه واعظ اهلل يهكر يف قلب ك

 إنَّ يف اجلبَّة مائة درلة أعدَّها اهلل للمجاهدين يف سبي  اهلل، ما بني الدَّرلتني كما بني» وقا  صلى اهلل عليه وسلم  -4
، فإذا سألتم اهلل فاسألوه الفردوس، فإنَّه أوسط اجلبَّة، أو أعلى اجلبة   :قا  احلافظ ابن حجر .(6)«السَّماء واألُر

َك َلَعْلَباُكْم وََكَهلِ ﴿ : -تعاىل  -املراد باألوسط هبا: األعد  واألفض ، كقوله « أوسط اجلبة أو أعلى اجلبة » قوله: 
 (7) ﴾ أُمًَّة َوَسطًا

والوسط  (8 )«وال تأكلوا من وسطه تيه،الربكة تب   وسط الطّعام، فكلوا من حافَّ » وقا  صلى اهلل عليه وسلم  -5

                                                           
(، وصححه األلباين كما يف صحيح اجلامع رقم 115(، والطرباين يف الصغري ص )1582( رقم )104، 103/  2خرله أبو داود )أ 1
 (.1046( والسلسلة الصحيحة رقم )3041)
 .89املائدة: من اآلية  2
 .153 :سورة األنعام، اآلية 3
 .6/11(، وصححه األلباين يف سبن ابن مالة رقم11أخرله ابن ماله رقم ) 4
(. وقا : صحيح على شرط مسلم، وال أعرف له عّلة، ومل خيرلاه. ووافقه 73/  1( واحلاكم يف املستدرك )17182أخرله أمحد برقم ) 5

اين أيضا من طريق ابن مسعود مع تغيري بسيط يف بعض (. وخرله األلب191الههيب. قا  األلباين: وهو كما قاال، انظر: املشكاة رقم )
 .( 2348)  :انظر صحيح الرتغيب والرتهيب حدي  رقم .صحيح :وقا  ،ألفاظه

 (.2530( رقم )582/  4(. والرتمهي )202/  3أخرله البخاري ) 6
 (.13/  6انظر: فتح الباري ) 7
، 343، 270/  1(. وأمحد )3277( رقم )1090/  2ابن ماله )(. وقا : هها حدي  حسن صحيح و 1805أخرله الرتمهي برقم ) 8

 (.260/1805واحلدي  صححه األلباين يف اجلامع  الصحيح سبن الرتمهي ) ،(364
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 ء بني أطراف متساوية. أو هو أشبه ما يكون مبرك  الّدائرة ومبتصفها.هبا: نقطة االلتقا
بَّة ملن أنا زعيم بيت يف رََبَض اجلبَّة ملن ترك املراء وإن كان حمقًّا، وبيٍت يف وسِط اجل» وقا  صلى اهلل عليه وسلم  -6

والوسط هبا ما كان بني الرّبض  .(1)« ترك الكهب وإن كان مازًحا، وبيٍت يف أعلى اجلبة ملن َحُسَن ُخُلُقه 
وفيها لفظ )الوسط(.وقد دلت وفسرت لبا معىن الوسطية يف مبهج  ،ههه بعض األحادي  اليت وردت واألعلى.
 .اإلسلم

 
 تحرير معنى الوسطيَّة :رابعاً 

 :من خل  ما سبق اتَّضح لبا أن كلمة )وسط(، تستعم  يف معاٍن عدَّة أمّهها 
 .والعد مبعىن اخليار واألفض   -
 قد ترد ملا بني شيئني فاضلني -
 وتستعم  ملا كان بني شرّين وهو خري. -
 وتستعم  ملا كان بني اجلّيد والرديء، واخلري والشَّّر. -

ن ههه وقد تأيت ملعاٍن أخرى قريبة م وقد ُتطلق على ما كان بني شيئني حسًّا، كوسط الطّريق، ووسط العصا.
ومن :بد القادرقا  فريد ع لفظ )الوسطيَّة(؟ ب  على ماذا يُطلق هها املصطلح؟مىت يُطلق  -هبا  -واملهّم ،املعاين

مجلة ما سبق بيانه نستطيع أن نستخلص تعريًفا خاصًّا حمّدًدا للوسطيَّة، فبقو : بأن الوسطيَّة هي: مؤه  األمة 
 .(2) ليهماإلسلمية من: العدالة، واخلرييّة للقيام بالشهادة على العاملني، وإقامة احلجَّة ع

ثلث  »عن عبد اهلل بن معاوية الغاضري رضي اهلل عبه قا : قا  رسو  اهلل، صلى اهلل عليه وسلم  :مثا  ذلك
من فعلهنَّ فقد َطِعَم َطْعَم اإلميان: من عبد اهلل وحده، وعلم أنَّه ال إله إال اهلل، وأعطى زكاة ماله طّيبة ذها نفسه، 

مة وال الدرة وال املريضة، وال الّشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإنَّ اهلل مل رافدة عليه ك  عام، ومل يعط اهلر 
  :يمن خل  ما يلوهبا جند أن الوسطيَّة واضحة يف هها التَّوليه الببوّي،  .(3)«يسألكم خريه، ومل يأمركم بشرّه 

صلى اهلل عليه وسلم بهلك دلي  على ههه اخلرييَّة، فل يأمر، صلى اهلل عليه وسلم إال  ،أمر الرَّسو  -1
 .؟وه  أمُر الرسو ، صلى اهلل عليه وسلم إال وحي يُوحى (4)﴾ ْ  أََمَر َريبِّ بِاْلِقْسطِ قُ  ﴿خبري، 

أنَّبا عبدما نُريد أن نستخرج معىن اخلرييَّة ال نبظر من طرف واحد فقط، فإذا نظرنا إىل مصلحة الفقري   -2
                                                           

 (.1464( وصححه األلباين كما يف صحيح اجلامع رقم )4800( رقم )253/  4أخرله أبو داود ) 1
 (.30انظر: الوسطيَّة يف اإلسلم ص ) 2
 .سبق خترجيه 3
 .29األعراف من اآلية  4
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ا نظرنا إىل وإذ فقط قلبا: إنَّ اخلرييَّة يف الّسميبة الّسليمة األفض  ِما هو من ألود األغبام وأغلها.
لكن اخلرييَّة الكاملة و  الضعيفة اهل يلة وحنوها.قلبا إن األسه  عليه أن خُيرج  -يف الدنيا  -خرييَّة الغين 

ني مجيًعا، دون ترليح إلحدى املصلحت -صاحب املا   -أن نبظر إىل مصلحة الفقري ومصلحة الغين 
وذلك  -وهي الوسط  -على األخرى، وههه هي الوسطيَّة، وذلك باستخراج ما بني أفضلها وأضعفها 

هبا اتَّضح لبا التَّلزم بني اخلرييَّة من و ، (1) ﴾ َما ُتْطِعُموَن أَْهِليُكمْ ِمْن أَْوَسِط  ﴿: -تعاىل  -مث  قوله 
 والبيبيَّة يف حتقيق معىن الوسطيَّة.

  

                                                           
 89من اآلية  :املائدة 1
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 :أسس فهم الوسطيَّة :المبحث الثاني
 مقدمة

صفة ههه هكورة يف سطية امليتبني لبا فهٌم واضٌح حمدٌد ملعىن الو  ؛أقوا  أه  العلماألدلة و بعد استعراُ ما سبق من 
التوازن والعد  والقيام  :الثاين .اخلريية واألفضلية :األو  :وهها الفهم يتحدد يف معبيني مها ،وهنا أمة وسطًااألمة يف ك

 .والبيبية بني اإلفراط والتفريط ،باحلق
طرفان مهمومان  اهلأن وذلك الوسطية  ن ببا أن نهكر طريفحيسُ ا ومعامله اوكشًفا حلدوده ،الوسطيةوإيضاًحا حلقيقة 

 واآلخر: يب ع إىل التفريط واجلفاء. أحدمها: يب ع إىل الغلو واإلفراط. يكتبفان الوسط والعد .
قالوا إن الوسط هو العد  واخليار، وذلك أن ال ّيادة على املطلوب يف األمر إفراط، " رشيد رضا يف تفسريه:  قا 

 .(1)"والّبقص عبه تفريط وتقصري، فاخليار هو الوسط بني طريف األمر أي: املتوّسط بيبهما 
يطان فيه شرمحه اهلل تعاىل: "... وقا  بعض السلف: ما أمر اهلل بأمر إال ولل -ويف هها املعين يقو  ابن القيم 

وحيسن ببا يف  .(2)ن غتان: إما إىل تفريط، وإما إىل جماوزة، وهي اإلفراط، وال يبايل بأيهما ظفر: زيادة أو نقصان"
ري الوسط والعد  فإذا عرفبا هها َسُه  عليبا متيهها املقام أن نتعُر ملفهوم الغلو واإلفراط، ومفهوم اجلفاء والتفريط 

 .بيبهما
 

 :الغلو واإلفراط :أوالً 
أص  صحيح  :غلّو: الغني واللم واحلرف املعت ّ  :فقا  ابن فارس ،أما الغلّو فقد عرَّفه أه  اللغة بأنَّه جماوزة احلدّ 

ر، يُقا : غل الّسعر يغلو غلء، وذلك ارتفاعه، وغل الرَّل  يف األمر غلوًّا، إذا لاوز يدّ  على ارتفاع وجماوزة قدْ 
وغل يف األمر يغلو غلوًّا، أي لاوز فيه  :وقا  اجلوهريُّ  .(3)حدَّه، وغل بسهمه غلوًّا إذا رمى به سهمًّ أقصى غايته 

 ْغُلوا يف ِديِبُكمْ اَل ت َ  ﴿غلوًّا: لاوز حدَّه، ويف الّتب ي : وقا  يف لسان العرب: وغل يف الّدين واألمر يغلو  .(4)احلّد 
ويقا  للشيء إذا ارتفع: قد  .أي: التشّدد فيه وجماوزة احلدّ  (6)« إيّاكم والغلّو يف الّدين » : ويف احلدي  ،(5) ﴾

                                                           
 (.4/  2انظر: تفسري املبار ) 1
 2/108مدارج السالكني :انظر 2
 (.387/  4انظر: معجم مقاييس اللغة مادة )غلو( ) 3
 (.2448/  6انظر: الصحاح مادة )غل( ) 4
 171البساء: من اآلية  5
(، وصحيح اجلامع 1283( وصححه األلباين كما يف السلسلة الصحيحة رقم )3029(. وابن ماله برقم )3057أخرله البسائي برقم ) 6

 (.2680رقم )
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ّو وقد ورد يف القرآن الكرمي آيتان فيهما البَّهي عن الغل ،هها معىن الغلّو يف اللغة .(1) غل، وغل البَّبت: ارتفع وعظم
 (2) ﴾ َلى اللَِّه ِإالَّ احلَْقَّ يَاأَْهَ  اْلِكَتاِب اَل تَ ْغُلوا يف ِديِبُكْم َواَل تَ ُقوُلوا عَ  ﴿يف سورة البساء:  تعاىل بلفظه الصَّريح، قا 

م جتاوزوا احلّد يف ع أه َ  يَبهى تعاىل :قا  ابن كثري يسى الكتاب عن الغلّو واإلطراء، وهها كثري يف البَّصارى، فإهنَّ
هوه إهلًا من دون اهلل يعبدونه كما  حىتَّ رفعوه فوق املب لة اليت أعطاها اهلل إيَّاها، فبقلوه من حيِّ  الّببوَّة إىل أن اختَّ

  ما قالوه، سواء  على ديبه، فاّدعوا فيهم العصمة، واتَّبعوهم يف ك يعبدونه، ب  غلًوا يف أتباعه وأشياعه، ِمَّن زعم أنَّه
رُْهَباهَنُْم اختََُّهوا َأْحَباَرُهْم وَ  ﴿: -تعاىل  -كان حقَّا أو باطل، أو ضلال أو رشاًدا، أو صحيًحا أو كهبًا، وهلها قا  

 .(4( )3)﴾ أَْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَّهِ 
رْيَ احلَْقِّ َواَل تَ تَِّبُعوا ُقْ  يَاأَْهَ  اْلِكَتاِب اَل تَ ْغُلوا يف ِديِبُكْم غَ  ﴿ :تعاىل يف سورة املائدة، قا أمَّا اآلية الثانية فجاءت  

يقو : ال تُ ْفرِطوا يف القو  فيما  :قا  الطربي (5) ﴾ أَْهَواءَ قَ ْوٍم َقْد َضلُّوا ِمْن قَ ْبُ  َوَأَضلُّوا َكِثريًا َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَِّبي ِ 
فيما تديبون به من أمر املسيح فتجاوزوا فيه احلّق إىل الباط ، فتقولوا فيه: هو اهلل، أو هو اببه، ولكن قولوا: هو عبد 

والبَّصارى أكثر غلوًّا يف االعتقادات واألعما   :قا  شيخ اإلسلم ابن تيمية .(6)وروح مبه  ،اهلل وكلمته ألقاها إىل مرمي
 .(7)من سائر الطّوائف، وإيَّاهم هنى اهلل عن الغلّو يف القرآن 

  ِمبها ما يلي ،ْكُر بعضها يساعد على َفهم املعىن أكثروقد وردت بعض األحادي  اليت تبهى عن الغلّو، وذ: 
قاهلا ثلثًا  «هلك املتبطّعون » اهلل عليه وسلم ن ابن مسعود رضي اهلل عبه قا : قا  رسو  اهلل، صلى ع .1

 .(9)قا  البَّووُي: هلك املتبطّعون: أي املتعمِّقون املغالون اجملاوزون احلدود يف أقواهلم وأفعاهلم  .(8)
وا على ال تشّدد» وعن أنس بن مالك رضي اهلل عبه أنَّ رسو  اهلل، صلى اهلل عليه وسلم كان يقو :  .2

هم يف الصَّوامع د اهلل عليهم، فتلك بقاياعلى أنفسهم فشدّ  دواعليكم، فإنَّ قوًما شدّ  اهللُ أنفسكم فُيشدِّد 

                                                           
 «.غل»انظر: لسان العرب، مادة:  1
 171البساء: من اآلية  2
 31التوبة: من اآلية  3
 (.589/  1انظر: تفسري ابن كثري ) 4
 77املائدة: 5
 (.316/  6: تفسري الطربي )انظر 6
 (.289/  1اقتضاء الصراط املستقيم ) 7
 (.2670أخرله مسلم يف صحيحه برقم ) 8
 (.220/  16شرح مسلم للبووي ) 9
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َناَها َعَلْيِهمْ  َوَرْهَبانِيَّةً  ﴿والّديار   .(2)« (1)﴾ ابْ َتَدع وَها َما َكَتب ْ
ُيشاّد الّدين  إنَّ هها الّدين يُسر، ولن» وعن أيب هريرة رضي اهلل عبه عن البيب، صلى اهلل عليه وسلم قا :  .3

» ويف لفظ:  .(3)« أحد إال غلبه، فسّددوا، وقاربوا وأبشروا، واستعيبوا بالغدوة والرَّوحة، وشيء من الدَّجلة 
واملعىن: ال يتعّمق أحد يف األعما  الّديبيَّة، ويرتك الّرفق إال  :قا  ابن َحَجر .(4)« القصد القصد تبلغوا 
ع  وفوكّ  ههه األحادي  تدّ  على أن الغلّو خروج عن املبهح وجماوزة للحّد،  .(5)عج  وانقطع فُيغلب 

وتهّمه  ولست بصدد ذكر األحادي  اليت تبهى عن الغلوّ  ،صلى اهلل عليه وسلم ما مل يشرعه اهلل وال رسوله
ا، ومن أشهرها قصَّة  وسلم يف  صلى اهلل عليههين لاءوا وسألوا عن عم  الرسو  الالثلثة فهي كثرية لدًّ

م تقاّلوا، فكان من مقولتهم ما هو معروف، وكيف واله رسو  اهلل، صلى اهلل عليه وسلم هها  السّر، فكأهنَّ
ا اخرتُت ههه األحادي  للداللة على ما حنن بصد ،(6)األمر  ومن ،ده، وهو حتديد معىن الغلّو ومفهومهوإمنَّ

 .مثَّ علقته بالوسطيَّة.
 وأختم تعريف الغلّو ذههين الّتعريفني:

 الغلّو: جماوزة احلّد بأن يُ اد يف الشيء يف محده أو ذّمه على ما يستحّق وحنو :شيخ اإلسلم ابن تيميةل :األو  -
 .(7)ذلك 

وضابط الغلّو بيَّبة الشيخ سليمان  .(8): املبالغة يف الشيء والّتشديد فيه بتجاوز احلّد :الغلوبن حجروالثاين ال -
َواَل  ﴿حي  قا : وضابطه تعّدى ما أمر اهلل به، وهو الطّغيان الهي هنى اهلل عبه يف قوله:  ،بن عبد الوهاب

التَّعريف الّلغوي للغلّو وما ورد فيه من آيات وِمَّا سبق من  .(10( )9) ﴾ َتْطَغْوا ِفيِه فَ َيِح َّ َعَلْيُكْم َغَضيب 
وأحادي ، وكهلك تعريف العلماء يتَّضح لبا أن الغلّو هو: جماوزة احلّد يف األمر املشروع، وذلك بال ّيادة فيه 

 أو املبالغة إىل احلّد الهي خُيرله عن الوصف الهي أراده وقصده الشَّارع.

                                                           
 27احلديد: من اآلية  1
 .4904/276، وضعفه األلباين يف سبن أيب داود برقم 4904رواه أبو داود برقم  2
 (.5034(. والبسائي برقم )15/  1أخرله البخاري ) 3
 (.514/  2(، وأمحد )182، 181/  7أخرله البخاري ) 4
 (.94/  1انظر: فتح الباري ) 5
 وهو حدي  أنس املشهور يف قصة الثلثة. 6
 (.289/  1انظر: اقتضاء الصراط املستقيم ) 7
 (.278/  13انظر: فتح الباري ) 8
 81طه: من اآلية  9

 (.82( والغلو يف الدين ص )256انظر: تيسري الع ي  احلميد ص ) 10

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://www.alukah.net/


 

16 www.alukah.net 

 أن احلكم على العم  بأنه غلو، أو أنَّ هها املرء من الُغلة، باب خطري، الوِما يببغي التببيه عليه يف هها الشأن 
يقدر عليه إال العلماء الهين يُدركون حدود هها العم ، ويعلمون أبواب العقيدة وفروعها، ألنَّ احلكم على الشيء 

ني بشرع اهلل، امللت م فرع عن تصّوره، فقد يكون األمر مشروًعا ويوصف صاحبه بالغلّو، وها حنن نرى اليوم أن
اس يف احلكم على األعما  ولهلك فإّن املقي املتمسِّكني بالكتاب والسبَّة يُوصفون بالغلّو والّتطرُّف والتَّ مُّت وحنوها.

ها الباب عليه البَّاس، وقد ض َّ يف ه اعتادواألفراد واجلماعات هو الكتاب والسبَّة، وليست األهواء واألعراف، وما 
معىن ، أبنيِّ اموأحكوبعد أن تبنيَّ لبا معىن )الغلّو( لغة وشرًعا، وما يتعلَّق به من معاٍن  راد ومجاعات.أُمٌم وأف

 :بالغلو )اإلفراط( بإجياز، كي تتضح صلته
الفرط، يُقا : أفرط: إذا جتاوز احلّد يف األمر، يقولون: إيَّاك و  :قا  ابن فارس لغة هو: التقّدم وجماوزة احلّد. :اإلفراط

وأفرط  :وقا  اجلوهري .(1)أي ال جتاوز القدر، وهها هو القياس، ألنَّه إذا لاوز القدر فقد أزا  الشيء عن ولهته 
 :قا  الطربي .(3) ﴾ َبا أَْو أَْن َيْطَغىإِن ََّبا ََنَاُف َأْن يَ ْفُرَط َعَلي ْ  ﴿: -تعاىل  -قا   .(2)يف األمر: أي: لاوز فيه احلّد 

أمَّا التَّفريط و  لك، إذا أسرف فيه وتعدَّىوأما اإلفراط فهو اإلسراف واإلشطاط والتعّدي، يقا  مبه، أفرطت يف قو 
 . (4)فهو التَّواين، يُقا  مبه: فرَّطت يف هها األمر حىت فات، إذا تواّن فيه

 

 .-كما سيأيت  -جتاوز احلّد، والتقّدم عن القدر املطلوب، وهو عكس التَّفريط  وَنلص ِمَّا سبق أن معىن اإلفراط:
فسَّر الغلّو  دي الغلّو واإلفراط أنَّ كل مبهما يصدق عليه: جتاوز احلّد، وقومن خل  ما سبق يتَّضح من تعريفَ 

أمر استحّق  "الوسطيَّة" فك  والهي يعبيبا يف هها املبح  أن كل من الغلّو واإلفراط خروج عن،باإلفراط كما سبق
 وصف )الغلّو( أو )اإلفراط( فليس من الوسطيَّة يف شيء.

 
  :ثانًيا: التفريط والجفاء 

 .ريط واجلفاءوهو: التَّف ،نقف اآلن مع ما يقابلهما ،وما يّد  عليه ك  مبهما ،بعد أن عرَّفبا معىن الغلّو واإلفراط

                                                           
 (.490/  4انظر: معجم مقاييس اللغة مادة )فرط( ) 1
 (.1148/  3انظر: الصحاح مادة )فرط( ) 2
 45طه: من اآلية  3
 (.170/  16انظر: تفسري الطربي ) 4
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أي كان أمره  .(2) ﴾ وََكاَن أَْمرُُه فُ ُرطًا ﴿ :وقا  ال َّلَّاج .(1)يف لسان العربالتَّضييع كما هو:  والتَّفريط في اللغة
فّرط يف األمر يُفرِّط فرطًا، و  وهو بالتخفيف: املسرف يف العم ، وبالّتشديد املقصِّر فيه. .التَّفريط وهو تقدمي العج 

 .(3)أي: قصَّر فيه وضيَّعه حىت فات، وكهلك الّتفريط 
وإذن فالتَّفريط هو التَّقصري والتَّضييع  .(4) «أما إنَّه ليس يف البوم تفريط » صلى اهلل عليه وسلم  الرسو ومبه قو  
ك.   (5)فرَّط يف األمر فرطًا: أي قصَّر فيه، وضيَّعه، حىت فات، وكهلك التَّفريط  :قا  اجلوهري والرتَّ
بُوا  ﴿: -تعاىل  -قا    ْسرَتَ َبا َعَلى َما فَ رَّْطَبا ِفيَهابِِلَقاِء اللَِّه َحىتَّ ِإَذا َلاَءهْتُُم السَّاَعةُ بَ ْغَتًة قَاُلوا يَاحَ َقْد َخِسَر الَِّهيَن َكهَّ
 .(7)يقو : يا ندامتبا على ما ضّيعبا فيها :قا  الطربي (.6) ﴾

 .(8) ﴾ ِمَن السَّاِخرِينَ اللَِّه َوِإْن ُكْبُت لَ َأْن تَ ُقوَ  نَ ْفٌس يَاَحْسرَتَا َعَلى َما فَ رَّْطُت يف َلْبِب  ﴿ :ويف سورة ال مر
وروي مث  ذلك عن ،وقصَّرت يف الدنيا يف طاعة اهلل ،يقو : على ما ضيَّعت من العم  مبا أمرين اهلل به :قا  الطربي

 .(9)جماهد والّسّدي 
، من ذلك: الشيء عن الشيءيدّ  على أص  واحد: نبو  :اجليم والفاء واحلرف املعت ّ  :فقا  ابن فارس :أما الجفاء

لحدي : ول .(10)لفوت الرل  الفوه، وهو ظاهر اجلفوة، أي: اجلفاء، ولفا السَّرج عن ظهر الفرس، وألفيته أنا
جلفاء قا  أبو عبيد يف معىن ا أي تعاهدوه وال تبتعدوا عن تلوته. .(11)« اقرأُوا القرآَن، وال تَ ْغُلوا فيه، وال جَتُْفوا عبه» 

 »قا : قا ، صلى اهلل عليه وسلم  ،ويف احلدي  عن أيب هريرة .(12) واجلايف عبه التَّارك له، وللعم  بهيف احلدي : 
 .(13)« احلياء من اإلميان واإلميان يف اجلبة، والبهاء من اجلفاء، واجلفاء يف البَّار 

                                                           
 لسان العرب، مادة )فرط(. 1
 .28الكهف: من اآلية  2
 .سابق نفسه مادة ) فرط (املرلع ال 3
 (، وأصحاب السبن.681( رقم )473/  1أخرله مسلم ) 4
 (.1148/  3انظر: الصحاح مادة )فرط( ) 5
 .31األنعام: من اآلية  6
 (.178/  7انظر: تفسري الطربي ) 7
 .56ال مر: 8
 (.19/  24انظر: تفسري الطربي ) 9

 (.465/  1انظر: مقاييس اللغة مادة )لفو( ) 10
 (.8/13(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم )428/  3خرله أمحد يف املسبد )أ 11
 .3/483انظر غريب احلدي  أليب عبيد القاسم بن سلم  12
(، وصححه األلباين كما يف صحيح اجلامع رقم 4184وابن ماله برقم ) ،(. وقا : حدي  حسن صحيح2009أخرله الرتمهي برقم ) 13
(3200.) 
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ك والبعد، وهو غالًبا ما حيدث خلف  أكثر ما يرد اجلفاء و  األص  والعادة.وِما سبق يتَّضح أن اجلفاء هو الببوء والرتَّ
 ملا هو حمظور ومبهّي عبه، كاجلفاء مبا يقاب  الصلة والرّب، واجلفاء الهي هو من الّشدة والغلظة، وحنو ذلك.

  بعض األمثلة اليت يتَّضح فيها معىن التَّفريط واجلفاء:وههه 
ا التَّ » تفريط، ولهلك ورد يف احلدي :  :تأخري الصلة عن وقتها -1 فريط على من أمَّا إنّه ليس يف البوم تفريط، إمنَّ

 .(1)« مل يصّ  الّصلة حىت جييء وقت الصَّلة اآلخر 
 تفريط. :رؤية املبكرات وعدم إنكارها مع القدرة -2 
 تفريط. :إمها  تربية األوالد -3 
  تفريط. :ترك األخه باألسباب -4 
 تفريط.:-دون سبب  - عم  اليوم إىل الغد تأخري -5
 لفاء. :الغلظة يف املعاملة -6 
 لفاء. :عقوق الوالدين -7 
 لفاء وتفريط :قطع األرحام وعدم صلتهم -8 
اء، وأن بيبهما وذهها يتبنيَّ معىن الّتفريط واجلف لفاء وتفريط. :عدم القيام حبقوق العلماء وضعف الصلة ذهم -9

 (2)ومها يُقابلن معىن الغلّو واإلفراط.عموًما وخصوًصا. 

 أنَّ ك  أمٍر اتَّصف بالتَّفريط أو باجلفاء، فإنَّه خُيالف الوسطيَّة، ومبقدار اّتصافه بأّي من ههين الوصفني واخللصة:
 يكون بعده عن الوسطيَّة وجتافيه عبها.

 
 :ثالثًا: الصراط المستقيم

نَّبا بدون فهم معىن إ واإلفراط والتَّفريط، نأيت للحدي  عن الّصراط املستقيم.بعد أن عرفبا مدلو  الغلّو واجلفاء 
وقد ورد  ،ا الشام ومفهومه )الّصراط املستقيم(، وحتديد مدلوله، ال نستطيع فهم )الوسطيَّة( على معباها الّصحيح

 ﴿و  (3)﴾ ِقيًماِصرَاطًا ُمْستَ  ﴿ بلفظ -أيًضا  -لفظ )الّصراط املستقيم(، يف القرآن الكرمي عشرات املرَّات، ولاء 
اْهِدنَا  ﴿: -تعاىل  -ففي سورة الفاحتة جند قوله  .وحنو ذلك (5) ﴾ ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما ﴿و  (4) ﴾ ِصرَاَطَك اْلُمْسَتِقيمَ 

                                                           
 (، وغريه681( رقم )473/  1ل ء من حدي  طوي  أخرله مسلم ) 1
 انظر الوسطية يف ضوء القرآن الكرمي  2
 68البساء: من اآلية  3
 16األعراف: من اآلية  4
 153األنعام: من اآلية  5
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 ،(2) ﴾ ِهْم َواَل الضَّالِّنيَ اْلَمْغُضوِب َعَليْ ِصرَاَط الَِّهيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ  ﴿مث يفّسره بأنه: ( 1) ﴾ الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيمَ 
 ﴿ولاء بعد ههه اآلية مباشرة:  (.3) ﴾ يَ ْهِدي َمْن َيَشاُء ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ  ﴿: -تعاىل -ويف البقرة لاء قوله 

 (.4) ﴾ وََكَهِلَك َلَعْلَباُكْم أُمًَّة َوَسطًا
 ا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيمَ اْهِدنَ  ﴿: -تعاىل -يف قوله  :قا  الطربي؟ معباهههه بعض اآليات اليت وردت يف "الّصراط" فما 

وقا   ،أمجعت األمَّة من أه  التَّأوي  مجيًعا على أنَّ الّصراط املستقيم هو الطّريق الواضح الهي ال اعولاج فيه ﴾
 : أهلمبا الطّريق ((: يقو  ﴾ اْلُمْسَتِقيمَ اْهِدنَا الصِّرَاَط  ﴿صلى اهلل عليه وسلم ))  ،قا  لربي  حملمد :ابن عباس

وإمّنا وصفه اهلل باالستقامة، ألنَّه صواب ال خطأ فيه  :قا  الطربي .(5)اهلادي، وهو دين اهلل الهي ال َعوَِج له (( 
: ك  حائد عن قصد الّسبي ، وسالك غري املبهج القومي فضاّ  عبد العرب، إلضلله وله الّطريق أيضا وقا  .(6)
(7). 
 الصلة بين الوسطية والصراط المستقيم: 
 ،ِما تقدَّم يتَّضح أن معىن الّصراط املستقيم يدّ  على الوسطيَّة يف مفهومها الشَّرعي االصطلحّي الهي سبق تقريره 

 فاخلرييَّة والبيبيَّة ظاهرتان يف هها األمر.
مث  ﴾ يَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهمْ هِ ِصرَاَط الَّ  ﴿عرَّفه فقا :  ﴾ اْلُمْسَتِقيمَ اْهِدنَا الصِّرَاَط  ﴿فبجد يف سورة الفاحتة ملَّا قا : 

م الهين أنعم اهلل فجع  الّصراط املستقيم طريق اخليار، وه ﴾ َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّالِّنيَ  ﴿حدَّده فقا : 
  طريقي املغضوب عليهم والّضالني.وهو بني،والّشهداء والّصاحلنيعليهم من الببّيني والّصّديقني 

 .سبامها وأعلى درلاهتا يَّة وذروةميث  قمَّة الوسط :أنَّ الّصراط املستقيم - :وبالتأّمل فيما سبق يتَّضح لنا ما يلي
  أنَّ املقياس لتحديد اخلرييَّة هو الشرع، وليس هوى البَّاس أو ما تعارفوا عليه أو ألفوه، فإنَّ مفهوم الوسطيَّة عبد -

كثري من الباس تعين الّتباز  أو التَّساه  ب  واملداهبة أحيانًا، حي  خيتارون األمر بني اخلري والشّر وهو إىل 
م حيسب  ون صبًعا.الشّر أقرب يف حقيقته ومآله، وهم حيسبون أهنَّ

مور، جتب مراعاهتا عبد حتديد مفهوم الوسطيَّة وتطبيقها على أمر من األ أنَّ هباك عوام  كثرية، وأصوال معتربة  -

                                                           
 6الفاحتة: 1
 7الفاحتة: 2
 142البقرة: من اآلية  3
 143البقرة: من اآلية  4
 (.74-73/  1انظر: تفسري الطربي ) 5
 (.75/  1انظر: تفسري الطربي ) 6
 (.84/  1انظر: املرلع السابق نفسه  ) 7

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://www.alukah.net/


 

20 www.alukah.net 

  .لّصوابون آخر يؤّدي إىل خلف ذلك وجمانبة احي  إن قصر البظر على أمر د
 :أنَّه جيب عبد البظر يف أّي أمر من األمور لتحديد علقته بالوسطية ومدى قربه أو بعده مبها: وخلصة األمر

و أقرب، مراعًيا ههه األسس ه مث إىل أيّ  ،فقط هِ واالعتبار يف حقيقة هها األمر دون االقتصار على ظاهرِ دقَّة الّبظر 
لّصراط املستقيم فهو إىل ا هِ ومآلِ  هِ فإذا اتَّضح قربه يف حقيقتِ  - كما ستأيت-وضوابط مبهجية يف ذلك أمور عدَّة 

 مآالً و  الغلّو أو اجلفاء أو اإلفراط أو التَّفريط أقرب حقيقةً  داخ  يف الوسطيَّة اليت نتحدث عبها، أمَّا إذا كان إىل
 .فليس من الوسطيَّة يف شيء، وإن حسبه البَّاس كهلك، وقد زلَّت يف ههه املسألة عقو  وأقدام
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 :بيان ضوابط الوسطيَّة وفق منهج االسالم :المبحث الثالث
 

ي  هها منف وكي ؟ضوابط الوسطية يف املبهج اإلسلمي. ماهي .مبثابة لواب سؤا  هها البح هي ههه الضوابط 
 :وهي على البحو اآليت ؟األمر عن غريه ه  من الوسطية أو ال

 
 :أوال: الخيريَّة

وقا  يف سورة  (1) ﴾ وََكَهِلَك َلَعْلَباُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى البَّاسِ  ﴿يف سورة البقرة:  -تعاىل  -قا  اهلل 
ثري قا  ابن ك ،ذكرت أن من معاين الوسطيَّة اخلرييَّة سبق أن وقد (2) ﴾ ُكْبُتْم َخرْيَ أُمٍَّة ُأْخرَِلْت لِلبَّاسِ   ﴿آ  عمران: 

 .(3): والوسط هبا: اخليار واأللود، كما يقا  لقريش أوسط العرب نسًبا ودارًا، أي خريها -رمحه اهلل  -
م خري قا : يعين خري البَّاس ل ﴾ ُكْبُتْم َخرْيَ أُمٍَّة ُأْخرَِلْت لِلبَّاسِ   ﴿: -تعاىل  -ويف تفسريه لقوله  لّباس، واملعىن: أهنَّ

 .(4)أي خيارًا  ﴾ وََكَهِلَك َلَعْلَباُكْم أُمًَّة َوَسطًا ﴿كما يف اآلية األخرى:   :األمم وأنفع البَّاس للبَّاس، إىل أن قا 
سبق يتَّضح أن اخلرييَّة ِمَّا فسر به معىن الوسطيَّة اليت ذكرها اهلل من خصائص ههه األمَّة، فما هي ههه اخلرييَّة وِمَّا 

 ؟اليت نعرف ذها وسطيَّة ههه األمَّة
بتم ذههه الّشروط إذ ك ،وقا  آخرون: معىن ذلك: كبتم خري أمَّة أُخرلت للبَّاس :قا  الطربي يف تفسري آية اخلرييَّة

ون عن املبكر، وتبه ،ذها، فكان تأوي  ذلك عبدهم: كبتم خري أمَّة تأمرون باملعروف -لّ  ثباؤه  -اليت وصفهم 
 .(5)وتُؤمبون باهلل، أخرلوا للبَّاس يف زمانكم 

والّبهي  ،عروفاألمر بامل إّن ههه األمَّة ما فتئت خري أمَّة أُخرلت للبَّاس، حىتَّ تركت :واحلق أقو  :قا  رشيد رضا
اإلميان عّلة والّبهي عن املبكر، و  ،وقد بنيَّ الفخر الرازي كون وصف األمَّة هبا باألمر باملعروف :مث قا ، عن املبكر

 :فقا  ،لكوهنا خري أمَّة أُخرلت للّباس
اس ويكسوهم، كرمي، يطعم البَّ كما تقو : زيد    ،واعلم أنَّ هها الكلم مستأنف واملقصود مبه بيان عّلة تلك اخلرييَّة

 .ويقوم مبا يصلحهم
وحتقيق الكلم أنَّه ثبت يف أصو  الفقه أن ذكر احلكم مقرونًا بالوصف املباسب له يدّ  على كون ذلك احلكم 

                                                           
 143البقرة: من اآلية  1
 110آ  عمران: من اآلية  2
 (.190/  1انظر: تفسري ابن كثري ) 3
 (.391/  1انظر: تفسري ابن كثري ) 4
 (.44/  4انظر: تفسري الطربي ) 5
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حلكم وههه مث ذكر عقيبه هها ا ،بثبوت وصف اخلرييَّة هلهه األمَّة -تعاىل  -م فهبا حكَ  ،معّلل بهلك الوصف
 ( 1) فولب كون تلك اخلرييَّة معّللة ذههه العبادات ،والّبهي عن املبكر، واإلميان ،أعين األمر باملعروف ،الطّاعات

 :وقد وردت بعض األحادي  اليت تدّ  على خرييَّة ههه األمَّة مبها
ن سبعني أمَّة أنتم إنَّكم تّتمو » الرتمهي يف تفسريه هلهه اآلية أن رسو  اهلل، صلى اهلل عليه وسلم قا :  ما رواه -

  (2)« خريها وأكرمها على اهلل 
 صرتنُ أُعطيت ما مل يُعط أحد من األنبياء، فقلبا: يا رسو  اهلل ما هو؟ فقا : » وقا  صلى اهلل عليه وسلم  -

، ومسّيت أمحَد، ولع  الرّتاب يل طهورًا، ولُ  بالّرعب، وأُعطيت مفاتيح  .(3) «علت أّميت خري األمم األُر
 

 :أبرز أوجه خيرية هذه األمَّة
 

َهْونَ   ﴿: -سبحانه  -: قا  اإليمان باهلل -  َعِن اْلُمْبَكِر ُكْبُتْم َخرْيَ أُمٍَّة أُْخرَِلْت لِلبَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ب ْ
ع  اإلميان ، ب  ل-تعاىل  -بني خرييَّة ههه األمَّة واإلميان به  -لّ  وعل  -. فقرن اهلل (4) ﴾ بِاللَّهِ َوتُ ْؤِمُبوَن 

 .هو سبب اخلرييَّة، واألمر باملعروف، والبَّهي عن املبكر فرع عن اإلميان، وأثر من آثاره
هلل يف كتابه، وعلى لعم  مبا أمر به افاإلميان علم واعتقاد وعم ، فمقتضى اإلميان باهلل وكتبه ورسله، يستل م ا

 لسان رسوله صلى اهلل عليه وسلم.
ولهلك فإنَّبا قب  أن حنكم خبرييَّة مجاعة أو فرد أو عم ، ال بّد من الّتحّقق يف توافر شرط اإلميان فيه مبعباه 

م يّدعون (5) ﴾ ا هَلُمْ َوَلْو آَمَن أَْهُ  اْلِكَتاِب َلَكاَن َخريًْ  ﴿: -سبحانه -الّشام  املتكام ، فقد قا   . مع أهنَّ
 .(6) اإلميان، ولكن العربة باحلقائق ال بالّدعاوى

 
 

 : والنهي عن المنكر األمر بالمعروف -

                                                           
 (.60/  4انظر: تفسري املبار ) 1
 .2301وحسبه األلباين كهلك يف صحيح اجلامع برقم  ،هها حدي  حسن :(، وقا 3001أخرله الرتمهي يف سببه برقم ) 2
 .3939:وصححه األلباين يف السلسة الصحيحة برقم ،(158، 98/  1أخرله أمحد ) 3
 110آ  عمران: من اآلية  4
 110آ  عمران: من اآلية  5
 .97انظر الوسطية يف ضوء القرآن الكرمي ص 6
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ُكْبُتْم َخرْيَ   ﴿من خصائص ههه األمَّة العمليَّة قيامها باألمر باملعروف، والّبهي عن املبكر، وههه شهادة اهلل هلا: 
َهْوَن َعِن اْلُمْبَكرِ أُمٍَّة أُْخرَِلْت   .(1) ﴾ لِلبَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ب ْ

الَِّهيَن َكَفُروا ِمْن َبيِن  لُِعنَ  ﴿واألمر باملعروف والّبهي عن املبكر أولبه اهلل على من قبلبا، ولكبهم فرَّطوا وضيَّعوا 
انُوا اَل يَ تَ َباَهْوَن َعْن ُمْبَكٍر فَ َعُلوُه كَ   ﴾﴿ َذِلَك مبَا َعَصْوا وََكانُوا يَ ْعَتُدونَ ِإْسرَائِيَ  َعَلى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ 

. وجند مصداق خرييَّة ههه األمَّة لقيامها باألمر باملعروف والّبهي عن املبكر، أنَّه مبه (2) ﴾ لَِبْئَس َما َكانُوا يَ ْفَعُلونَ 
 بو إسرائي .إىل يومبا احلاضر وهها الرّكن العظيم مل يبقطع ومل يرتك كما فع  ب بُِعَ  رسو  اهلل، صلى اهلل عليه وسلم

قد جند ضعًفا يف زمان من األزمبة أو مكان من األمكبة، ولكبَّه ال يصبح حالة مستقرَّة، وال تعدم األمَّة آمرًا أو 
ظاهرين على  ال ت ا  طائفة من أّميت»  ناهًيا ولو كانوا قلَّة قليلة، وهها مصداق قو  الرسو ، صلى اهلل عليه وسلم

  (3)« احلّق ال يضّرهم من خههلم حىتَّ يأيت أمر اهلل وهم كهلك 
األمر باملعروف، والّبهي عن املبكر له صفة الّشمو ، فليس متعّلًقا بعم  معنّي، ب  يشم  ك  معروف وك  و 

ريمها  يتعّلق بعم  خمصوص، وال ّكاة واحلج وغمبكر، بيبما سائر األعما  جندها أعماال خمصوصة معيبة، فالصيام 
كهلك. ولهلك فهو يشرتك مع اإلميان يف صفة الّشمو ، حي  إن األمر باملعروف يشم  مجيع أبواب اإلميان 

 واإلسلم.
غرّيه بيده، من رأى مبكم مبكرًا فلي»  :والرسو  صلى اهلل عليه وسلم قا  يف احلدي  الهي رواه أبو سعيد اخلدري

فجاء املبكر ُمَبّكرًا هبا داللة على  .(4)«  يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان فإن مل
عمومه، أي: أّي مبكر يراه املسلم، فهو يشم  ك  مبكر، كما أن األمر يشم  ك  معروف، فيدخ  يف ذلك 

 .(5)مجيع ما شرعه اهلل، فيؤمر به ويبهى عن خمالفته 
الّبهي والّبهي عن املبكر، من أبرز أوله خرييَّة ههه األمَّة، واألمر باملعروف، و  ، لبا أن األمر باملعروفوِمّا سبق يتبنيَّ 

عن املبكر، له صور متعّددة، وليس حمصورًا حبالة أو صفة واحدة كالكلم مثل، ب  قد يكون باليد أو اللسان أو 
موا إىل الصلة فهو داخ  يف األمر باملعروف، وإن مل فمن صّلى أمام الباس مل يقو  -كالقدوة مثل   -العم  

من تغيري  جملس فيه مبكر فإنَّه ومن خرج من ،فهو من األمر باملعروف ،يتكّلم، وكهلك من تصدَّق لُيقتدى به

                                                           
 110آ  عمران: من اآلية  1
 79، 78املائدة: 2
 ( وغريهم.4252(. وأبو داود برقم )1920أخرله مسلم برقم ) - 3
 (.49( رقم )69/  1أخرله مسلم ) 4
 (.63/  4انظر: تفسري املبار ) - 5
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ُهْم َحىتَّ خيَُ  ﴿املبكر، ولو مل يتكّلم.  ُْ َعب ْ  (1) ﴾ وُضوا يف َحِديٍ  َغرْيِهِ َوِإَذا رَأَْيَت الَِّهيَن خَيُوُضوَن يف آيَاتَِبا فََأْعِر
 .وأضعف أبواب تغيري املبكر أن يكون يف القلب كما ورد يف احلدي 

فإنّبا  ،حيرسهوالبهي عن املبكر، حيوطه و  ،ولاء األمر باملعروف ،فإنّه إذا حتّقق اإلميان مبعباه الّشام  املتكام 
 .ال ي يغ عبها إال هالك ،سبرى اخلرييَّة اليت أخربنا اهلل ذها ماثلة أمام أعيببا

 
 :االستقامة :ثانياً 

 :تعريف االستقامة
  ِإنَّ الَِّهيَن قَالُوا رَب َُّبا اللَُّه مُثَّ  ﴿استقامة اإلنسان ل ومه للمبهج املستقيم حنو:  :قا  الراغب
  .(3) (2) ﴾ اْستَ َقاُموا

 .(4) االستقامة ضد الطّغيان، وهو جماوزة احلدود يف ك  شيء :وقا  ابن القّيم
 .(5)االستقامة: االستمرار يف لهة واحدة من غري أخه يف لهة اليمني والّشما   :وقا  القرطيب
قا  عمر رضي اهلل عبه االستقامة: أن تستقيم على األمر والّبهي، وال تَ ُروُغ َرَوَغاَن الثّعالب  :وقا  ابن القيم

(6). 
 االستقامة وهي الّسداد، واإلصابة يف الب ِّيَّات واألقوا  واألعما .ب: فأمر -أيًضا  -وقا  ابن القيم 

، م بني يدي اهلل على حقيقة الّصدقمث قا : فاالستقامة: كلمة لامعة، آخهة مبجامع الّدين، وهي القيا
 .(7)والوفاء بالعهد 

 

 :أحاديث في االستقامة
 اإلسلم قلت يا رسو  اهلل ق  يل يف» يف صحيح مسلم عن سفيان بن عبد اهلل رضي اهلل عبه قا :  -

 .(8)« قوال ال أسأ  عبه أحًدا غريك؟ قا : "ق  آمبت باهلل، مث استقم 
                                                           

 68األنعام: من اآلية  1
 30فصلت: من اآلية  2
 انظر: املفردات للراغب مادة )قوم(. - 3
 (.104/  2انظر: مدارج السالكني ) - 4
 (.107/  9انظر: تفسري القرطيب ) - 5
 (،104/  2انظر: مدارج السالكني ) - 6
 (.105/  2املرلع السابق نفسه ) 7
 (.413/  3(. وأمحد )38( رقم )65/  1أخرله مسلم ) - 8
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اعلموا أن خري استقيموا ولن حتصوا، و » وعن ثوبان رضي اهلل عبه عن البيب، صلى اهلل عليه وسلم قا :  -

 .(1)« أعمالكم الّصلة، ولن حيافظ على الوضوء إال مؤمن 
سّددوا وقاربوا،  »ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهلل عبه قا : قا  رسو  اهلل، صلى اهلل عليه وسلم  -

ه لن يبجو أحد مبكم بعمله، قالوا: وال أنت يا رسو  اهلل؟ قا : وال أنا، إال أن يتغمَّدين اهلل برمحة واعلموا أنَّ 
 .(2)« مبه وفض  

 يستقيم ال» صلى اهلل عليه وسلم قا :  ويف مسبد اإلمام أمحد عن أنس بن مالك رضي اهلل عبه عن البيب -
 .(3)« يستقيم لسانه  إميان عبد حىت يستقيم قلبه، وال يستقيم قلبه حىتَّ 

ان، إذا أصبح ابن آدم فإنَّ األعضاء كّلها تكّفر اللس» ويف رواية الرتمهي عن أيب سعيد مرفوًعا وموقوفًا:  -
ا حنن بك، فإن استقمت استقمبا، وإن اعولجت اعولجبا   .(4)« فتقو : اتَّق اهلل فيبا، فإمنَّ

 أقوال العلماء في االستقامة:
د االستقامة على يري :عبه عن االستقامة فقا : أال تشرك باهلل شيًئا. قا  ابن القيم ُسئ  الصديق رضي اهلل -

 .(5)حمض الّتوحيد 
 

ْبِشُروا اُفوا َواَل حَتْ َنُوا َوأَ ِإنَّ الَِّهيَن قَاُلوا رَب َُّبا اللَُّه مُثَّ اْستَ َقاُموا تَ تَ بَ  َُّ  َعَلْيِهُم اْلَمَلِئَكُة َأالَّ ختََ  ﴿: -تعاىل  -ويف قوله  -
فسَّر السَّلف االستقامة فقالوا: قا  عمر رضي اهلل عبه استقاموا هلل بطاعته، ، (6) ﴾ بِاجْلَبَِّة الَّيِت ُكْبُتْم تُوَعُدونَ 

 ومل يروغوا روغان الثّعالب.
 وقا  عثمان بن عفان رضي اهلل عبه استقاموا: أخلصوا العم  هلل.

 استقاموا: أّدوا الفرائض.وقا  علي بن أيب طالب رضي اهلل عبه 
 .ومبث  ذلك فسَّرها ابن عباس رضي اهلل عبه

 .(7)استقاموا على حمّبته وعبوديَّته، فلم يلتفتوا عبه مُيبة وال ُيسرة :وقا  شيخ اإلسلم ابن تيمية
                                                           

 .952:وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم ،(277أخرله ابن ماله برقم ) - 1
 (.1816( رقم )2170/  4(. ومسلم )182/  7أخرله البخاري ) - 2
 .2554 :وحسبه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم ،(198/  3أخرله أمحد ) - 3
 (.351وحسبه األلباين كما يف صحيح اجلامع رقم ) ،(2407أخرله الرتمهي برقم ) - 4
 (.104/  2انظر: مدارج السالكني ) - 5
 30فصلت: 6
 (.104/  2(، ومدارج السالكني )114/  24انظر: تفسري الطربي ) - 7
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االستقامة تتعّلق باألقوا ، واألفعا ، واألحوا ، والب ِّيَّات، فاالستقامة فيها: وقوعها هلل، وباهلل،  :قا  ابن القيم -
 وعلى أمر اهلل.

 .(1)أعظم الكرامة ل وم االستقامة  :وقا  شيخ اإلسلم ابن تيمية -
 وهها الكلم عن االستقامة هو عني الوسطيَّة ولوهرها.

 
 اليسر ورفع الحرج  :ثالثا

  :تعريف اليسر والوسعأوال 
 .(2)يف معىن الوسع: إنَّه ما يقدر اإلنسان عليه يف حا  الّسعة والّسهولة، ال يف حا  الّضيق والشِّدَّة،  :قا  الرازي

  وقا  ابن مبظور يف تعريف اليسر:
 .وامليسرة: الّسعة والغىن، اليسر: الّلني واالنقياد

 .(3)العسر واليسر: ضدّ ، وتيسري الشيء واستيسر: تسّه 
عليه،  "إن الوسع هو ما يسع اإلنسان وال يضيق :وأختم أقوا  العلماء يف تعريف اليسر والوسع مبا قاله ال خمشري

وال حيرج فيه، فاهلل ال يكّلف الّبفس إال ما يّتسع فيه طوقها، ويتّيسر عليه دون مدى غاية الطّاقة واجملهود، فقد كان 
 .(4) من اخلمس، ويصوم أكثر من شهر، وحيّج أكثر من حّجة" يف طاقة اإلنسان أن يصّلي أكثر

 هها ما يتعّلق بتعريف اليسر والوسع، أّما رفع احلرج فإنَّ تعريفه يستل م تعريف احلرج أوال:
 احلرج: اإلمث. قا  يف لسان العرب: 

 والّتحريج: الّتضييق. :وقا  أمحد بن حيىي
 احلرج يف األص : الضيق. :وقا  ابن األثري

 .(5)وقي : احلرج: أضيق الّضيق، ونسبه لل َّلَّاج يف موضع آخر. وحرَّج فلن على فلن: إذا ضيَّق عليه 
هها تعريف احلرج يف اللغة، أمَّا يف االصطلح: )ك  ما أدَّى إىل مشقَّة زائدة يف البدن أو البَّفس أو املا  حاال أو 

 .(6)مآال( 
                                                           

 (.105/  2انظر: مدارج السالكني ) - 1
 (.79/  14انظر: تفسري الرازي ) - 2
 انظر: لسان العرب مادة )يسر(. - 3
 (.408/  1انظر: الكشاف ) - 4
 رب مادة )حرج(.انظر: لسان الع - 5
 (.47انظر: رفع احلرج يف الشريعة اإلسلمية ص ) - 6
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يِن ِمْن َحرَجٍ  ﴿: -تعاىل -قا  ابن عباس يف قوله . توسعة اإلسلم، ما لع  اهلل من (1) ﴾ َوَما َلَعَ  َعَلْيُكْم يف الدِّ
 .(2)الّتوبة والكّفارات 

 .(3)لع  الّدين واسًعا ومل جيعله ضي ًِّقا  :وقا  الّضحاك يف تفسري اآلية
مل يضيق الّدين عليكم ولكن لعله واسًعا ملن دخله، وذلك أنَّه ليس ِما فُر عليهم فيه إال  :وقا  مقات  بن حيان

 .(4)وقد ساق إليهم عبد االضطرار فيه رخصة 
 

 وبعد هها الّتعريف للحرج يكون رفع احلرج هو:
ا  -سبحانه وتعاىل  -حقوق اهلل )إزالة ما يؤّدي إىل ههه املشاّق املوضَّحة يف التَّعريف. ويتوله الرّفع واإلزالة إىل  ألهنَّ

مببيَّة على املساحمة، ويكون ذلك إّما بارتفاع اإلمث عبد الفع ، وإمَّا بارتفاع الطّلب للفع ، وحيبما يرتفع ك  ذلك 
ترتفع حالة الّضيق اليت يعانيها املكّلف حيبما يستشعر أنَّه يقدم على ما ال يُرضي اهلل، وهها هو احلرج البفسّي 

 خلوف من العقاب األخروّي.وا
إمَّا بالكّف عن الفع   -سبحانه وتعاىل  -كما يرتفع احلرج احلسّي حيبما يكون الّتكليف شاقًّا فيأيت العفو من اهلل 

 .(5)املوقع يف احلرج، وإمَّا بإباحة الفع  عبد احلالة إليه( 
افع  » بَّحر: حر من الّرمي واحللق والّطواف والعليه السلم، حيبما سئ  عن الرّتتيب بني أعما  يوم البّ  ،ففي قوله
ه إباحة لرتك الرّتتيب بني ههه الشَّعائر، ورفع لإلمث عمَّن مل يرّتب كرتتيب رسو  اهلل، صلى اهلل علي .(6)« وال حرج 

  (7)« خهوا عينِّ مباسككم » وسلم يف نسكه حيبما قا : 
وأقوا  السَّلف يف  ،احلرج أذكر األّدلة على ذلك من الكتاب والسبَّةوبعد أن تبنيَّ لبا معىن الّتيسري والوسع ورفع 

 :ذلك
 

  :أدلة التيسير والتخفيف :ثانيا

                                                           
 78احلج: من اآلية  1
 (.206/  17انظر: تفسري الطربي ) - 2
 (.207/  17انظر: تفسري الطربي ) - 3
 (.372/  4انظر: الدر املبثور ) - 4
 (.48رفع احلرج يف الشريعة اإلسلمية ص) - 5
 (.1306( رقم )949، 948/  2(. ومسلم )188، 187/  2أخرله البخاري ) -- 6
 (.1297أخرله مسلم وغريه برقم ) - 7
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 .(1) ﴾ ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ يُريُد اهلل  ﴿: -تعاىل -قا  اهلل 
ْنَساُن َضِعيًفايُرِيُد اللَُّه َأْن خُيَفَِّف َعْبُكْم  ﴿: -سبحانه  -وقا    .(2) ﴾ َوُخِلَق اإْلِ

ُرَك لِْلُيْسَرى ﴿وقا  ع  ول    .(3) ﴾ َونُ َيسِّ
 .(4) ﴾ ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا ﴾﴿ فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا ﴿وقا  يف سورة االنشراح: 

 (.5) ﴾ ُيْسرًاَوَمْن يَ تَِّق اللََّه جَيَْعْ  َلُه ِمْن أَْمرِِه  ﴿ويف سورة الّطلق: 
 .(6) ﴾ َسَيْجَعُ  اللَُّه بَ ْعَد ُعْسٍر ُيْسرًا ﴿: -لّ  من قائ   -وقا  

هلل أراد هلهه وقد ذكر املفّسرون يف تفسريهم هلهه اآليات أن ا ،ههه بعض اآليات اليت تفيد الّتيسري على ههه األمَّة
 .(7)األمَّة اليسر ومل يرد هلا العسر 

 
 أدلة رفع الحرج  :ثالثا

 ﴾  ِمْن َحرَجٍ َوَما َلَعَ  َعَلْيُكْم يف الدِّينِ  ﴿: -تعاىل -من أقوى األدّلة وأصرحها يف الّداللة على رفع احلرج قوله 
(8). 

 .(9)لع  الّدين واسًعا ومل جيعله ضيّ ًقا  :قا  الطربي يف تفسري ههه اآلية
 .(10)أي: ما كّلفكم ما ال تطيقون وما أل مكم بشيء يشّق عليكم إال لع  اهلل لكم فرًلا وخمرًلا  :وقا  ابن كثري

 َلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َما يُرِيُد اللَُّه لَِيْجَعَ  َعَلْيُكْم ِمْن َحرٍَج َوَلِكْن يُرِيُد لُِيطَهِّرَُكْم َولِيُِتمَّ نِْعَمَتُه عَ  ﴿: -سبحانه -وقا 
﴾ (11). 

 ِإَذا َنَصُحوا لِلَِّه لَْيَس َعَلى الضَُّعَفاِء َواَل َعَلى اْلَمْرَضى َواَل َعَلى الَِّهيَن اَل جيَُِدوَن َما يُ ْبِفُقوَن َحرَجٌ  ﴿ويف سورة التوبة: 

                                                           
 185البقرة: من اآلية  1
 28البساء: 2
 8األعلى: 3
 6، 5الشرح: -4
 4الطلق: من اآلية  -5
 7الطلق: من اآلية  -6
 (217/  1( وتفسري ابن كثري )156/  2انظر: تفسري الطربي ) -7
 78احلج: من اآلية  -8
 (.207/  17انظر: تفسري الطربي ) -9

 (.236/  3انظر: تفسري ابن كثري ) -10
 6املائدة: من اآلية  11
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 (.1) ﴾ َوَرُسولِهِ 
َُ  ﴿وقا  يف سورة األح اب:   (.2) ﴾ اللَُّه َلهُ َما َكاَن َعَلى البَّيبِّ ِمْن َحرٍَج ِفيَما فَ َر
 (3)﴾ لَْيَس َعَلى اأْلَْعَمى َحرٌَج َواَل َعَلى اأْلَْعرَِج َحرٌَج َواَل َعَلى اْلَمرِيِض َحرَجٌ  ﴿ويف سوريت الفتح والبور: 

  .في ههه اآليات داللة ظاهرة على رفع احلرج على ههه األمَّة، وأنَّ اهلل مل جيع  يف الّتشريع حرًلاف
 
 

  

                                                           
 91التوبة: من اآلية  1
 38األح اب: من اآلية  2
 61البور: من اآلية  3
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 :عدم التكليف بما يضاد الوسع والطاقةأدلة  :رابعا
  :األدلة من القرآن

ْلَبا مَ  ﴿. ويف اآلية نفسها: (1) ﴾ اَل ُيَكلُِّف اللَُّه نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها ﴿يف سورة البقرة:  -سبحانه -قا  - ا رَب ََّبا َواَل حُتَمِّ
َبا ِإْصرً رَب ََّبا اَل  ﴿وكهلك قوله:  .(2) ﴾ اَل طَاقََة لََبا بِهِ  ا َكَما مَحَْلَتُه تُ َؤاِخْهنَا ِإْن َنِسيَبا أَْو َأْخطَْأنَا رَب ََّبا َواَل حَتِْمْ  َعَلي ْ

)والوسع ما يسع اإلنسان فل يعج  عبه وال  :قا  الشيخ الدكتور / صاحل بن محيد .(3) ﴾ َعَلى الَِّهيَن ِمْن قَ ْبِلَبا
: ال حيملها إال ما تسعه وتطيقه أي ﴾ اَل ُيَكلُِّف اللَُّه نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها ﴿: -تعاىل -يضيق عليه وال حيرج فيه، فقوله

وال تعج  عبه أو حيرلها دون مدى غاية الطّاقة، فل يكّلفها مبا يتوقَّف حصوله على متام صرف القدرة، فإنَّ عامة 
أحكام اإلسلم تقع يف ههه احلدود، ففي طاقة اإلنسان وقدرته اإلتيان بأكثر من مخس صلوات وصيام أكثر من 

  .(4)ّلت قدرته ووسعت رمحته أراد ذههه األمَّة اليسر ومل يرد ذها العسر( شهر، ولكنَّ اهلل ل
اِت اَل ُنَكلُِّف َوالَِّهيَن آَمُبوا َوَعِمُلوا الصَّاحلَِ  ﴿: -تعاىل -ومن األدلّة على أنَّ التكليف حبدود الوسع والطّاقة قوله -

ُف َواَل ُنَكلِّ  ﴿يف سورة املؤمبون:  -سبحانه -ويقو  .(5) ﴾ ِفيَها َخاِلُدونَ  نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها أُولَِئَك َأْصَحاُب اجْلَبَِّة ُهمْ 
 (.62)املؤمبون: من اآلية  ﴾ نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها

اَل ُيَكلُِّف اللَُّه نَ ْفًسا  لِيُ ْبِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه رِْزقُُه فَ ْليُ ْبِفْق ِمَّا آتَاُه اللَّهُ  ﴿وكهلك يف سورة الطلق:  -
  .(6) ﴾ ِإالَّ َما آتَاَها

ههه هي اآليات اليت وردت مبّيبة أنَّ الّتكليف حبسب الوسع والطّاقة، وال شكَّ أنَّ األحكام الشَّرعية إذا كانت 
مرفوع، وأنَّ  جمطلوبة يف حدود الوسع واالستطاعة دون بلوغ غاية الطّاقة، ففي ذلك الّداللة الظّاهرة على أن احلر 

 َعَبَت ال اليسر مسة هها الّدين، والّتوسعة على العباد خاصِّيَّة من خصائصه، فهي احلبيفيَّة الّسمحة والوسطيَّة اليت
  (7)فيها وال مشقَّة 

 
 
 

  

                                                           
 286البقرة: من اآلية  1
 286البقرة: من اآلية  2
 286البقرة: من اآلية  3
 (69انظر: رفع احلرج يف الشريعة اإلسلمية ص ) - 4
 42األعراف: 5
 7الطلق: من اآلية  6
 (.73انظر: رفع احلرج ص ) - 7
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 األدلة من السنة النبوية:
د والّتعّمق والغلّو، الّتشدّ لاءت األحادي  عبه صلى اهلل عليه وسلم تبني يسر هها الدِّين، وحتم  الّبهي عن 

ب  ترك، صلى اهلل عليه وسلم كثريًا من األعما  رمحة بأّمته وخشية من أن يشّق عليها، وهها خيالف يسر 
 الّدين ومساحته

 ة.عن مبهج الوسطيَّ  جُ ِر عده عمَّا خيُ سر اإلسلم وبُ وسأذكر بعض األحادي  اليت تؤّكد حقيقة يُ 
  صلى اهلل عليه وسلم يف توليه أّمته هلهه احلقائق وتأصيلهاوقد تبوَّعت أساليب رسو  اهلل

هلل عليه وسلم صلى ا فبجد يف األحادي  ما لاء صرحًيا يف بيان أنَّ هها الّدين دين اليسر والّسماحة، وأنَّه
 .بُِعَ  بهلك

 يبعثين معّبًتا ملإنَّ اهلل » أنَّ رسو  اهلل، صلى اهلل عليه وسلم قا :  -رضي اهلل عبها -فقد روت عائشة  -
 .(1)« وال متعبًِّتا، ولكن بعثين معلًِّما ميسِّرًا 

 .(2)«  تُ بَ فِّرا َيسِّرا وال تُعسِّرا وَبشِّرا وال» وقا  ملعاذ بن لب  وأيب موسى األشعري ملَّا بعثهما إىل اليمن:  -
ه، إنَّ الّدين يسر ولن يشاّد الّدين أحد إال غلب» وقا ، صلى اهلل عليه وسلم مبَ ي ًِّبا حقيقة هها الدين:  -

 .(3)« فسّددوا وقاربوا وأبشروا 
؟ أنه قا  ملا قي  له: يا رسو  اهلل أي األديان أحّب إىل اهلل» وروى ابن عباس عبه، صلى اهلل عليه وسلم  -

ويف رواية:  .(5)« بُعثت باحلبيفيَّة الّسمحة ولكين » ولاء يف روايات أخرى:  .(4)«  قا : "احلبيفيَّة السَّمحة
 .(6)« إنَّ أحّب الّدين إىل اهلل احلبيفيَّة الّسمحة » 

 

كره هلا إنَّ اهلل تعاىل رضي هلهه األمَّة اليسري و »  :وقا  صلى اهلل عليه وسلم يف حدي  حمجن بن األدرع -
 .(7)«  ..العسري
 األحادي  صرحية يف بيان يسر هها الّدين ومساحته.وههه 

                                                           
 (.1478أخرله مسلم برقم ) - 1
 (.1733(. ومسلم برقم )108/  5أخرله البخاري ) - 2
 .(15/  1أخرله البخاري ) - 3
 .287(، وحسبه األلباين يف األدب املفرد برقم 236/  1أخرله أمحد ) - 4
 .2924 :صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم -5
 (. رواه الطرباين يف األوسط، وفيه عبد اهلل بن إبراهيم الغفاري مبكر احلدي .65/  1قا  اهليثمي يف اجملمع ) - 6
 1635وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم  ،(: رواه الطرباين يف الكبري ورلاله رلا  الصحيح18/  4قا  اهليثمي يف اجملمع ) - 7

 .إسباده صحيح ورلاله ثقات :وقا 
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 وجند من أساليبه صلى اهلل عليه وسلم يف هها اجلانب ما ورد يف الّبهي عن الغلّو والتبّطع.
ا إيَّاكم والغلّو يف» قا : قا  رسو  اهلل، صلى اهلل عليه وسلم  -رضي اهلل عبهما -فعن ابن عّباس  -  الّدين فإمنَّ

 .(1)« م الغلّو يف الّدين أهلك من كان قبلك
قاهلا ثلثًا  «هلك املتبطّعون » قا : قا  رسو  اهلل، صلى اهلل عليه وسلم  -رضي اهلل عبه -وعن ابن مسعود  -

(2). 
ى أنفسكم ال ُتّشددوا عل» وعن أنس بن مالك رضي اهلل عبه أن رسو  اهلل، صلى اهلل عليه وسلم كان يقو :  -

ت وًما شدَّدوا على أنفسهم فشدَّد اهلل عليهم، فتلك بقاياهم يف الصَّوامع والّديارافيشدِّد اهلل عليكم، فإنَّ ق
 .(3)« رهبانيَّة ابتدعوها ما كتبباها عليهم 

اويح،  -أيًضا -ومن أساليبه - صلى اهلل عليه وسلم ترك العم  خمافة املشقَّة على أمَّته: ومن ذلك قصَّة صلة الرتَّ
اس، سلم ذات ليلة يف رمضان فصلَّى بصلته ناس، مث صلَّى القابلة فكثر البّ حي  صلى، صلى اهلل عليه و » 

مث التمعوا يف الليلة الثَّالثة أو الرّابعة فلم خيرج إليهم، فلما أصبح قا : "قد رأيت الهي صبعتم فلم ميبعين من 
 .(4)« ها فتعج وا عب» ويف الّرواية األخرى: « اخلروج إليكم إال أيّن خشيت أن تُفُر عليكم 

مرهتم بالّسواك لوال أن أشّق على أّميت أل» وعن أيب هريرة رضي اهلل عبه أن رسو  اهلل، صلى اهلل عليه وسلم قا :  -
 -ة ذلك خمافة املشقَّة على أّمته: فقد روت عائشيف  وقد يعيد البظرب  إنَّه يعم  العم   .(5)« عبد ك  صلة 
أن رسو  اهلل، صلى اهلل عليه وسلم خرج من عبدها وهو مسرور مث رلع إليها وهو كئيب، »  -رضي اهلل عبها

فقا : "إيّن دخلت الكعبة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها، إيّن أخاف أن أكون قد شققت 
  .(6)« على أّميت 

صلى اهلل عليه وسلم وتيسريه على أّمته وكرهه للمشقَّة عليهم ما يفيده هها احلدي  الهي رواه  رمحتهووص  من  -
يب إيّن ألقوم إىل الّصلة وأنا أريد أن أطّو  فيها فأمسع بكاء الصّ » أبو قتادة، حي  قا ، صلى اهلل عليه وسلم 

                                                           
افقه (، وو 466/  1(، وصححه احلاكم )347، 215/  1وأمحد ) ،(3029وابن ماله برقم ) ،(3057أخرله البسائي برقم ) - 1

 (.2680(، وصحيح اجلامع رقم )1283األلباين كما يف السلسلة الصحيحة رقم ) -أيًضا -الههيب، وصححه 
 (.2670أخرله مسلم  برقم ) - 2
انظر للباب املرأة املسلمة  ،مث رالع الشيخ وصححه 6232(،وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع برقم 4904أخرله أبو داود  برقم ) - 3

 .20ص
 (.761( رقم )524/  1(. ومسلم واللفظ له )222/  1رله البخاري )أخ - 4
 (.252( رقم )220/  1(. ومسلم )214/  1أخرله البخاري ) - 5
(. وضّعفه األلباين كما يف ضعيف 3064( رقم )1019، 1018/  2(. وابن ماله )2029( رقم )215/  2أخرله أبو داود ) - 6

 (.2085اجلامع رقم )
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 .(1)« فأجتّوز كراهية أن أشّق على أّمه 
 به يف ذلك هنيه، صلى اهلل عليه وسلم ألصحابه عن أعما  تؤدي إىل املشقَّة والعسر:ومن أسالي

فقد لاء رل  إىل رسو  اهلل، صلى اهلل عليه وسلم فقا : إيّن ألتأخّر عن صلة الّصبح من أل  فلن ِما »  -
ضب يف موعظة م غقا  أبو مسعود األنصاري راوي احلدي : فما رأيت البيب، صلى اهلل عليه وسل« يطي  ببا 

، أيّها الباس إن مبكم مبّفرين، فأّيكم أمَّ الّباس فليول ، فإنَّ من ورائه الكبري» قّط أشّد ِمّا غضب يومئه، فقا : 
 .(2)« والضعيف، وذا احلالة 

ودخ  مرَّة املسجد فإذا حب  ِمدود بني ساريتني فقا : ما هها احلب ؟ فقالوا: حب  ل يبب، فإذا فرتت تعلَّقت »  -
 .(3)« به، فقا ، صلى اهلل عليه وسلم حّلوه، ليصّ  أحدكم نشاطه فإذا فرت فليقعد 

إىل املشقَّة  ّو والّتشّدد وما يؤّديوِما سبق من ههه األحادي  يتبنيَّ لبا مساحة هها الّدين ويسره، وبعده عن الغل 
 والعسر.

 
 أقوال السلف: 

ألبني أنَّ قضّية يسر هها الّدين ومساحته ووسطيَّته أصبحت مبهًجا عمليًّا، استجابة هلل ورسوله، فسأذكر بعض 
 :ما ورد عن الّسلف يف هها الباب

سنتَّ مبن قد ذلك: "من كان مبكم مستبًّا فلييقو  عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عبه مبيّ ًبا مبهج الّصحابة يف  -
ة، أبّرها صلى اهلل عليه وسلم كانوا أفض  ههه األمَّ  ،مات، فإنَّ احلّي ال تُؤمن عليه الفتبة، أولئك أصحاب حممد

م قلوبًا، وأعمقها علًما، وأقّلها تكّلًفا، اختارهم اهلل لصحبة نبيه، صلى اهلل عليه وسلم وإلقامة ديبه، فاعرفوا هل
م كانوا على اهلدي املستقيم"   .(4)فضلهم، واتّبعوهم على أثرهم وسريهتم، فإهنَّ

  .(5)إيَّاكم والّتبّطع، إيَّاكم والّتعّمق، وعليكم بالعتيق  -أيًضا -وقا  -
  .(6)وقا  أنس بن مالك رضي اهلل عبه كّبا عبد عمر رضي اهلل عبه فسمعته يقو : "هنيبا عن الّتكّلف"  -
يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم  ﴿: -تعاىل -الشعيب: إذا اختلف عليك أمران فإنَّ أيسرمها أقرذهما إىل احلّق لقوله وقا  اإلمام -

                                                           
 (.789( رقم )209/  1(. وأبو داود )173/  1خاري )أخرله الب - 1
 (.467، 466( رقم )340/  1(. ومسلم )173، 172/  1أخرله البخاري ) - 2
 (.784( رقم )542/  1(. ومسلم )48/  2أخرله البخاري ) - 3
 (.87( ورفع احلرج ص )159/  1إغاثة اللهفان ) - 4
 (.88رج ص )( ورفع احل159/  1انظر: إغاثة اللهفان ) - 5
 (.88( ورفع احلرج ص )159/  1انظر إغاثة اللهفان ) - 6
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 .(1) ﴾ اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ 
 

 .(2)وقا  معمر وسفيان الثوري: إمنا العلم أن تسمع بالّرخصة من ثقة. فأمَّا الّتشديد فيحسبه ك  أحد  -
 

  (3)إذا ختاجلك أمران فظنَّ أن أحبهما إىل اهلل أيسرمها  :إبراهيم البخعيوقا   -
 

 للَُّه ِبُكُم اْلُيْسرَ يُرِيُد ا ﴿: -تعاىل -أفض  األمرين أيسرمها لقوله :وروي عن جماهد وقتادة وعمر بن عبد الع ي  -
﴾ (4) (5). 

 .-اهللإن شاء  - واآلثار يف هها كثرية لدًّا، وما مضى فيه الكفاية
فإنَّ املتأّم  هلهه اآلثار من الكتاب والسبَّة وأقوا  سلف األمَّة يلحظ أن هها املعىن غائب عن واقع وفهم كثري 
من املسلمني، وقلي  مبهم من يدرك ههه احلقيقة ويتعام  معها، حي  إنَّه يولد هباك من لو سئ  عن هها 

يف واقعه وتعامله والت امه ومبهجه ال جند إال اإلفراط أو األمر أللاب اإللابة الّصحيحة، ولكن عبد التأّم  
 الّتفريط.

يقو :  -لّ  وعل -اهللو  ،والعجب أن بعض هؤالء كأنَّه أغري على دين اهلل من رسو  اهلل، صلى اهلل عليه وسلم
يِن ِمْن َحرَجٍ  ﴿ . (7) ﴾ رَ اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعسْ  يُرِيُد اللَُّه ِبُكمُ  ﴿. ويقو : (6) ﴾ َوَما َلَعَ  َعَلْيُكْم يف الدِّ

ْنَساُن َضِعيًفا ﴿ويقو :  الّتفريط والتَّساه   -أيًضا -. وهها ال يعين(8) ﴾ يُرِيُد اللَُّه َأْن خُيَفَِّف َعْبُكْم َوُخِلَق اإْلِ
 حتديد مفهوم اليسر عاهلم، فإنَّ والّتهاون حبّجة أن هها الّدين يسر، وهو ما يربّر به كثري من املقّصرين والعصاة أف

 والّتوسعة إىل الشَّارع ال إىل أهواء البَّاس ورغباهتم وما ألفوه ودرلوا عليه، فل إفراط وال تفريط، وال غلّو وال لفاء 
 لبَّاس.امثَّ إن قضيَّة الّتيسري والّتوسعة قضيَّة مبهج متكام  وليست تتعّلق جب ئيَّة أو ل ئيَّات كما قد يتصَّور بعض 

وذهها الّتعريف والّشمو  ندرك أنَّ هها األمر يبدرج يف مبهج الوسطيَّة اليت هي مسة من مسات ههه األمَّة، 
                                                           

 185البقرة: من اآلية  - 1
 (.92(، ورفع احلرج ص )285انظر: لامع بيان العلم وفضله ص ) - 2
 (.196(، واآلثار أليب يوسف ص )92انظر: رفع احلرج ص ) - 3
  185البقرة: من اآلية - 4
 (.92(، ورفع احلرج ص )150/  3انظر: املغين ) - 5
 78احلج: من اآلية  6
 185البقرة: من اآلية  7
 28البساء: 8
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وخاصيَّة من خصائصها، فلن نستطيع أن ندرك حقيقة الوسطيَّة إال إذا فهمبا مسة اليسر والّتوسعة ورفع احلرج، 
ين خاصيَّة قوال نظريًّا ال ولود له يف الواقع، وبهلك يفقد هها الدّ وإال تصبح الوسطيَّة معىن مفرًغا من حقيقته، و 

 .هلا أثرها يف حياة البَّاس ومآهلم
 

  :رابًعا البينيَّة
 

 :بيانًا فأقو حي  ذكرت ذلك خمتصرًا فإيّن أزيده هبا وضوًحا و  ،أنَّ البيبيَّة من لوازم وصفات الوسطيَّة سبق أن بيبت
عبدما نقو : و  يدّ  على وقوع شيء بني شيئني أو أشياء، وقد يكون ذلك حسًّا أو معىن. إنَّ إطلق لفظ البيبيَّة

حي  إنَّ  ،ن ذلكفإنَّبا ال نعين جمرَّد البيبيَّة الظَّرفيَّة، ب  إنَّ األمر أعمق م ،إنَّ )الوسطيَّة( ال بّد أن تتَّصف بالبيبيَّة
 .فريطفيه اعتدا  وتوازن وبُعد عن الغلّو والّتطرف أو اإلفراط والتَّ ههه الكلمة تعطي مدلوال عمليًّا على أن هها األمر 

 ،ومن هها التَّفسري لاءت علقة البيبيَّة بالوسطيَّة ال جمرَّد ظرف عابر. ،وذهها تكون البيبيَّة صفة مدح
 :ومن قا  بهلك مبهم ،فسأذكر بعض أقوا  العلماء وألمهيَّة ههه القضّية

هي هو ال ،وأنا أرى أنَّ الوسط يف هها املوضع هو الوسط الهي مبعىن اجل ء :حي  قا  يف تفسريه :اإلمام الطربي -
م وسط لتوّسطهم يف الّدين -تعاىل ذكره -وأرى أن اهللمث  وسط الّدار،  ،بني طرفني ا وصفهم بأهنَّ فل هم  ،إمنَّ

هّ غلّو  ،أه  غلّو فيه قصري فيه تقصري وال هم أه  ت ،وقيلهم يف عيسى ما قالوا فيه ،بالّبصارى الهين غلو بالرتَّ
لوا كتاب اهلل، وقتلوا أنبيائهم، وكهبوا على رذّهم، وكفروا به، ولكبهم أه  توّسط واعتدا  فيه،  اليهود الهين بدَّ

 .(1)فوصفهم اهلل بهلك، إذ كان أحّب األمور إىل اهلل أوسطها 
 

ن بهلك،  فإنَّ الفرقة البالية أه  السبَّة واجلماعة يؤمبو  : العقيدة الواسطيَّةحي  قا  يف :شيخ اإلسلم ابن تيمية -
كما يؤمبون مبا أخرب اهلل به يف كتابه من غري حتريف وال تعطي ، ومن غري تكييف وال متثي ، ب  هم الوسط يف فرق 

  اجلهميَّة، بني أه  الّتعطي -ىلتعا -فهم وسط يف باب صفات اهلل ،أنَّ األمَّة هي الوسط يف األمم األمَّة، كما
اب وعيد اهلل بني املرلئة ويف ب ،بني اجلربيَّة والقدريَّة وغريهموهم وسط يف باب أفعا  اهلل ،شّبهةوأه  التَّمثي  امل

ويف  .ويف باب أمساء اإلميان والّدين بني احلروريَّة واملعت لة وبني املرلئة واجلهميَّة والوعيديَّة من القدريَّة وغريهم.
  .(2)أصحاب رسو  اهلل بني الرافضة واخلوارج 

رشيد رضا حي  قا : قالوا: إنَّ الوسط هو العد  واخليار، وذلك أنَّ ال ّيادة على املطلوب يف األمر إفراط، والّبقص  -

                                                           
 (.6/  2انظر: تفسري الطربي ) - 1
 (.124انظر: شرح العقيدة الواسطيَّة ص ) - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://www.alukah.net/


 

36 www.alukah.net 

لوسط بني اعبه تفريط وتقصري، وك  من اإلفراط والتَّفريط مْي  عن اجلاّدة القومية، فهو شّر ومهموم، فاخليار هو 
سط هو املتوّسط أنَّ الو  -أيًضا -مث ذكر قوال ألستاذه حممد عبده حي  إنَّه يرى طريف األمر، أي املتوسط بيبهما.

 .(1)بني أمرين مع كونه خيارًا 
(: وباجلملة 24وانظر ما قاله يف رسالة القواعد احلسان لتفسري القرآن، القاعدة ) ،عبد الرمحن بن ناصر الّسعدي -

وََكَهِلَك َلَعْلَباُكْم  ﴿ العليم احلكيم أمر بالتوّسط يف ك  شيء بني خلقني ذميمني، تفريط وإفراط، وقا : فإن اهلل
 .(3) (2) ﴾ أُمًَّة َوَسطًا

فقد اعترب الوسطيَّة هي األمر الوسط بني أمرين متطرّفني، حي  قا : من املعضلت اليت  ،عمر سليمان األشقر -
مل يبجح املشّرعون من البشر يف حّلها الّتطّرف يف الّتشريع، فبعض القوانني جتبح إىل أقصى اليسار، وبعض آخر 

ر: وإذا نظرت وقا  يف موضع آخ .جيبح إىل أقصى اليمني، وقّلما يوّفق واضعو القوانني إىل التوّسط واالعتدا 
ومن خل  ما سبق  .(4)إىل الّشريعة اإلسلمية ولدهتا وسطًا يف ك  أحكامها، فأحكامها بني الغايل واجلايف 

ها األمر قضيَّة وأنَّ هؤالء العلماء والُكّتاب اعتربوا ه ،يتَّضح لبا أن صفة البيبيَّة أمر أساسي يف حتديد الوسطيَّة
 .وتعريفهم للوسطيَّة ،ديدهممسلَّمة يف حت

ا هي اليت تعطي الدَّاللة على الّتوازن واالستقامَّة والعد ، ومن مثَّ اخلرييَّ  ة، وههه البيبيَّة ليست جمّرد الظّرفيَّة، وإمنَّ
 فههه هي الوسطيَّة احلقَّة

 
 :العدل والحكمةخامسا 

 أُمًَّة َوَسطًا ﴿: -اىلتع -أّما العد  فقد صّح فيه احلدي  عن رسو  اهلل، صلى اهلل عليه وسلم حي  فسَّر قوله -
 عليه حي  قا  صلى اهلل ،ري عن أيب سعيد اخلدريبقوله: عدوال: وذلك يف احلدي  الهي رواه البخا (5) ﴾

  .(7)عدوال « أمَّة وسطًا » قا :  :ويف رواية الطربي .(6)« العد   والوسط» وسلم 
تبارك  -مث قا : قا  علماؤنا: أنبأنا رببا ،ص  هها أنَّ أمحد األشياء أوسطهاوالوسط: العد ، وأ :قا  القرطيب

ال يف كتابه مبا أنعم عليبا من تفضيله لبا باسم العدالة، وتولية خطري الشهادة على مجيع خلقه، فجعلبا أو  -وتعاىل
                                                           

 (.4/  2انظر: تفسري املبار ) - 1
 143البقرة: من اآلية  2
 (.90) انظر: القواعد احلسان ص - 3
 (87، 86انظر: خصائص الشريعة اإلسلمية ص ) - 4
 143البقرة: من اآلية  5
 .وغريهم ،(2961والرتمهي برقم ) 3161احلدي  أخرله البخاري برقم  6
 (.6/  2انظر: تفسري الطربي ) - 7
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وهها دلي  على أنَّه ال يشهد  .(1) «حنن اآلخرون األولون »  :عليه السلم كبَّا آخرًا زمانًا، كما قا مكانًا، وإن  
 .(2) إال العدو ، وال يبفه قو  الغري على الغري إال أن يكون عدال

وذلك معىن  ،وأمَّا الّتأوي  فإنَّه لاء بأّن الوسط العد  :وِمّا يدّ  على أنَّ العد  من ملمح الوسطيَّة قو  الطربي 
 .(3) اخليار، ألنَّ اخليار من البَّاس عدوهلم

السببيَّة، : إنَّ يف لفظ الوسط إشعارًا برشيد رضا قا  األستاذ .مث ساق األدلّة من السبَّة وأقوا  الّسلف يف ذلك
م وسطفكأنَّه دلي  على نفسه، أي: أنَّ املسلمني خيار  وإذا كان الوسط شيء بني شيئني، فإنَّه  .(4) وعدو  ألهنَّ

يل م ألن يكون وسطًا شرعًيا أن يكون عدال، ألنَّه إذا مل يكن كهلك ما  واحنرف إىل أحد الطّرفني، إمَّا إىل 
 ةاإلفراط، وإمَّا إىل الّتفريط، وهها خروج عن حقيقة العد ، ومن مثَّ خروج عن الوسط، ولهلك لاءت صف

 احلكمة ملمًحا من ملمح الوسطيَّة، 
وبيان هها: أنَّ التوّسط هو توّسط معبوي، وحتديد هها التوّسط يكون مبراعاة مجيع األطراف، حتقيًقا للمصاحل، 
ودرءًا للمفاسد، وههه هي احلكمة الّشرعيَّة. وبعبارة أخرى: فإنَّ الوسطيَّة أمر نسيب، خيضع حتديده لعوام  عدَّة 

 .(5) بإتقان احلكمة مراعاهتا، وال يتحقَّق ذلك إال ال بد من
د الرمحن بن قا  عب .ا  املفّسرين، وتعريفات العلماءأذكر بعض ما ورد يف احلكمة من أقو  :ولبيان ذلك أكثر -

ابة الّصواب يف وإص ،واأللباب الرزيبة ،والعقو  املسّددة ،واملعارف الّصائبة ،احلكمة: هي العلوم الّبافعة :سعدي
تب ي  األمور و  ،مث قا : ومجيع األمور ال تصلح إال باحلكمة اليت هي وضع األشياء مواضعها ،األقوا  واألفعا 

 ..(6)واإلحجام يف موضع اإلحجام.  ،واإلقدام يف حمّ  اإلقدام ،مبازهلا
 يف غاية الّداللة على صلة احلكمة بالوسطيَّة.ه وكلم

أحسن ما قي  يف احلكمة قو  جماهد ومالك: إهّنا معرفة احلّق والعم  به، واإلصابة يف القو  و  :قا  ابن القّيم -
 والعم .

 .(7)وقا  يف موضع آخر: هي: فع  ما يببغي، على الوله الهي يببغي، يف الوقت الهي يببغي 
 وقوله: )على الوله الهي يببغي( من أقوى دالالت الوسطيَّة.

                                                           
 (.855( رقم )585/  2(. ومسلم )211/  1أخرله البخاري ) - 1
 (.155/  2انظر: تفسري القرطيب ) - 2
 (.7/  2انظر: تفسري الطربي ) - 3
 (.4/  2انظر: تفسري املبار ) - 4
 .136انظر الوسطية يف ضوء القرآن الكرمي ص - 5
 (.332/  1انظر: تفسري ابن سعدي ) - 6
 (.479/  2انظر: مدارج السالكني ) - 7
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ال تؤّخره عبه و  ،وال تعجله عن وقته ،وال تعّديه حّده ،ة: أن تعطي ك  شيء حّقهوقا  يف موضع آخر: احلكم
(1). 

وَنلص ِمّا سبق: أن احلكمة ال بد من اعتبارها عبد حتديد معىن الوسطيَّة، ب  إن االلت ام بالوسطيَّة وعدم اجلبوح 
 إىل اإلفراط أو الّتفريط هو عني احلكمة ولوهرها.

 وهها خُيالف احلكمة ويُبافيها. ،لوسطيَّة له آثاره السلبيَّة، إمَّا عالل أو آللوذلك أنَّ اخلروج عن ا
 

 :ومن األمثلة التي توّضح ذلك
د التوّسط يف ههه القضية فإنَّبا جن ،وضربه عليها ضربًا غري مربِّح بعد بلوغ العاشرة ،أمر االبن بالّصلة لسبع سبني -

وكهلك  ،وبني من بلغها ،حي  فرَّق بني من مل يبلغ الّسابعة ،وههه هي احلكمة ،ظاهرًا بني اإلفراط وبني الّتفريط
ووضع  ،مث من أدرك احللم خيتلف عمَّا سبق.... وهكها، فقد نّ   األمور مبازهلا ،من بلغ العاشرة خيتلف أمره

 .األشياء مواضعها
 .(2) ﴾ َخرْيًا َكِثريًاَوَمْن يُ ْؤَت احلِْْكَمَة فَ َقْد أُويتَ  ﴿ :وصدق اهلل العظيم

 

مثَّ يبنّي أنَّه يأخه  «وأتقاكم له  ،إيّن ألخشاكم هلل» صلى اهلل عليه وسلم  وهها يتَّضح من قوله :أوال: الخيريَّة
فيصوم ويفطر، ويصّلي ويبام، ويت ّوج الّبساء، فلوال أن هها العم  ال يعاُر اخلشية والّتقوى، ب   :بالوسطيَّة

 .خلرييَّةأتقاكم" وهي أعلى درلات ا -واستخدم أفع  التفضي  "أخشاكم  ،يّطرد معهما مل يهكرها يف هها املقام
وههه هي  ،الّتقوىمتّث  اخلشية و  عليه وسلم فاتَّضح أن ههه الوسطيَّة اليت يرشدنا إليها رسو  اهلل صلى اهلل

 .اخلرييَّة يف أفض  صورها
إذن  «ليس مينِّ فمن رغب عن سبَّيت ف» وتربز ههه احلقيقة يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  ثانًيا: االستقامة:

فهها العم   ،امةقواخلروج عبها احنراف عن االست ،ويت ّوج الّبساء ،فاالستقامة هي بأن يصوم ويفطر، ويبام ويرقد
الرسو  صلى اهلل  حي  لعله ،ب  هو االستقامة بعيبها ؛ال نقو  إنَّه ال يُعاُر االستقامة ،الهي ميّث  الوسطيَّة

 .؟وه  االستقامة إال االلت ام بسبَّته واألخه ذها ،عليه وسلم من سبَّت
، فبحن بني عملني ور  ثالثًا: اليسر ورفع الحرج: بّت  وامتباع عن ت دا يف هها احلدي :وهها أمر لّلي وبنيِّ

ويقابله ت ّوج الّبساء مع ما يف ذلك من قضاء الوطر، واملوّدة  الّبساء والّ واج مع ما يف ذلك من مشقَّة وحرج.
األو  ميث  االحنراف عن سبة البيب صلى اهلل عليه وسلم مع ما فيه من مشّقة وعسر،  .والّرمحة، وإجناب األوالد

                                                           
 (.478/  2انظر مدارج السالكني ) - 1
 269البقرة: من اآلية  - 2
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إذن  .والقيام ،الّصيام وق  مث  ذلك يف .الوسطيَّة مع ما فيه من ختفيف وتيسري ورمحة، ودفع للحرج والثاين ميّث 
 .فالوسطيَّة يف اليسر ورفع احلرج، وليس يف الّتكّلف واملشقَّة والَعَبت

ّشهوات التَّفريط وهو اتّباع الويقابله  إفراط. -امتباع عن الّ واج مطلًقا  -1 :واألمثلة تربهن على ذلك رابًعا: البينيَّة:
 ،وبيبهما: قضاء الّشهوة والوطر، ولكن ضمن الّضوابط الّشرعيَّة، ويتمثَّ  يف الّ واج وهها هو الوسط .دون وازع أو قيد
بني  وسط -والفطر أحيانًا  -الصيام أحيانًا  .تفريط –اإلفطار دائًما  .إفراط –صيام دائم  -2 .وهو املشروع

ب القيام والبوم حس .تفريط –البوم مطلًقا  .إفراط –القيام مطلًقا  -3 املشروع يف ضوابطه الشرعيَّة. وهو -األمرين 
ب وتربز صفة العد  بالّبظر إىل مطال :خامًسا: العدل والحكمة .وهها هو املشروع ،وسط –الطّاقة ودون تكّلف 

كن يف ذلك حيف ومل ي ،فعد  بني حّق الّرّب وحّق الّبفس ،فقد لع  لك ِّ مبها نصيًبا ،الّبفس ووالبات العبادة
 .وحاشاه من ذلك ،أو شطط

فإنَّه بالّبظر إىل قدرة البَّفس ومدى حتّملها، وغفلة هؤالء القوم عن قدرهتم يف فورة احلماس واالندفاع،  :أّما احلكمة
أحّب العم  إىل اهلل  "فإنَّ  ،ا الطّبيعيوجيعلها يف مساره ،صلى اهلل عليه وسلم يضع األمور مواضعها فجاء الرسو 

فة مثَّ إنَّ هها الفع  نفسه خمال .ولو الت م هؤالء الّرلا  مبا قالوا لتعبوا عالل أو آلل (1) "ما داوم عليه صاحبه
وهها هو  ،واإلصابة يف القو  والعم  ،وذلك أن احلكمة هي وضع الشيء يف موضعه ،لصريح احلكمة وحقيقتها

 .صلى اهلل عليه وسلم ه إليهعني ما ولَّ 
ا يساعد على فهم ِمَّ  يتَّضح املراد ،يف ضوء هها احلدي  هاملحمضوابط الوسطيَّة و ومن خل  هها الّتطبيق العملّي ل

  .وتطبيقها يف الواقع املعاَيش ،واستبباطها ،الوسطيَّة
 

  

                                                           
 (.785( رقم )542/  1(. ومسلم )16/  1أخرله البخاري ) - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://www.alukah.net/


 

40 www.alukah.net 

 :المعيار العام للوسطية
الضالة اليت تّدعي  ألن الِفَرق ،فهو داخ  األُّمة ذاهتا ،ب  معيارها يف غاية االنضباط ،الوسطية ليست سائبة املعيار 

وهي اليت مُتثِّ   ،ونوكّلها يف البار، والِفرقة البالية هي الثالثة والسبع ،َوْصًل باألمة الوسط تبُلغ اثبتني وسبعني ِفرقة
 ،ِفَرق األخرىأِلن ال ،أي معظم األمة ،وذَكر أهنا اجلماعة ،مأِلَهنا اليت مَدحها البيب صلى اهلل عليه وسلّ  ،الوسطية

 .إال أّن أْتباعها قّلة يسرية بالبسبة جملموع األمة ،وإن كان عددها فوق السبعني
)ما أنا  :معيار الوسطية للفرقة البالية عبدما قا  (1)وقد بنّي البيب عليه الصلة والسلم يف بعض طرق هها احلدي 

يَن ات َّبَ ُعوُهم بِِإْحَساٍن َوالَّهِ ) :-رضوان اهلل عليهم  -وهها املعيار يلتقي مع قوله تعاىل عن الصحابة ،(عليه وأصحايب
ُهْم َوَرُضوْا َعْبُه َوأََعدَّ هَلُْم َلبَّاٍت جَتْرِي حَتْتَ َها اأَلهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا ذَ  ، ومع (2)( مُ ِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيرَِّضَي اللَُّه َعب ْ

عضوا  ،)إنه من يَِعْش مبكم فسريى اختلفا كثريا فعليكم بسّبيت وسبة اخللفاء الراشدين املهديني :الشريف احلدي 
 (3)وك  ِبْدعٍة ضللة(  ،فإن كّ  حُمَْدثٍة ِبْدعة ،وإياكم وحُمَْدثات األمور ،عليها بالبواله

وسبة  ،سلمسبة البيب صلى اهلل عليه و  ،وهم أيضا امللت مون بالسبة ،وهم الِفرقة البالية ،فاجلماعة هم معظم األمة
 .و ِمن هبا لاءت تسِمَيُتهم أه  السبة واجلماعة ،الراشدين اليت أمْجع عليها الصحابةاخللفاء 

لتشدُّد افالوسطية ليست كما يظن بعض الباس: أْن جيع  نفسه وسطًا وحِمْورًا يف التهاداته، مث يرى أن من خاَلفه حنو 
بقْدرَعَدد ال اعمني  . أِلن معىن ذلك أن تَتعدَّد حاالت الوسطية.ومن خاَلَفُه حنو التَفلُّت فقد فّرط ،بالبسبة لرأيه فقد أفْ َرط

وفْهم الصحابة  ... ولكن الوسطية هي االلت ام بالكتاب والسبة على فْهم وتطبيق الصحابةالوسطية حيبئهوال تَبضِبط 
  وبهلك خيرج ك  َمن الحيرتم مرلعية السبة ومرلعية الصحابة )مبهج أه ،يف كتب احلدي  واآلثار وتطبيقهم حمفوظان

خيرلون  ،لروافض واالثين عشرية والباطبية وُغلة املتصوِّفة واخلوارج وُغلة االعت ا  وُغلة عْلم الكلم( مبها االسبة واجلماعة
ويَ ُرّدون فْهم  ،صوصوبشأن صفات اهلل على اخل ،يف السبة بشأن العقيدة والشريعةأِلَهنم يُردُّون كثريًا من األحادي  الثابتة 

ِفَرق األفكار ريهم من غويلحق ذهؤالء ِفَرق القاديانية والبهائية و  ،وكثريًا من تطبيقهم يف الشريعة ،الصحابة يف العقيدة
 ،العبصرية والبسبية اجلاهليةو ات املههبية والقبلية والشعوبية العصبي :ومن أمثلة الغلّو اليت جيب على املرّبني التثاثها .املستوردة

والشّدة على  ،هالروالت ،وتقارير البميمة ،واالنتشار الواسع للغيبة والسخرية والّلْم  وسوء الظن والتجسس على املسلمني
خاِلف

ُ
 .إخل.امل

                                                           
و إن  " أال إن من قبلكم من أه  الكتاب افرتقوا على ثبتني و سبعني ملة :أعين حدي  معاوية عن البيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قا  - 1

وصححه  ،(4597) :لبار و واحدة يف اجلبة و هي اجلماعة " رواه أبو داود برقمههه امللة ستفرتق على ثلث و سبعني ثبتان و سبعون يف ا
" ما أنا عليه وأصحايب " حسبها  :ومن هي يا رسو  اهلل قا  :قالوا :ويف رواية عبد الرتمهي ،(2641) :األلباين يف صحيح اجلامع برقم
 (5343):األلباين يف صحيح اجلامع برقم

 .100 :التوبة آيه - 2
 .4607وصححه األلباين يف سبن أيب داود برقم  ،واه أبو داود وغريهر  - 3
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َهِوي العْلم و السن وب ،واالستخفاف بالوالدين ،قْطع األرحام :ومن أمثلة التساه  والتفلُّت اليت جيب العم  على إزالتها
وتضييع  ،والسكوت عن املبكرات وإمها  البصيحة ،وتبجي  املبحرفني والكافرين ،وانعدام الهلة على املسلمني ،والفض 

 .إخل.واللعب واللهو املهموم ،األوقات والسهر
ار يف ك  زمان واملرلع يف حتديد املعي ،وأصحابه كما سبقمعيار الوسطية هو ما كان عليه الرسو  صلى اهلل عليه وسلم ف

 :وقا  تعاىل ،(1))العلماء ورثة األنبياء( :قا  عليه الصلة والسلم ،وهم علماء أه  السبة واجلماعة ،ومكان هم طليعة األمة
فَاْسأَُلوْا َأْهَ  الهِّْكِر . وقا  لّ  وعل: )(2)(اللَُّه مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريٌ يَ ْرَفِع اللَُّه الَِّهيَن آَمُبوا ِمبُكْم َوالَِّهيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَلاٍت وَ )

إذا اختلفوا و  ،فل بّد ملن يريد الوسطية من األخه به ،فإذا اتفق هؤالء العلماء على حْكم شرعي ،.(3)(ِإن ُكبُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ 
 ،هم مرلعيةوعبد اختلفهم فكلّ  ،فإمجاعهم حجة ،من أقواهلم قو فيمكن اختيار  ،دون تشبيع مجهورهم على بعض األقوا 

يد عن مبهج وبع ،أِلنه زلَّة وشهوذ ،أما عبد تشبيع معظمهم على قوٍ  فل جيوز األخه به ،وميكن االختيار من أقواهلم
  .الوسطية

َ قا  تعاىل: ) لِِّه َما تَ َوىلَّ َوُنْصِلِه َلَهبََّم َوَساءْت َلُه اهْلَُدى َويَ تَِّبْع َغرْيَ َسِبيِ  اْلُمْؤِمِبنَي نُ وَ َوَمن ُيَشاِقِق الرَُّسوَ  ِمن بَ ْعِد َما تَ َبنيَّ
  .(4)(َمِصريًا

 
 
 
 
 
 

 ،،، وباهلل التوفيق،تم بحمد اهلل
 1440/ رمضان /27

 املديبة املبورة 
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 شكر وعرفان
 ،ها البح  املتواضعوعونه يل ذه ،وتوفيقه ،ويف اخلتام ال يسعين إال أن أشكر اهلل تعاىل على فضله، وكرمه

حلمد ريب محداً فلك ا ،وحده فك  حرف ب  وك  كلمة وما قمت به من لهٍد هو بفض  اهلل تعاىل وتوفيقه
 ..يليق جبللك وعظيم سلطانك

مبديرها واملشرفني لة ِمث الشريف إلدارة كلية املسجد الببويأن أتقدم جب ي  الشكر والتقدير إال كما ال يسعين 
سأ  أن حيفظها وأن أاهلَل ف اليت يسرت يل ههه املهمة وشجعتين عليه عليها وأعضاء هيئة التدريس فيها..

 وأن يبارك فيها ويبفع ذها اإلسلم واملسلمني.. حيرسها من ك  شرٍّ ومكروه 
ين على و الهين أعانوين وشجع :وزوليت الغالية ،لوالدين الكرمينياجل ي  لكما ال أنسى أن أتقدم بالشكر 

  ،يف الدارين..آمنيوبارك ذهم وأسعدهم  ،اهلل عين وعن اإلسلم خرياً  . فج اهم.العم هها 
 ي  لفلهم مين  مث أشكر ك  من أسهم يف إخراج هها البح  سواء كان إسهاًما مباشرًا أو غري مباشر

 .واحلمد هلل أوال وآخرًا ،الّشكر ومجي  الّدعاء
 وإياهم وأن يرزقين ،لرب والتقوىلوأن يأخه بباصيتهم  ،ويرضى حُيبأسأ  أن يُوفق اجلميع إىل ك  ما  واهللَ 

حبه وصلى اهلل وسلم على نبيبا حممد وعلى آله وص ،إنه ويل ذلك والقادر عليه ،اإلخلص يف القو  والعم 
 .أمجعني

 
 .. ل َّ من ال عيَب فيه وعل.إن جتد عيًبا فسدَّ اخللل
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