
 واإلعتدال الوسطية

  يتيم محمد

 مدخل  

 وأن ناآلخري على الشهادة ألداء تؤهلها التي فهي الرسالة، أمة مميزات من الوسطية

ِلَك : } تعالى قال. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  لها يشهد
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 محمودة حالة وهي( 1{) ش

 واجتماعيا خلقيا ونظاما وشريعة عقيدة الدين هذا خصائص من أساسية وخاصية

 إلى امليل وعدم التوازن  خاصية هي أخرى  خاصية وتترجم ترتبط ، وحضاريا وسياسيا

 .التفريط أو اإلفراط أي املعادلة طرفي إحدى

 إنف. التفريط أو اإلفراط أو الغلو من حاالت شهد قد اإلسالمي التاريخ كان وإذا

 فقهيةوال العقدية الحياة مجاالت جميع في التوسط على استقر قد غالبه في األمة أمر

 مهام حدىإ تلك وكانت املسلمين، بغير العالقة وفي والسياسية والسلوكية والفكرية

 الجاهلين تأويلو  املبطلين انتحال نفي في واملتمثلة املجددين واألئمة املجتهدين العلماء

 .الغالين وغلو

 اإلسالمية ةالعربي لألمة والثقافي الفكري  الجسد في يسري  تيار هي اليوم والوسطية

 جاالتم جميع في والجمود التخلف حال إلى االستكانة أشكال ويقاوم العزم يستنهض

 يقوم تاريخها، اعنه يعبر كما العربية لألمة األصلية الطبيعة يستلهم تيار إنها. كلها الحياة

 عقول  يف معانيه تجديد إلى ويسعى ونظامه، وأحكامه للدين الصحيح الفهم إحياء على
 ساسية،األ  ومصادره اإلسالم أصول  أقرته بما ذلك في موصوال املسلمين، وواقع ونفوس

 سلفوال عليهم هللا رضوان والصحابة وسلم عليه هللا صلى الرسول  عليه كان وبما

 .األجيال عبر توالوا الذين واملجددون  الصالح

 اعتداله،و  وتوازنه نقائه، و صفائه في إليه ويدعو اإلسالم يقدم أن يسعى تيار وهي
 املتسرعينو  املتنطعين بعض به ألصقها التي الغلو مظاهر بعض من به علق مما ويحرره

 من سدوافأف ضعيفة، التغيير بسنن وخبرتهم مزجاة، وعلومه الدين في بضاعتهم ممن

 .صنعا يحسنون  أنهم ظنوا حيث من وأساءوا اإلصالح، أرادوا حيث

 عن بعيدا ومحكماته وثوابته ونصاعته حقيقته في اإلسالم يقدم أن يسعى تيار إنها

 التزام، لك من متخففا انحراف لكل قابال لألهواء مسايرا تجعله أن تريد مغرضة تأويالت
 في طيةوالوس االعتدال بينما واالعتدال، التسامح دعوى  تحت وتسيب تفريط بكل مقرا



 الفخ على جاء ولو الصحيحة السنة أقرته وما القرآن به جاء ما على استقامة الحقيقة

 وأ مداهنة وال روغان، وال فيه عوج ال الذي املستقيم الصراط هي فالوسطية. األهواء

 أو إلسالما أهل من سواء املتدينين عند أو األديان تاريخ في وقعت التي لالنحرافات تملق

 عليه هللا صلى محمد بعثة سبقوا الذين األنبياء به جاء ما وحرفوا انحرفوا من لدن من
 .وسلم

 هو النوافل في أو املكتوبة الصلوات من ركعة كل مع يتكرر  دعاء أهم كان ولذلك

  اْهِدَنا: }تعالى قوله نتلو أن أمرنا حيث الكتاب فاتحة في الوارد الدعاء
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ال  مصطلح كان وإذا(. 2{)الضَّ

 دبواأل  واللغة الفقه كتب في الشيوع وقليل االستعمال حديث مصطلحا الوسطية

 اهمعن تؤدي منه قريبة أخرى  مصطلحات توجد كما ،فيها موجود معناه فإن القديمة،

 .ونحوها والوزن والرفق والقصد والقسط واالعتدال العدل مثل

 تهامجاال وبيان معانيها، واستجالء الخاصية هذه بسط إلى الرسالة هذه وتسعى
 الشائعة السياسية الداللة عن تمييزها خالل من ضوابطها، وبيان وتطبيقاتها

 .املنكرات عم وسطى وحلوال وتفريطا وتسيبا تساهال منها تجعل التي والداللة للوسطية،

 كون ي أن الزما ليس فإنه طرفين بين التوسط الوسطية خصائص من كانت فإذا

 يف الوسطية، معنى استقراء خالل من سيتبين كما الوسطية على دليال توسط كل
 .والسنة القرآن

 لتتناو  عدة ومؤتمرات لندوات وخالصات دراسات بعدة تحريرها في استعنا ولقد

 يف باألردن بعمان املنعقد الوسطية مؤتمر بحوث األخص على منها نذكر املفهوم

 على ائمالق املقل جهد سوى  فيها لنا وليس ألصحابها فيها والفضل ،2004 سنة منتصف

 .والتبويب والتعليق والتلخيص التجميع

 
ا
ة: أول  اللغة في الوسطيَّ

ة اللغة في( وسط) كلمة جاءت : فارس ابن قال. مدلولها في ُمتقاربة لكنها معاٍن، بعد 
ين الواو(: وسط) اء والس 

 
صف العدل على يدل   صحيح بناء: والط  :الش يء وأعدل. والن 

 } وجل عز هللا قال. ووسطه أوسطه،
 
ة مَّ

ُ
  ضربُت : ويقولون (. 3{)َوَسطا أ

َ
 بفتح - رأِسه َوَسط

هم وهو ، - بسكونها - القوم ووْسط - السين
ُ
ا أوَسط  قومه واسطِة  في كان إذا - حسب 

 . استعماال أكثر وفتحها وسكونها، السين بفتح وسط كلمة وتأتي محال وأرفعهم

 :يلي فيما الكلمة هذه عليها تدل   جاءت التي املعاني إجمال ويمكن



ين بسكون ( وْسط) ـ 1 ا تكون  الس 
 
او : العرب لسان في قال ،(بين) بمعنى ظرف  أمَّ

ين بسكون  الوْسط  ،(ينب) وهو املعنى في نظيره وزن على جاء إسم، ال ظرف فهو الس 

 . بينهم: أي القوم، وْسط جلست: تقول 

ا - بالفتح وَسط - وتأتي ـ 2  ضتقب: ذلك ومن منه، وهو الش يء طرفي بين ملا اسم 

ار وسط وجلست القوس، وسط وكسرت الحبل، وسط  . الد 

ا بالفتح - وتأتي ـ 3  ءالش ي فأوسط وأجود، وأفضل، خيار، بمعنى صفة، - أيض 
: الدةالق وواسطة. خيار: أي وسط ومرعى طرفيه، من خير املرعى كوسط: وخياره أفضله

 . حسن: ووسيط وسط ورجل أجودها، وهو وسطها، الذي الجوهر

 على دل  ي صحيح بناء: وسط: فارس ابن قال عدل، بمعني - بالفتح - وسط وتأتي - 4

: وأوسطه الش يء ووسط: منظور  ابن وقال. ووسطه أوسطه الش يء وأعدل العدل،
 . أعدله: ش يء كل من - محركة - الوسط: الفيروزآبادي وقال. أعدله

ا - بالفتح( وسط) وتأتي ـ 5  . والرديء الجيد بين للش يء - أيض 

 إليه ماذهب ودليل. والرديء الجيد بين أي: وسط ش يء: ويقال: الجوهري  قال

 لمو  خيره، يسألكم لم هللا فإن   أموالكم وسط من ولكن: »الحديث في ورد ما الجوهري 

ه يأمركم   «بشر 

ا بينهما كان ما به يراد مذمومان، طرفان له ملا( وسط: )ويقال - 6
 
  من سامل

 
،الذ ِ
 م 

 . الغالب وهو

خاء: ذلك ومثال مذمومان طرفان له ملا ُيقال وتارة: الراغب قال  بين وسط الس 

بذير، البخل جاعة والت 
 

ر  الجبن بين وسط والش ط(: الوسيط)و والتهوُّ  ينب املتوس 

 . الشفاعة وهي الوساطة من الناس بين(: التوسط)و املتخاصمين

ا -(: التوسيط)و الوسط في الش يء تجعل أي(: التوسيط)و  الش يء قطع - أيض 

طها(: الشمس وسوط)و نصفين،  املعتدل املتوسط بمعنى وسوطا و السماء توس 

 كانةوامل الرفعة والوسط. الناس بين التوسط والوسيط الشريف الحسيب ووسيطا

 من ياروالخ العزة معنى صار ولذلك بسهولة، العدو إليه يصل ال الوسط واملكان العلية

 فضلهأ الش يء فأوسط كناية والنفيس الخيار على فأطلقوه عرفا الوسط معنى لوازم
 .أجودها وهو وسطها، في الذي الجوهر(: القالدة واسطة)و وخياره

 عن اهامعن في تخرج ال فهي تصر فت كيفما اللفظة أن يتضح كله ذلك خالل من

ة، والنصف والخيرية، والفضل العدل معاني  .الطرفين بين والتوسط والبينيَّ



 
ا
 الكريم القرآن في(  وسط)  مصطلح: ثانيا

 :يالتوال على هي الكريم القرآن من مواضع خمس في ومشتقاتها وسط مادة وردت
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 هذا البعض ربط حيث وسطى كلمة تفسير في مذاهب عدة املفسرون ذهب ولقد

 بينما ض،بع على الصلوات بعض تفضيل في جاء ما متتبعا والفضل بالخيرية الوصف

 أي العدد يف متساويين جانبين بين الواقع ذلك أي باملوقع الوسط ربط إلى البعض ذهب
 كلتا فيو. العصر صالة الحالة هذه في وهي جانب كل من صالتين بين تقع التي الصالة

 لوسطيةا مفهوم وبين اآلية في وردت كما الوسطى كلمة بين االرتباط يظهر الحالتين

 .البحث موضوع هو الذي

اَرُتهُ : }تعالى قوله ـ 2
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 أهليكم تطعمون  ما أوسط من: »تفسيره في الطبري  قال(. . 5{)َرق

 أجناس من يعلم ما أوسط من: بعضهم وقال. أعدله: أوسطه: عطاء وقال. أعدله»

 هأهل يطعم ما أوسط من: عمر ابن قول  ذلك ومن أهليهم بلد أهل يقتاته الذي الطعام

 .حموالل الخبز: يطعمهم ما أفضل من والزيت، والخبز والسمن، والخبز والتمر، الخبز

 أشبع أهله يشبع ممن إن قال أهله، اإلنسان يطعم ما أوسط من: آخرون وقال

 ما درق على املساكين أطعم ذلك عن لعجزه يشبعهم ال ممن كان وإن العشرة، املساكين

 قول  ندناع األقوال وأولى: »قائال الطبري  أضاف ثم. ويسره عسره في بأهله ذلك من يفعل

 » والكثرة القلة في أهليكم تطعمون  ما أوسط من: قال من

 من منهم ألن أقصده، من» أهليكم تطعمون  ما أوسط من» الزمخشري  وقال

)  من تحتمل(  وأوسط: )قطب سيد ويقول (. 6)يقتر من ومنهم أهله إطعام في يسرف

 رجيخ ال بينهما الجمع كان وإن اللفظ، معاني من فكالهما ،( متوسط)  من أو ،( أحسن

 (. 7() اإلسالم ميزان في األحسن هو فالوسط األحسن، هو املتوسط ألن القصد، عن
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َ
 في وسلم عليه هللا صلى النبي عن بإسناده الطبراني روى(. 8{) ش

 يثح عباس ابن تفسير في ورد وكذلك عدوال: قال».  وسطا أمة جعلناكم وكذلك» قوله

 وصفهم إنما ـ ذكره تعالى ـ هللا أن وأرى » تفسيره في الطبري  ويقول  «عدوال جعلكم» قال

 بالترهب غلوا الذين النصارى  غلو فيه غلو أهل هم فال الدين، في لتوسطهم وسط بأنهم

 كتاب بدلوا الذين اليهود تقصير فيه، تقصير أهل هم وال فيه، قالوا ما عيس ى في وقيلهم

 فيه، واعتدال توسط أهل ولكنهم به، وكفروا ربهم على وكذبوا أنبيائهم وقتلوا هللا



 أنب جاء فإنه التأويل وأما. أوسطها هللا إلى األمور  أحب كان إذ بذلك، هللا فوصفهم

 (.9)عدولهم الناس من الخيار ألن الخيار، معنى وذلك ـ سبق كما ـ العدل الوسط

 يقول ف وأمته نوح يجيء: ) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  قال: قال سعيد ابن عن

 ما ال، :فيقولون  ؟ بلغكم هل ألمته فيقول  رب، أي نعم: فيقول  ؟ بلغت هل: تعالى هللا

} :قوله وذلك: قال وأمته، محمد: فيقول  ؟ لك يشهد من: لنوح فيقال: نبي من جاءنا
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 مث بالبالغ له فتشهدون  فتدعون  ، العدل الوسط: قال{ َوَسطا

ر الوسط أن وهو واضح، الحديث بهذا املراد(. 10)عليكم أشهد  وهو بالعدل، هنا فس 

لم، املقابل
 
ة إن حيث للظ   َوَما} علموا، بما شهدوا وسلم عليه هللا صلى محمد، أم 

َ
 ِهْدَناش

 
َّ

ى  شهادتهم تكن فلم الحق، وهو(. 11{)َعِلْمَنا ِبَما ِإال  - السالم عليه نوح، مع لهو 

ى بالباطل، نوح قوم مع يشهدوا ولم - ذلك من وحاشاهم
 
 العدل، هو وهذا ذلك، لهم وأن

لم ألنَّ 
 
هادة بينهما، وسط والعدل طرفان له الظ  ظلم، حق بدون  الخصمين أحد مع فالشَّ

هادة
 
ظر دون  بالحق   والش ة عدل، لصاحبه الن  ن وسلم عليه هللا صلى محمد، فأمَّ  قال مم 

ْن : }فيهم هللا ْقَنا َوِممَّ
َ
ل
َ
  خ

 
ة مَّ

ُ
ِ  َيْهُدوَن  أ

َحق 
ْ
وَن  َوِبِه  ِبال

ُ
 (12{)َيْعِدل

 صور الت في الوسط لألمة وإنها:   »اآلية تفسير في هللا رحمه قطب سيد ويقول 

 أمة» ،والتنسيق التنظيم في «وسطا أمة» والشعور، التفكير في وسطا أمة واالعتقاد،

 السيد ويقول ( 13)«املكان في «وسطا أمة» الزمان، في «وسطا أمة» االرتباطات في «وسطا

( مستقيم صراط إلى يشاء من يهدي وهللا) تعالى قوله من تصريح هو» املنار في رضا رشيد

. والخيار العدل هو الوسط إن: قالوا(.  وسطا جعلناكم. )الهداية من النحو على أي
 من وكل وتفريط، تقصير فيه والنقص إفراط، األمر في املطلوب على الزيادة ألن وذلك

 ينب الوسط هو فالخيار ومذموم، شر فهو القويمة، الجادة عن ميل والتفريط اإلفراط

 ( 14)«بينهما املتوسط أي األمر، طرفي
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 الشيخ «والتنوير التحرير» صاحب يقول  وأمثلهم وأعقلهم أعدلهم: تعني «أوسط»

 التأويل وأما» الطبري  ويقول (. 16)«والخيار العدل هو فالوسط» عاشور  بن الطاهر

 المك في والوسط» «عدولهم الناس من الخيار معنى ذلك و العدل، الوسط بأن جاء فإنه

 العدل هو الوسط أن الزجاج عن العرب لسان صاحب ونقل( 17)«الخيار العرب

 ختلفانم فاللفظان: »والعدالة بالعدل مقترنة الوسطية يجعل الذي املعنى بهذا والخير

 بمعنى كذلك الوسطية وترتبط(. 18)«عدل والخير خير العدل ألن واحد واملعنى
 فراطإ دون  وسلم عليه هللا صلى محمد به جاء الذي النهج وعلى الدين على االستقامة



 العدل لوازم من وكلها واالستقاللية والفاعلية اإلرادة حرية وبمعاني وتفريط،

ُ  َوَضَرَب : }تعالى قوله في كما واالستقامة
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 هللا صلى النبي عند كنا: قال جابر بن هللا عبد عن الحديث وفي( 19()ُمْسَتِقيٍم  ِصَراٍط 
 يده وضع ثم يساره، عن خطين وخط يمينه عن خطين وخط خطا فخط وسلم عليه

نَّ : )اآلية هذه تال ثم «هللا سبيل هذه: »فقال األوسط الخط على
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 الكريم القران في الوسطية آية مع وقفة

 لقبلةا تغيير قضية عن القرآن حديث معرض في الوسطية صفة إلى اإلشارة وردت

َفَهاءُ  َسَيُقولُ :  }البقرة سورة من تعالى قوله في وذلك اِس  ِمَن  السُّ ُهْم  َما النَّ
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 (21{ )ق

 ألمةا مواصفات تحدد الوقت نفس وفي القبلة تغيير ألسباب اآلية هذه تعرض
 :التالية باملواصفات الخروج إلى بنا يفض ي اآلية في فالتأمل. الوسط

 : الحق أمة هي الوسط األمة

 خالفها من يضرها ال الحق على قائمة أمة وهي دار، حيث الحق مع تدور  أمة فهي

 قوله في جدهن ما وذلك الئم، لومة ذلك في تخش ى وال تكتمه وال تبلغه هللا، أمر يأتي حتى

َحقُّ : }تعالى
ْ
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 وجب الوسطية وأمة أبناءهم، يعرفون  كما يعرفونه وكانوا قبل من الكتاب أوتوا الذين

 .األفضل إلى الفاضل من فيه وتنتقل تتحراه الحق نحو دائم سعي في تبقى أن

 الحق على ثبتست هل تعالى هللا ليعلم اإلسالمية لألمة ابتالء القبلة تغيير كان ولقد

 الناس من ءالسفها يلقيه بما عقبيها على ستنقلب أنها أم الرسول  متابعة على بالثبات

 وانهزاما ،الشبهات لتلك خضوعا ستكتمه أم الحق رسالة ستبلغ وهل الشبهات من عليها

ِذيَن : }تعالى قوله وذلك أمامها،
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ْ
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 : املرجعية أمة هي الوسط األمة

 إنها بل فراغ من تصدر ال أنها كما لحالها، متروكة أمة ليست الوسط واألمة

 :تعالى قوله وذلك بهدايته ومعصومة الوحي بعناية مشمولة
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 : والحركة السعي أمة هي الوسط األمة

 رزق اءابتغ مناكبها في وضرب األرض في وانتشار وحركة عمل أمة هي الوسط واألمة

 وحيث}  وعبادته هللا ذكر إلى مشدودة تبقى أن يمنعها ال السعي ذلك لكن وفضله، هللا
 إلى ةمشدود تبقى أن يمنعها ال اآلفاق في وانتشارها ،{شطره وجوهكم فولوا كنتم ما

 صلح حتصل إن التي الصالة وهي أال حياته أعمال أعظم في املسلم وجهة هي التي القبلة

 اناإلنس كان حيث القبلة إلى فالتوجه ، أعماله سائر فسد فسدت وإن أعماله سائر

  .والعادية التعبدية األعمال سائر في ويقصده هللا إلى اإلنسان يتوجه أن معناه

 : العدل أمة هي الوسط األمة

 ورد كما طالوس إذ حياتها في التوازن  وتحقق نصابها في األمور  تضع التي األمة فهي

َقْد : }تعالى قال. والقسط بالعدل الناس ليقوم إال يأت لم الدين وهذا. العدل هو
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 :واستقامة توازن  الوسطية

 ال( ريطتف وال إفراط ال) قاعدة، والتزام التوازن  يفيد الذي املعنى، بهذا والوسطية

 عدامان هي وليست العكس، وال السهل، املوقف إلى الصعب املوقف من الهروب تعني

 األمور  جميع في التوازن  خاصية عن تعبير هي بل املشكالت من املحدد الواضح املوقف

 الذات بينو  والدولة، الدين وبين واآلخرة، الدنيا وبين والجسد، الروح بين توازن : واملواقع

 املقاصد بينو  واملثالية املادية وبين والواقع الفكر وبين واملجموع الفرد وبين واملوضوع

 والقوة الحق وبين والنقل العقل وبين والجديد، والقديم واملتغير الثابت وبين والوسائل،

 الواضح من نفإ ولذلك. الثنائيات هذه آخر إلى والعلم الدين وبين والتقليد االجتهاد وبين
 أو ةجاهز  وصفة ليست - ونظاما وشريعة عقيدة لإلسالم خاصية هي بما - الوسطية أن

 هادوج اجتهاد موضوع هي بل تلك، أو الجماعة لهذه أو لألمة بإطالق مكتسبة خاصية

 في لسرا وهو ،«تفريط وال إفراط ال: »الذهبية القاعدة وفق باستمرار للعمل متواصلين

ِ  اْهِدَنا: }نقول  عندما صلينا كلما الفاتحة سورة في نردده ودعاء مطلبا جعلها
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ال  (27{)الضَّ

 والتزيد نالدي في الغلو نبذ على يقوم به والعمل الدين فهم في منهج إذن الوسطية -

 ريطالتف نبذ على يقوم كما اآلخرين، على التشديد أو النفس على بالتشديد فيه

 ذلكف. وأنظمته وأخالقه اإلسالم وآداب الشريعة وأحكام التوحيد لعقيدة والتضييع

ْد : }عالىت قوله في ورد كما هللا لقاء يوم غدا والندامة الخسران إلى بصاحبه مفض كله
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اِخِريَن  مل  إنما ذكره تعالى هللا أن وأرى » املعنى نفس في الطبري  اإلمام يقول (. 29{)السَّ

 لذينا النصارى  غلو فيه، غلو أهل هم فال الدين، في لتوسطهم   وسط    بأنهم وصفهم

 الذين اليهود تقصير فيه تقصير أهل هم وال ـ فيه قالوا ما عيس ى في وقيلهم بالترهب، غلو

 توسط أهل ولكنهم به، وكفروا ربهم، على وكذبوا أنبياءهم، وقتلوا هللا، كتاب بدلوا

 (.30) أوسطها هللا إلى األمور  أحب كان إذ بذلك، هللا فوصفهم. فيه واعتدال

 :الشهادة أمة هي الوسط األمة

 غبل هل تسأل حين الشهادة ألداء األمة تؤهل التي العدل خاصية هي والوسطية

 من عرفته بما األمة هذه ستشهد حيث أقوامهم على الحجة وأقاموا سابقون  أنبياء
 وهي مانة،األ  وأدوا الرسالة بلغوا قد أنهم وسلم عليه هللا صلى رسولها بلغه وبما قرآنها



 نهجه ىعل سارت إذا لها وسلم عليه هللا صلى رسولها يشهد كي تؤهلها التي الخاصية

 .والطريق النهج ذلك عن حادت إذا عليها أو وطريقه

  متواصل جهاد إلى تحتاج الوسطية

 تكون، أن أرادها وكما هللا أخرجها كما اإلسالمية األمة خاصية هي إذن الوسطية

 دائمين، واجتهاد جهاد خالل من به تتحقق أن األمة هذه على وجب وهدف مقصد وهي

 يقوم نأ يقتض ي مما آخر، مستوى  على عملي وجهاد وثقافي وتربوي  وفكري، علمي جهاد
 نالجاهلي وتأويل الغالين غلو اإلسالم عن ينفون  عدول، مجددون  باستمرار األمة في

 .املبطلين وانتحال

 فيها بثها التي والقيم األخالق على واستقامتها باعتدالها وسط أمة اإلسالمية فاألمة

 لتفريطوا اإلفراط عن حياتها شؤون من شأن كل وفي ش يء، كل في بها لتبتعد اإلسالم
 فظوتحا القيم هذه تحمل حتى وسطا تكون  ال وهي. تقصير أو غلو من ذلك يتبع وما

 أخرجت مةأ خير بأنها توصف أن بذلك لتستحق تحقيقها إلى وتسعى بها وتعمل عليها

 (.31) للناس

 
ا
ة في الوسط مصطلح: ثالثا

ّ
 السن

: الق سعيد ابن عن: ومنها شريفة نبوية أحاديث عدة سياق في وسط كلمة وردت

: فيقول  ؟ تبلغ هل: له هللا فيقول  وأمته نوح يجيء:) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  قال

 من: لنوح فيقال: نبي من جاءنا ما ال: فيقولون  ؟ بلغكم هل ألمته فيقول  رب، أي نعم

ِلَك : } قوله وذلك: قال وأمته، محمد: فيقول  ؟ لك يشهد
َ
ذ
َ
ْم  َوك

ُ
َناك

ْ
  َجَعل

 
ة مَّ

ُ
  أ

 
: قال{ َوَسطا

 هذا في فالوسط(. 32)عليكم أشهد ثم بالبالغ له فتشهدون  فتدعون  العدل، الوسط

ر الحديث لم، املقابل وهو بالعدل، هنا فس 
 
ة إن حيث للظ  هعلي هللا صلى محمد، أم 

ِهْدَنا َوَما} علموا، بما شهدوا وسلم
َ
  ش

َّ
ى ل شهادتهم تكن فلم الحق، وهو{ َعِلْمَنا ِبَما ِإال  هو 

ى بالباطل، نوح قوم مع يشهدوا ولم - ذلك من وحاشاهم - السالم عليه نوح، مع
 
 همل وأن

لم ألنَّ  العدل، هو وهذا ذلك،
 
هادة بينهما، وسط والعدل طرفان له الظ  أحد مع فالشَّ

هادة ظلم، حق بدون  الخصمين
 
ظر دون  بالحق   والش ة عدل، لصاحبه الن   محمد، فأمَّ

ن وسلم عليه هللا صلى ْن : }فيهم هللا قال مم  ْقَنا َوِممَّ
َ
ل
َ
  خ

 
ة مَّ

ُ
ِ  َيْهُدوَن  أ

َحق 
ْ
 َوِبِه  ِبال

وَن 
ُ
ِلَبِت  الم: }- تعالى - قوله نـزل  ملا: قال الترمذي روى( 33{)َيْعِدل

ُ
ومُ  غ ى ِفي الرُّ

َ
ْدن

َ
  أ

َ ْ
 ْرِض األ

ِبِهْم  َبْعِد  ِمْن  َوُهْم 
َ
ل
َ
ِلُبوَن  غ

ْ
 نواحي في يصيح الصديق بكر أبو خرج( 34{)ِسِنيَن  ِبْضِع  ِفي َسَيغ

ة
َّ
ِلَبِت  الم: }مك

ُ
ومُ  غ ى ِفي الرُّ

َ
ْدن

َ
ْرِض  أ

َ ْ
ِبِهْم  َبْعِد  ِمْن  َوُهْم  األ

َ
ل
َ
ِلُبوَن  غ

ْ
 قال{.  ِنيَن ِس  ِبْضِع  ِفي َسَيغ

وم أن صاحبك زعم وبينك، بيننا فذلك بكر، ألبي قريش من ناس  في ارسف ستغلب الر 



 أبو هنفارت - الر هان تحريم قبل وذلك - بلى: قال! ذلك؟ على نراهنك أفال سنين، بضع

 إلى نينس ثالث: البضع تجعل كم: بكر ألبي وقالوا الر هان، وتواضعوا واملشركون، بكر

ا وبينك بيننا فسم   سنين، تسع
 
وا إليه، ننتهي وسط  (.35)،سنين ست بينهم فسم 

 . ثالث وبعدها ثالث فقبلها وتسع، ثالث بين الوسط هي هنا والست  

 هللا صلى هللا، رسول  قال: قال عنه هللا رض ي الغاضري  معاوية بن هللا عبد عن -

ِعَم  فقد فعلهن   من ثالث» وسلم عليه
َ
ْعَم  ط

َ
ه وعلم وحده، هللا عبد من: اإليمان ط  ال أنَّ

بة ماله زكاة وأعطى هللا، إال إله  وال هرمة،ال يعط ولم عام، كل عليه رافدة نفسه، بها طي 

رط وال املريضة، وال الدرنة،
 
 سألكمي لم هللا فإنَّ  أموالكم، وسط من ولكن اللئيمة، الش

ه يأمركم ولم خيره،  هوو  واملعيب، السيئ وبين الغنم أجود بين ما هنا والوسط -( 36)بشر 

ْوَسِط  ِمْن : }تعالى قوله مثل
َ
ِعُموَن  َما أ

ْ
ْم  ُتط

ُ
ْهِليك

َ
 (. 37{)أ

 وسلم عليه هللا صلى النبي، عند كنا: »قال عنه هللا رض ي هللا عبد بن جابر عن ـ

 
 
ا، فخط

ًّ
  خط

َّ
ين وخط

َّ
  ،يمينه عن خط

َّ
ين وخط

َّ
  على يده وضع ثم يساره، عن خط

 
 الخط

ا صراطي هذا وأن  : }اآلية هذه تال ثم ،«هللا سبيل هذه: »فقال األوسط،  اتبعوهف مستقيم 

 (. 38{)سبيله عن بكم فتفرق  السبل تتبعوا وال

ط الشيئين، بين الش يء هو: كلها السابقة األحاديث في والوسط  . نهمابي متوس 

واس حديث في ورد فقد اآلية في الوارد الصراط بيان أما  هللا رض ي سمعان بن الن 

ا مثال هللا ضرب» وسلم عليه هللا صلى هللا، رسول  قال: قال عنه
 
ا،مستقي صراط  وعلى م 

َنفي
َ
راط ك حة، أبواب فيهما سوران الص   راطالص   وعلى ُمرخاة، ستور  األبواب وعلى مفتَّ

ها يا: يقول  يدعو داٍع  اس أي  راط اسلكوا النَّ ا، الص  وا، وال جميع   على يدعو وداع تعوج 

راط، ك تفتحه ال ويلك: قال األبواب تلك من ش يء فتح أحدكم أراد فإذا الص   نإ فإنَّ

تور  اإلسالم،: فالصراط تلجه، تفتحه حة واألبواب هللا، حدود والس   هللا، ممحار  املفتَّ

راط رأس على الذي والداعي اعي هللا، كتاب الص   قلب في يذكر هللا واعظ فوقه من والد 

 (. 39)«مسلم كل

ة في إنَّ » وسلم عليه هللا صلى وقال ها درجة مائة الجنَّ  سبيل يف للمجاهدين هللا أعدَّ

رجتين بين ما هللا، ماء بين كما الدَّ ه ردوس،الف فاسألوه هللا سألتم فإذا واألرض، السَّ  فإنَّ

ة، أوسط  (. 40)«الجنة أعلى أو الجنَّ

 :هنا باألوسط املراد» الجنة أعلى أو الجنة أوسط: »قوله: حجر بن الحافظ قال
ِلَك : } تعالى كقوله واألفضل، األعدل

َ
ذ
َ
ْم  َوك

ُ
َناك

ْ
  َجَعل

 
ة مَّ

ُ
  أ

 
 (41{)َوَسطا



عام، وسط تنـزل  البركة» وسلم عليه هللا صلى وقال
 
تيه، من فكلوا الط

َّ
 وال حاف

 أشبه هو أو. متساوية أطراف بين االلتقاء نقطة: هنا والوسط( 42») وسطه من تأكلوا

ائرة بمركز يكون  ما  . ومنتصفها الد 

  لموس عليه هللا صلى هللا، رسول  أن» عنه هللا رض ي مسعود بن هللا عبد وعن
َّ
 خط

ا
ًّ
ا، خط ع    مربَّ

 
  وسط وخط

 
ع، الخط ا املرب 

 
  جانب إلى وخطوط

 
  وسط الذي الخط

 
 الخط

ع، ا املرب 
ًّ
ا وخط   من خارج 

 
ع، الخط  م،أعل ورسوله هللا: قالوا هذا؟ ما أتدرون: فقال املرب 

  اإلنسان هذا: قال
 
 األعراض جانبه إلى الخطوط وهذه األوسط، الخط

ة بين كان ما هو: هنا والوسط(43)«تنهشه  طرف كل وبين بينه واملسافة أطراف عدَّ
 . متساوية

طوا» وسلم عليه هللا صلى وقال وا اإلمام وس   وسط اجعلوه أي( 44)«الخلل وسدُّ

ف   طرفا يكون  بحيث أمامه، من - منتصفه في - الص 
 
ف سبة متساويين الص 

 
 ملوقف بالن

 . اإلمام

 الذي وهو( 45)«الحلقة وسط جلس من هللا لعن» وسلم عليه هللا صلى وقال

ا، منتصفها في يكن لم ولو الحلقة، وسط في يجلس ما تمام  ا لهاداخ في جلس من وإنَّ  بعيد 

 . وسطها في فهو أطرافها عن

ة َرَبَض  في بيت زعيم أنا» وسلم عليه هللا صلى وقال  كان إنو  املراء ترك ملن الجنَّ

ا، ة وسِط  في وبيٍت  محقًّ ا، كان وإن الكذب ترك ملن الجنَّ  ملن الجنة أعلى في وبيٍت  مازح 

ُقه َحُسَن 
ُ
ل
ُ
بض بين كان ما هنا والوسط( 46)«خ  .واألعلى الر 

 ليبرج نعلي أخصف أو سيف أو جمرة على أمش ي ألن» وسلم عليه هللا صلى وقال

بالي وما مسلم، قبر على أمش ي أن من إليَّ  أحب  
ُ
 وسط أو حاجتي قضيت القبر أوسط أ

وق   . املكاني الوسط - هنا - بالوسط واملراد( 47)«الس 

 طالوس فيها ورد ما وفيها( الوسط) لفظ وفيها وردت التي األحاديث بعض هذه

ة، بمعنى ة)و( الوسط) بين تالزم ال إذ كذلك، ليس ما ومنها الوسطيَّ  كلف ،(الوسطيَّ
ة ة، على دليال يكون  أن وسط كل من يلزم وال وسط، فهي وسطيَّ  من ون يك فقد الوسطيَّ

ماني أو املكاني الوسط  .ونحوه الز 

ة معاٍن  في تستعمل ،(وسط) كلمة أن لنا اتَّضح سبق ما خالل من ها عدَّ  : أهم 

 . والعدل واألفضل الخيار بمعنى

 . فاضلين شيئين بين ملا ترد قد



ين بين كان ملا وتستعمل  . خير وهو شر 

د بين كان ملا وتستعمل ر   والخير والرديء، الجي   . والشَّ

ا، شيئين بين كان ما على ُتطلق وقد ريق، كوسط حسًّ
 
 .العصا ووسط الط

 نأ السابقة والحديثية القرآنية السياقات مختلف استقراء من ونستخلص
ة ة العدالة، من اإلسالمية األمة مؤهل: هي الوسطيَّ  على بالشهادة للقيام والخيري 

ة وإقامة العاملين،  أصل عند الوقوف من وانتشر الناس عند شاع ما أما. عليهم الحجَّ

ط أي اللغوية، داللتها  اختياره تمَّ  الذي - الوسط هذا موضع كان مهما طرفين، بين التوس 

ا املستقيم، هللا صراط من - ا، التزام 
 
 مالاستع الناس من كثير عند شاع كما وانحراف

ا استعماال االصطالح هذا  حتى أرادوه، مسلك أو عرف أو وضع أي يلبس فضفاض 

ة أصبحت ساهل تعني مفهومهم في الوسطيَّ
َّ
نازل، الت  ما وفق يحصح بمفهوم فليس والتَّ

ا يعتبر ما لكل يلزم ال إذ واألحاديث اآليات تبينه
 
 طرفان، له يكون  أن االصطالح في وسط

لم، إال يقابله وال وسط فالعدل
 
دق الظ  أنف وعليه. الكذب إال يقابله وال وسط والص 

 : صفتان فيه توافرت إذا إال إطالقه يصح   ال املصطلح هذا

ة،  . العدل أو واألعدل كاألفضل عليها يدل   ما أو الخيريَّ

ة، ة أكانت سواء البينيَّ يَّ ِ
ة أو حس   . معنويَّ

ة مصطلح في داخال يكون  فال اآلخر دون  الوصفين أحد جاء فإذا  . الوسطيَّ

ة بأن والقول  ة مالزمة الوسطيَّ ة يوصف أمر كل   أن   أي - للخيريَّ ( وسط) فهو بالخيريَّ

حيح، هو والعكس نظر، فيه - ة فكل الص  ة تالزمها وسطيَّ ة فال الخيري  ة، ون بد وسطيَّ  خيريَّ

ة مع بدَّ  فال. عكس وال ة من الخيريَّ ا تكون  حتى البينيَّ
 
 . وسط

ة وكذلك ا - البينيَّ اوسط ُيعتبر أشياء أو شيئين بين ش يء كل فليس - أيض   كان وإن يًّ

ا
 
ط يكون  فقد. وسط ا التوس  ا، أو حسيًّ ة يوصف أن يلزم وال معنويًّ  طكوس بالوسطيَّ

ة يوصف أمر كل ولكن. ذلك ونحو الهيئة أو املكان أو الزمان  كون ي أن بد فال بالوسطيَّ

ا ا بينيًّ  .معنى أو حسًّ

ة اتَّصف أمر أيَّ  أنَّ  إلى نخلص هنا ومن ة بالخيريَّ ا والبينيَّ  أن ْح يص الذي فهو جميع 

ة وصف عليه ُنطلق  .الوسطيَّ

 ما كلل يلزم ال إنه فقالوا الوسطية عن البينية صفة نفي إلى البعض ذهب وقد

ا يعتبر
 
 وهذا. ظلمال إال يقابله وال وسط فالعدل طرفان، له يكون  أن االصطالح في وسط



م غير قول 
َّ
ا. ومثاله أصله في مسل ا سابقا، بيانه تم فقد األصل أمَّ  الظلم إنَّ ف: املثال وأم 

 . بينهما وسط والعدل الظلم، وصف عليه يصدق منهما كل طرفان له

ح ة ويوض  ة اإلسالم وسطيَّ  ريةالخي معنى بين فيها واالرتباط األمة هذه ووسطيَّ

 أهل يةالناج والفرقة: »– هللا رحمه - تيمية ابن قاله ما البينية وبين جهة من والعدالة

ة، حل، في وسط وهم السن  ِ
ة أنَّ  كما الن 

َّ
 في طوس فاملسلمون  امللل، في وسط اإِلسالم مل

الحين، وعباده ورسوله، هللا، أنبياء وااتَّ }ـ النصارى  غلت كما فيهم يغلوا لم الص 
ُ
ذ
َ
 خ

ْحَباَرُهْم 
َ
  َوُرْهَباَنُهْم  أ

 
ْرَبابا

َ
ِ  ُدوِن  ِمْن  أ

َّ
ِسيَح  الِل

َ ْ
ِمُروا َوَما َمْرَيَم  اْبَن  َوامل

ُ
  أ

َّ
ه ِلَيْعُبُدوا ِإال

َ
 ِإل

 
  ا

 
 َواِحدا

هَ  ال
َ
  ِإل

َّ
ا ُسْبَحاَنهُ  ُهَو  ِإال وَن  َعمَّ

ُ
ِرك

ْ
 ن يقتلو  فكانوا اليهود، جفت كما عنهم جفوا وال( 48{)ُيش

، بغير األنبياء ما الناس، من بالقسط يأمرون الذين ويقتلون  حق 
َّ
 بما ل رسو  جاءهم وكل

بوا أنفسهم تهوى  ال
َّ
ا كذ ا وقتلوا فريق   . فريق 

روهم، هللا، برسل آمنوا املؤمنون  بل روهم، ونصروهم، وعزَّ
 
وهم، ووق  وأحب 

خذوهم ولم يعبدوهم، ولم وأطاعوهم، ا، يت  اَن  َما: }تعالى قال كما أرباب 
َ
رٍ  ك

َ
ْن  ِلَبش

َ
 ْؤِتَيهُ يُ  أ

 ُ
َّ

ِكَتاَب  الِل
ْ
َم  ال

ْ
ُحك

ْ
  َوال

َ
ة ُبوَّ مَّ  َوالنُّ

ُ
اِس  َيُقوَل  ث وُنوا ِللنَّ

ُ
  ك

 
ِ  ُدوِن  ِمْن  ِلي ِعَبادا

َّ
ِكْن  الِل

َ
وُنوا َول

ُ
 ك

يَن  ِ
اِني  ْنُتْم  ِبَما َربَّ

ُ
ُموَن  ك ِ

 
َعل

ُ
ِكَتاَب  ت

ْ
ْنُتْم  َوِبَما ال

ُ
ْم  َوال َتْدُرُسوَن  ك

ُ
ُمَرك

ْ
ْن  َيأ

َ
وا أ

ُ
ِخذ  ا َتتَّ

َ
ة
َ
الِئك

َ ْ
 مل

يَن  ِ
ِبي    َوالنَّ

 
ْرَبابا

َ
ْم  أ

ُ
ُمُرك

ْ
َيأ
َ
ْفرِ  أ

ُ
ك
ْ
  َبْعَد  ِبال

ْ
ْنُتْم  ِإذ
َ
طوا املؤمنين أن ذلك ومن( 49{)ُمْسِلُموَن  أ  توس 

ص تقول  كما ثالثة، ثالث وال هللا، ابن وال هللا، هو يقولوا فلم املسيح، في  وال ارى،النَّ

ا مريم على وقالوا به، كفروا ا، بهتان  ة، ولد جعلوه حتى عظيم   بل. وداليه زعمت كما بغي 

 كذلكو . منه وروح البتول، العذراء مريم إلى ألقاها وكلمته ورسوله، هللا عبد هو: قالوا
موا فلم هللا، دين شرائع في وسط املؤمنون   ما محووي يشاء، ما ينسخ أن هللا على ُيحر 

 ِمَن  َفَهاءُ السُّ  َسَيُقوُل : }بقوله ذلك عنهم هللا حكى كما اليهود، قالته كما ويثبت، يشاء

اِس  ُهْم  َما النَّ
َّ

ِتِهُم  َعْن  َوال
َ
ِتي ِقْبل

َّ
اُنوا ال

َ
ْيَها ك

َ
ا: }وبقوله( 50{)َعل

َ
ُهْم  ِقيَل  َوِإذ

َ
ْنَزَل  ِبَما آِمُنوا ل

َ
 أ

 ُ
َّ

وا الِل
ُ
ال
َ
ْنِزَل  ِبَما ُنْؤِمُن  ق

ُ
ْيَنا أ

َ
ُفُروَن  َعل

ْ
َحقُّ  َوُهَو  َوَراَءهُ  ِبَما َوَيك

ْ
  ال

 
قا ِ

ا ُمَصد 
َ
 (. 51{)َمَعُهْم  مِل

زوا وال ادهم علمائهم ألكابر جو  روا أن وعب   نهواوي شاؤوا بما فيأمروا هللا، دين يغي 
ا صارى، يفعله كما شاءوا، عمَّ وا: }بقوله عنهم ذلك هللا ذكر كما الن 

ُ
ذ
َ
خ ْحَباَرُهْم  اتَّ

َ
 أ

  َوُرْهَباَنُهْم 
 
ْرَبابا

َ
ِ  ُدوِن  ِمْن  أ

َّ
 (52{ )الِل

 سمعنا :وقالوا غيره، يأمر ال غيره يخلق ال فكما واألمر، الخلق هلل: قالوا واملؤمنون 

ضح( 53...()وصفه يطول  باب وهذا - هللا رحمه - قال أن إلى. وأطعنا  ابن كالم من ويتَّ
الزم تيمية ة بين التَّ ة الخيريَّ ة، معنى استخراج في والبينيَّ ة هذه صافات   وبيان الوسطيَّ  األمَّ

فة بهذه  .الحميدة الص 



 
ا
 الوسطية ملصطلح مالزمة مصطلحات: رابعا

ة أنَّ  لنا تبينَّ  لقد ة: وهما أمرين، توافر من لها بد   ال الوسطيَّ  وال ة،والبينيَّ  الخيريَّ

 جهة من اإلفراط أو التطرف أو الغلو باجتناب إال الشرطين هذين تحققل مجال

راط املستقيم، الصراط بالتزام أي والتسيب، التفريط وباجتناب ل ستقيمامل فالص  ِ
 
 ُيمث

ة ق الخيريَّ فريط، اإلفراط أو والجفاء، الغلو   بين وسط وهو معناها، وُيحق   ذاوه والتَّ

ق ة وصف ُيحق  ه ذكرنا الذي وشرطها البينيَّ ة لوازم من أنَّ  عنىمل إتماما ولذلك. الوسطيَّ

 : التالية املصطلحات داللة بيان عند نتوقف الوسطية

 . اإلفراط أو الغلو  

فريط أو الجفاء  . التَّ

راط  .املستقيم الص 

  واإلفراط الغلو : أول

ه الغلو   اللغة أهل عرَّف ، مجاوزة بأنَّ  والالم الغين: غلو  : فارس ابن فقال الحد 

عر غال: ُيقال قدر، ومجاوزة ارتفاع على يدل   صحيح أصل املعتل   والحرف  يغلو الس 

ا، األمر في الرَّجل وغال ارتفاعه، وذلك غالء، ه، جاوز  إذا غلوًّ ا بسهمه وغال حدَّ  إذا غلوًّ

ا، يغلو األمر في وغال: الجوهريُّ  وقال( 54)غايته أقص ى به رمى  فيه جاوز  أي غلوًّ

ين في وغال: العرب لسان في وقال( 55)  الحد ا يغلو واألمر الد  ه، جاوز : غلوًّ  وفي حدَّ
نـزيل وا ال: }الت 

ُ
ل
ْ
غ
َ
ْم  ِفي ت

ُ
اكم: »الحديث وفي{ ِديِنك ين في والغلو   إي  د: أي( 56)«الد   فيه التشد 

، ومجاوزة ين هذا إن: »اآلخر كالحديث الحد   (57)«برفق فيه فأوغل متين الد 

هم وغال - ه املدى، وجاوز  ذهابه في ارتفع: نفسه الس 
 
ج االرتفاع من وكل  ويقال. اوز والتَّ

بت وغال غال، قد: ارتفع إذا للش يء  (.58)وعظم ارتفع: النَّ

 الكريم القرآن في الغلو 

هي فيهما آيتان الكريم القرآن في وردت وقد ريح، بلفظه الغلو   عن النَّ  - الق الصَّ
ْهلَ  َيا: )النساء سورة في - تعالى

َ
ِكَتاِب  أ

ْ
وا ال ال

ُ
ل
ْ
غ
َ
مْ  ِفي ت

ُ
وا َوال ِديِنك

ُ
ى َتُقول

َ
ِ  َعل

َّ
  الِل

َّ
 ِإال

َحقَّ 
ْ
 (59()ال

وا دينكم في الحق   تجاوزوا ال: يقول : «الطبري  قال
ُ
ُتْفِرط

َ
 كل في والغل وأصل.« فيه ف

ه مجاوزة ش يء ه، هو الذي حد  ين في منه يقال حد  ا يغلو فهو غال قد: الد   (.60)غلوًّ

 : اآلية هذه تفسير في الجوزي ابن وقال



، ومجاوزة اإلفراط: والغلو  » اج وقال السعر، غال: ومنه الحد   مجاوزة: الغلو  : الزَّجَّ

لم في القدر
 
 . الظ

صارى  وغلو    قول و  هللا، ابن هو: بعضهم وقول  هللا، هو: بعضهم قول  عيس ى في النَّ

 . ثالثة ثالث هو: بعضهم

ه: قولهم فيه اليهود غلو  : الحسن قول  وعلى  ال: العلماء بعض وقال. رشده لغير إنَّ

يادة دينكم في تغلو د في بالز  شدُّ
 
 (.61)«فيه الت

ا ْل : }تعالى قوله في املائدة، سورة في فجاءت الثانية اآلية أمَّ
ُ
ْهَل  َيا ق

َ
ِكَتا أ

ْ
وا ال ِب ال

ُ
ل
ْ
غ
َ
 ت

ْم  ِفي
ُ
ْيَر  ِديِنك

َ
ِ  غ

َحق 
ْ
ِبُعوا َوال ال

َّ
ْه  َتت

َ
ْوٍم  َواءَ أ

َ
ْد  ق

َ
وا ق

ُّ
ْبُل  ِمْن  َضل

َ
وا ق

ُّ
َضل

َ
  َوأ

 
ِثيرا

َ
و  ك

ُّ
 َسَواءِ  َعْن  اَوَضل

ِبيِل   سيحامل أمر من به تدينون  فيما القول  في ُتْفِرطوا ال:»يقول : الطبري  قال(. 62{)السَّ

 عبد هو: اقولو  ولكن ابنه، هو أو هللا، هو: فيه فتقولوا الباطل، إلى الحق   فيه فتجاوزوا
 (. 63)«منه وروح مريم، إلى ألقاها وكلمته هللا

صارى : هللا رحمه تيمية ابن قال ا أكثر والنَّ  ائرس من واألعمال االعتقادات في غلوًّ

وائف،
 
اهم الط  (.64)القرآن في الغلو   عن هللا نهى وإيَّ

لو   ومْن 
ُ
صارى  غ مَّ :}الحديد سورة في هللا ذكره ما الن 

ُ
ْيَنا ث فَّ

َ
ى ق

َ
اِرِهْم  َعل

َ
 ِلَناِبُرُس  آث

ْيَنا فَّ
َ
ى َوق ْنِجيَل  َوآَتْيَناهُ  َمْرَيَم  اْبِن  ِبِعيس َ ِ

ْ
َنا األ

ْ
وِب  ِفي َوَجَعل

ُ
ل
ُ
ِذيَن  ق

َّ
َبُعوهُ  ال   اتَّ

َ
ف
ْ
 َرأ

 
  ة

 
 َوَرْحَمة

 
 
ة َتْبَناَها َما اْبَتَدُعوَها َوَرْهَباِنيَّ

َ
ْيِهْم  ك

َ
  َعل

َّ
اءَ  ِإال

َ
ِ  ِرْضَواِن  اْبِتغ

َّ
َما الِل

َ
 (.65{)َهاِرَعاَيتِ  َحقَّ  َرَعْوَها ف

ْل : }املائدة آية في كثير ابن قال
ُ
ْهَل  َيا ق

َ
ِكَتاِب  أ

ْ
وا ال ال

ُ
ل
ْ
غ
َ
ْم  ِفي ت

ُ
ْيَر  ِديِنك

َ
  غ

ْ
ِ ال

 ال أي{ َحق 

باع في الحد   تجاوزوا ، ات   تخرجوه ىحت فيه فتبالغوا بتعظيمه أمرتم من تطروا وال الحق 

ز من ِ
ة حي  ة، مقام إلى النبوَّ  جعلتموهف األنبياء من نبي   وهو املسيح، في صنعتم كما اإللهيَّ

ا  (.66)هللا دون  من إله 

 السنة في الغلو 

، عن تنهى التي األحاديث بعض وردت وقد ُر  الغلو 
ْ
ه على يساعد بعضها وِذك

َ
 مف

ه معناه  : وحد 

 غداة موسل عليه هللا صلى هللا، رسول  قال: قال - عنهما هللا رض ي - عباس ابن عن -

ا الخذف، حص ى من حصيات له فلقطت ،«الحص ى لي القط هلم  : »جمع ن فلمَّ  وضعهَّ

اكم هؤالء بأمثال نعم: »قال يده في ين في والغلو   وإي  ما الد   الغلو   كمقبل كان من أهلك فإنَّ

ين في ة ابن قال(. 67)«الد   اداتاالعتق في الغلو   أنواع جميع في عام   وهذا: »هللا رحمه تيميَّ

مي مثل فيه، داخل وهو الجمار، رمي العام اللفظ هذا وسبب واألعمال،  بالحجارة الر 



ها على بناء الكبار غار، من أبلغ أنَّ له ثم الص 
َّ
 من هدي أي هديهم، مجانبة يقتض ي بما عل

ا قبلنا كان  عليه خافيُ  هديهم بعض في لهم املشارك وأنَّ  به، هلكوا فيما الوقوع عن إبعاد 

 (. 68)«الهالك من

 هلك» وسلم عليه هللا صلى هللا، رسول  قال: قال عنه هللا رض ي مسعود ابن عن -

عون 
 
ا قالها «املتنط

 
ووُي  قال(. 69)ثالث عون  هلك: النَّ

 
قون  أي: املتنط ِ

 املغالون  املتعم 

 (. 70)وأفعالهم أقوالهم في الحدود املجاوزون 

: قول ي كان وسلم عليه هللا صلى هللا، رسول  أنَّ  عنه هللا رض ي مالك بن أنس وعن

دوا ال» د أنفسكم على تشد  ِ
ا فإنَّ  عليكم، هللا فُيشد   هللا ِددفش أنفسهم على شددوا قوم 

وامع في بقاياهم فتلك عليهم، يار الصَّ  } والد 
 
ة َتْبَناَها َما اْبَتَدُعوَها َوَرْهَباِنيَّ

َ
ْيِهْم عَ  ك

َ
 (. 71{)ل

ين هذا إنَّ : »قال وسلم عليه هللا صلى النبي، عن عنه هللا رض ي هريرة أبي وعن  الد 
ين ُيشاد   ولن ُيسر، دوا، غلبه، إال أحد الد   ةبالغدو  واستعينوا أبشروا، وقاربوا فسد 

وحة، لجة من وش يء والرَّ : َحَجر ابن قال( 72)«تبلغوا القصد القصد: »لفظ وفي. «الدَّ

ق ال: واملعنى ة، األعمال في أحد يتعم  ينيَّ  (.73)فُيغلب وانقطع عجز إال الر فق ويترك الد 

ا الحديث ختام جاء ذلك يقع ال وحتى: »معال بن الرحمن عبد قال سديد آمر 
َّ
 بالت

سديد: رجب ابن قال ،«واملقاربة
 
داد، العمل والت ط القصد وهو بالسَّ وس   لعبادة،ا في والتَّ

ر فال ِ
ل وال به، أمر فيما يقص   (.74)ُيطيقه ال ما منها يتحمَّ

 هللا صلى هللا، رسول  أن شبل بن الرحمن عبد عن مسنده في أحمد اإلمام وروى 

 تغلو وال ه،عن تجفوا وال به، تستكثروا وال به، تأكلوا وال القرآن اقرأوا: »قال وسلم عليه
 ( 75)«فيه

 ،عدوله خلف كل من العلم هذا يحمل: »قال أنه وسلم عليه هللا صلى عنه، وروي 

 هذه وكل  (. 76)«الجاهلين وتأويل املبطلين، وانتحال الغالين، تحريف عنه ينفون 

، ومجاوزة املنهج عن خروج الغلو   أن على تدل   األحاديث  هللا يشرعه لم ما وفعل للحد 

 .وسلم عليه هللا صلى رسوله، وال

ه الغلو   عن تنهى التي األحاديث إحصاء بصدد ولسنا  هيف به، تصريح دون  وتذم 

ا، كثيرة ة أشهرها ومن جدًّ  عليه هللا صلى الرسول، عمل عن وسألوا جاؤوا الذين قصَّ

، في وسلم هم السر  وا فكأنَّ
 
 هو ام قولهم من فكان وسلم، عليه هللا صلى عمله تقال

 . األمر هذا وسلم عليه هللا صلى هللا، رسول  واجه وكيف معروف،



 ةثالث جاء: قال مالك بن أنس روى ما العبادة في الغلو عن النهي على األدلة ومن

هم أخبروا فلما عبادته، عن يسألون  النبي، أزواج بيوت إلى رهط وها، كأنَّ
 
 أين: قالواف تقال

م ما له هللا غفر فقد النبي، من نحن ر، وما ذنبه من تقدَّ ا: أحدهم فقال تأخَّ صليف أنا أمَّ
ُ
 أ

ا، الليل هر أصوم أنا: آخر وقال أبد  فطر، وال الد 
ُ
جأتز  فال النساء أعتزل  أنا: آخر وقال أ  وَّ

ا ي: )فقال هللا، رسول  فجاء. أبد 
 
ي له، وأتقاكم هلل ألخشاكم إن ي وأفطر، أصوم لكن 

 
 وأصل

ج وأرقد، تي عن َرِغَب  فمن النساء، وأتزوَّ  (77( ) مني ِ  فليس سنَّ

 السنة طارإ في وكيفا كما العبادة في األحسن طلب في االجتهاد أن إلى اإلشارة وتجدر

 .والوسطية السنة من وهو مطلوب ذلك إن بل الغلو من ليس

 .ومجالته وتجلياته الغلو  مظاهر 

 وقد دة،العبا في غلوا يكون  وقد العقيدة، في غلوا يكون  فقد: وألوان أصناف والغلو
. ياس يوالس الدعوي  والخط الفكري  املنهج في غلوا يكون  وقد املعامالت، في غلوا يكون 

 . املجاالت هذه في وتجلياته الغلو مظاهر بعض عند هنا ونقف

 العقيدة في الغلو  ـ 1

 ال بما غيره يف واالعتقاد به واإلشراك هللا غير تأليه في فيتمثل العقيدة في الغلو أما

 الوسطية نع وتنكب للحد تجاوز  ذلك وفي. له الواجبة الصفات بتعطيل أو له، إال ينبغي

 ما بعينو  الكمال أوصاف من نفسه به هللا وصف ما بعين االعتقاد في االلتزام هي التي

 .النقص أوصاف من ذاته عن نفاه

 ا،إله اتخذوه حينما املسيح في غلوا الذين النصارى  مع حدث ما ذلك نماذج ومن

ْهَل  َيا: }تعالى قوله في جاء كما هللا دون  من أربابا ورهبانهم أحبارهم اتخذوا وحينما
َ
 أ

ِكَتاِب 
ْ
وا ال ال

ُ
ل
ْ
غ
َ
ْم  ِفي ت

ُ
وا َوال ِديِنك

ُ
ى َتُقول

َ
ِ  َعل

َّ
  الِل

َّ
َحقَّ  ِإال

ْ
 (. 78{)ال

 لنصارى،ا في كثير وهذا واإلطراء، الغلو عن الكتاب أهل تعالى ينهى: »كثير ابن قال

 من نقلوهف إياها هللا أعطاه التي املنزلة فوق  رفعوه حتى عيس ى مع الحد تجاوزوا فإنهم

 ممن اعهوأشي اتباعه في غلوا بل يعبدونه، كما يعبدونه إلها اتخذوه أن إلى النبوة حيز

 أو الباط أو حقا كان قالوه ما كل في واتبعوه. العصمة فيه فادعوا دينه، على أنه زعم

 رباباأ ورهبانهم أحبارهم اتخذوا: }تعالى قال ولهذا. كذبا أو صحيحا أو إرشادا، أو ضالال

 {.مريم بن واملسيح هللا دون  من



 :العبادة في الغلو  ـ 2

 ترك لوالغ من النوع هذا ومنشأ. للعبادة يتسرب فإنه للعقيدة الغلو يتسرب وكما
 في زيدالت إلى الكليلة والعقول  الضعيفة النفوس بعض تميل حيث للسنة، االتباع

 ظنا شرعت لم وكيفيات حدود إلى املشروعة الكيفية وتتعدى املشروع الحد على العبادة

 يف األصل أن و املذمومة البدعة عين هو ذلك أن حين في الدين تحسن أنها بذلك منها

 .االتباع هو العبادة

 فهم في االنحراف مداخل من املدخل هذا من وسلم عليه هللا صلى النبي حذر ولقد

 هللا صلى النبي نهي أوردنا وقد أحاديث، عدة في باالتباع أمر حينما به والعمل الدين

 شددوا نالذي مثال إسرائيل ببني ذلك على وضرب النفس على التشديد عن وسلم عليه

 هللا صلى قول ي. رعايتها حق يرعوها لم لرهبانية بابتداعهم عليهم هللا فشدد أنفسهم على

 الدين هذا يشاد ولن يسر الدين هذا إن: »عنه هللا رض ي هريرة أبو رواه فيما وسلم عليه

 «جةالدل من وش يء والروحة بالغدوة واستعينوا وأبشروا وقاربوا فسددوا غلبه، إال أحد
 الاألعم في أحد يتعمق ال: املعنى: »حجر ابن قال تبلغوا، القصد القصد: لفظ وفي

 بالسداد العمل فمعناه التسديد أما(. 79)«فيغلب وانقطع عجز إال الرفق ويترك الدينية

. طيقهي ال ما منها يتحمل وال به أمر فيما يقصر فال العبادة في والتوسط القصد وهو

 . ملسنونةا والكيفية املشروع الحد عن فيها يخرج بشكل العبادة في التعمق عدم ومعناه

ة ومن
َّ
 افإذ املسجد النبي، دخل: ) قال مالك بن أنس رواه ما أيضا ذلك على األدل

 رتفت فإذا لزينب، حبل هذا: فقالوا الحبل؟ هذا ما: فقال ساريتين بين ممدود حبل

قت
َّ
وه النبي، فقال به، تعل

 
 ابن قال( 80()فليرقد فتر فإذا نشاطه، أحدكم ليصل   حل

  وفيه: الحديث لهذا شرحه في حجر
 
هي العبادة، في االقتصاد على الحث قا عن والنَّ  لتعم 

 . فيها

 بأن سلمو  عليه هللا صلى النبي أمره حين سابقا سقناه الذي عباس ابن حديث وفي

 اربأحج والرمي الجمار في هديه مخالفة عن ونهى الخدف حص ى من حصيات له يلقط

 لكذ أن فاعتبر للمقصود، وأبلغ أحسن ذلك أن الحاج من ظنا كبير حجم من غيرها أو

 . الهالك إلى املفض ي الدين في الغلو من

 على وسلم عليه هللا صلى تأكيده إلى عميقة ولفتة عظيمة إشارة الحديث فجاء

 لمسلمل ترويض أي املعنى هذا على تربية الجمرات رمي ففي العبادة، في االتباع وجوب

 عليه هللا صلى هللا رسول  به جاء الذي الحد على وكيفا كما العبادة في التزيد عدم على

 أمتعتهم من اتفق بما يرمون  وكيف الجمرات رمي في اليوم املسلمين واقع فتأمل وسلم،



 الشيطان أن والواقع الشيطان، يرجمون  بذلك أنهم منهم ظنا ومظالتهم ونعالهم

 الغلو تشارالن الكبرى  األسباب ألحد تفسيرا تجد ذلك في تأمل السنة، عن بذلك يصدهم

 .املجاالت من غيرها وفي العبادة في

 املعامالت في الغلو  ـ 3

 في يأ املعامالت في أيضا يظهر فإنه العبادة، وفي العقيدة في يظهر كما والغلو

 :الباب هذا في ويدخل اآلخرين، مع العالقة وفي الفردية التصرفات

 عن سألون ي جاءوا الذين الثالثة قصة في كما هللا أباحها التي الطيبات بترك الغلو ـ

 أشار لذيا املباح الحالل ترك من أحوالهم في وما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  عبادة

 من موسل عليه هللا صلى الرسول  سنة على الزيادة في وما أوردناه الذي الحديث إليه

 .والغلو االبتداع

 اسالن بعض من املغالي يقف حيث ذما، أو مدحا إما اآلخرين على الحكم في الغلو ـ

 الغلو نم نمط فهناك املجافي، الذام موقف اآلخرين ومن املدح في املفرط املداح موقف

 إال مفيه يرى  فال اآلخرين، إلى خاللها من ينظر سوداء نظارات صاحبه يرتدي الغالب

 إال يهمف يرى  فال ش يء كل له تزين وردية نظارات يرتدي آخر نمط هناك بينما القبيح،
 َوال: } ىتعال قوله في كما العدل طريق الوسط، الطريق عن تنكب ذلك وفي الحسن، كل

ْم 
ُ
ك َنآُن  َيْجِرَمنَّ

َ
ْوٍم  ش

َ
ى ق

َ
  َعل

َّ
ال
َ
وا أ

ُ
ْعِدل

َ
وا ت

ُ
َرُب  ُهَو  اْعِدل

ْ
ق
َ
ْقَوى  أ : تعالى قوله في وكما( 81{)ِللتَّ

َها َيا} يُّ
َ
ِذيَن  أ

َّ
وُنوا آَمُنوا ال

ُ
اِميَن  ك وَّ

َ
ِقْسِط  ق

ْ
َهَداءَ  ِبال

ُ
ِ  ش

َّ
ْو  لِِل

َ
ى َول

َ
مْ  َعل

ُ
ْنُفِسك

َ
وِ  أ

َ
َوالِ  أ

ْ
 َدْيِن ال

َرِبيَن 
ْ
ق
َ ْ
ْن  ِإْن  َواأل

ُ
  َيك

 
ا ِني 

َ
ْو  غ

َ
  أ

 
ِقيرا

َ
ُ  ف

َّ
الِل

َ
ى ف

َ
ْول
َ
ال اِبِهَم  أ

َ
ِبُعوا ف

َّ
َهَوى  َتت

ْ
ْن  ال

َ
وا أ

ُ
ْعِدل

َ
ُووا ِإْن وَ  ت

ْ
ْو  َتل

َ
 أ

ْعِرُضوا
ُ
ِإنَّ  ت

َ
َ  ف

َّ
اَن  الِل

َ
وَن  ِبَما ك

ُ
ْعَمل

َ
  ت

 
ِبيرا

َ
 تكفير اآلخرين على الحكم في الغلو ومن(. 82{)خ

 السنة أهل عند ثابت مبدأ وهذا اإلسالم، دائرة من القبلة أهل وإخراج املسلمين

 حاوي الط اإلمام يقول  ذلك وفي. الوسطية أهل من تجعلهم التي املميزات وأحد والجماعة
 :السنة أهل عقيدة بسط في

 يماناإل  مع ينفع ال نقول  وال يستحله لم ما بذنب القبلة أهل من أحدا نكفر وال»

 (.83)«فيه أدخله ما بجحود إال اإليمان من العبد يخرج وال: »أيضا ويقول . عمله ملن ذنب

 اإلفراط: ثانيا

 :لغة والتفريط اإلفراط

م: هو اإلفراط  . الحد   ومجاوزة التقد 



اك: يقولون  األمر، في الحد   تجاوز  إذا: أفرط: ُيقال: فارس ابن قال  ال يأ والفرط، إيَّ

ه القياس، هو وهذا القدر، تجاوز  (. 84)وجهته عن الش يء أزال فقد القدر جاوز  إذا ألنَّ

 (85) الحد   فيه جاوز : أي: األمر في وأفرط: الجوهري  وقال

ُرط، وأمر: العرب لسان وفي
ُ
 . الحد   فيه مجاوز : أي ف

م للخروج اسم: - بالضم - والُفرطة ا. والتقد  فريط وأمَّ واني، فهو التَّ : منه ُيقال التَّ

 .فيه توانى إذا فات، حتى األمر هذا في فرَّطت

 القرآن في والتفريط اإلفراط

 ناولهات الكريم القرآن من مواقع عدة في والتفريط اإلفراط كلمتي مشتقات وردت
 انهسبح هللا أمر حينما طه سورة في ورد ما منها نذكر املفسرين من األجالء علماؤنا

 يخش ى وأ يتذكر لعله لينا قوال له ويقوال فرعون  إلى يذهبا أن هارون وأخاه موس ى وتعالى

َنا ربنا قاال}  الكريم القرآن أثبته كما جوابهما فكان   ِإنَّ
ُ
اف

َ
ْن  َنخ

َ
  أ

َ
ْيَنا َيْفُرط

َ
  َعل

َ
ْن  ْو أ

َ
 أ

ى
َ
غ
ْ
 (. 86{)َيط

ي، واإلشطاط اإلسراف فهو اإلفراط وأما: »الطبري  قال  تأفرط منه، يقال والتعد 

ى فيه أسرف إذا قولك، في  : )تعالى قوله في زيد ابن قال. وتعدَّ
ُ
اف

َ
ْن  َنخ

َ
  أ

َ
ْيَناعَ  َيْفُرط

َ
(. ل

غه إذ علينا يعجل أن نخاف: »قال
 
ل يفرط أمرك، أو كالمك نبل  (. 87)«ويعج 

ا مفرط فهو قدره جاوز  ش يء وكل ضييع فهو اللغة في التفريط وأمَّ  لسان يف كما التَّ
 . العرب

 َوال:}لىتعا قوله منها مواقع عدة في التفريط إلى اإلشارة وردت الكريم القرآن وفي

  أمره وكان ذكرنا عن قلبه أغفلنا من تطع
 
ُرطا

ُ
اج قال( 88{) ف جَّ فريط أمره كان أي: الزَّ  التَّ

ْد : }تعالى وقوله. العجز تقديم وهو
َ
ِسَر  ق

َ
ِذيَن  خ

َّ
ُبوا ال

َّ
ذ
َ
ِ  ِبِلَقاِء  ك

َّ
ى الِل ا َحتَّ

َ
 َجاَءْتُهُم  ِإذ

 
ُ
اَعة   السَّ

 
َتة

ْ
وا َبغ

ُ
ال
َ
ى َحْسَرَتَنا َيا ق

َ
َنا َما َعل

ْ
ط رَّ

َ
 على ندامتنا يا: يقول : الطبري  قال( 89{)ِفيَها ف

عنا ما  . فيها ضي 

طنا ما على فندامتنا( َحْسَرَتَنا َيا) أما: السدي قال عنا فيها، فرَّ  عمل من فضيَّ

 (. 90)الجنة

طنا: القرطبي وقال عنا، معناه وفرَّ م، وأصله ضيَّ َنا: )فقولهم التقد 
ْ
ط رَّ

َ
منا: أي( ف  قدَّ

 . العجز

طنا: »وقيل ابق الفارط غير جعلنا: أي «فرَّ فنا هللا طاعة إلى لنا السَّ
 
 (. 91)وتخل



ا تعالى وقال َنا َما:}أيض 
ْ
ط رَّ

َ
ِكَتاِب  ِفي ف

ْ
ْيٍء  ِمْن  ال

َ
 ما: »معناه: الطبري   قال( 93{)ش 

عنا اس ابن وقال. «منه ش يء إثبات ضيَّ ا تركنا ما: عبَّ  أم   في كتبناه وقد إال شيئ 

 (. 94)الكتاب

ى:}تعالى وقوله ا َحتَّ
َ
  َجاءَ  ِإذ

َ
ُم أ

ُ
ْوُت  َحَدك

َ ْ
ْته امل

َّ
َنا  َُتَوف

ُ
ون  ال َوُهْم  ُرُسل

ُ
ِط
 (. 95{)ُيَفر 

ا قد: الطبري  قال نَّ فريط معنى أنَّ  بيَّ ضييع: التَّ له وكذلك قبل، مض ى فيما التَّ  تأو 

ِلون 
 . املوضع هذا في املتأو 

اس ابن قال طون  ال: »عبَّ عون  ال. «ُيفر  ِ
دي   قال وكذلك. يضي  طون  ال: »الس   ال .«يفر 

عون  ِ
 (.96)يضي 

ْبُل  َوِمْن : }تعالى قوله في يوسف سورة وفي
َ
ُتْم  َما ق

ْ
ط رَّ

َ
  ِفي ف

َ
 (.97{)ُيوُسف

 من واتعلم أولم: يقول  يوسف، في تفريطكم هذه فعلتكم قبل ومن: الطبري  قال

 (.98)يوسف في تفريطكم هذا قبل

ُتْم : }القاسمي   قال
ْ
ط رَّ

َ
  ِفي ف

َ
رتم{ ُيوُسف  (.99)شأنه في قصَّ

وَن : }النحل سورة في تعالى وقوله
ُ
ِ  َوَيْجَعل

َّ
َرُهوَن  َما لِِل

ْ
  َيك

ُ
ِسَنُتُهُم  َوَتِصف

ْ
ل
َ
ِذَب ا أ

َ
ك
ْ
نَّ  ل

َ
 أ

ُهُم 
َ
ُحْسَنى ل

ْ
نَّ  َجَرمَ  ال ال

َ
ُهُم  أ

َ
اَر  ل ُهْم  النَّ نَّ

َ
وَن  َوأ

ُ
ُهْم : »جبير بن سعيد قال(. 100{)ُمْفَرط نَّ

َ
 َوأ

وَن 
ُ
ون  ُمْفَرط عون  منسي  اك وقال. «مضي  حَّ ار في متروكون : الضَّ . ون مضاع: قتادة وقال. النَّ

هم: آخرون وقال ار إلى معجلون  إنَّ مون  النَّ  :العرب قول  إلى ذلك في وذهبوا إليها، مقد 

ا أفرطنا موه إذا املاء طلب في فالن  الء إلصالح قد  حو . ذلك غير وقيل. واألرشية الد   رج 

وَن ) معنى أن الطبري 
ُ
فون ( ُمْفَرط

 
ار، في متروكون  مخل ون  النَّ  ( 101)فيها منسي 

ا ونخلص ، تجاوز : اإلفراط معنى أن سبق ممَّ م الحد   املطلوب، القدر عن والتقد 

فريط عكس وهو  .سيأتي كما التَّ

  السنة في التفريط و  اإلفراط

ضييع التقصير بمعنى النبوي  الحديث في التفريط ورد رك والتَّ
َّ
: الحديث نهوم والت

ه»  . أدائها قبل وقتها فات: أي(. 102)«تفر طت حتى العشاء عن نام أنَّ

ِط األمر في وفر ط
ا، ُيفر 

 
ر: أي فرط عه فيه قصَّ  في عنىامل نفس وهو فات، حتى وضيَّ

ه أما» وسلم علية هللا صلى الرسول  قول   (.103)«تفريط النوم في ليس إنَّ



 اصطالحا التفريط و  اإلفراط

رين أقوال و السابقة واألحاديث اآليات خالل من  هو اإلفراط أن يتضح املفس 
 معنى لىع داال يكون  املعنى وبهذا والتعدي العبادات، في املسنون  الحد بتجاوز  التعدي

 وجه هوو  التفريط مقابل في وذلك وسلم عليه هللا صلى الرسول  سنة ومخالفة البدعة

ضييع في يتمثل للتعدي آخر قصير الشرعية ألوامر تَّ رك فيها، والتَّ
َّ
هاون و  لها والت  في التَّ

 .التوازن  على القائمة للوسطية مخالف األمرين وكال أدائها،

 :املستقيم الصراط

 والغلو التنطع باجتناب إال تتحقق ال كانت إذا املعنى، بهذا الوسطية أن والواضح

 واتباع يبالتس تعني ال أيضا فإنها واآلخرين، النفس على والتشديد والتشدد الدين في

 ولذلك ،والوسطية التيسير بدعوى  وأخالقه وعباداته الدين أحكام في والتفريط األهواء
 .باالستقامة وثيقا ارتباطا ترتبط الوسطية فإن

راط ة على يدل   املستقيم فالص  رعي مفهومها في الوسطيَّ  سبق لذيا االصطالحي   الشَّ

ة ملفهوم املالزمتين والخيرية البينية خاصيتي أن إذ تقريره،  في أيضا قتانمتحق الوسطيَّ

راط معنى  . املستقيم الص 

ا الفاتحة سورة في فنجد
َّ
  اْهِدَنا: }تعالى قال مل

َ
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ْسَتِقيَم  الص 
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َ
ِذيَن  ِصَراط

َّ
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ْ
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ْيِهْم  أ

َ
ده ثم{ َعل ْيرِ : }فقال حدَّ

َ
ُضوِب  غ

ْ
غ
َ ْ
ْيِهْم  امل

َ
ا َوال َعل يَن الضَّ ِ

 
{ ل

راط فجعل ين من عليهم هللا أنعم الذين وهم الخيار، طريق املستقيم الص   النبي 

يقين د  هداء والص 
 
الحين والش الين عليهم املغضوب طريقي بين وهو. والص    .والض 

اءُ  َمْن  َيْهِدي:} تعالى قال البقرة سورة في وكذلك
َ
ى َيش

َ
( 104{)ُمْسَتِقيٍم  ِصَراٍط  ِإل

 : }مباشرة بعدها فقال
َ
ِلَك َوك
َ
ْم  ذ

ُ
َناك

ْ
  َجَعل

 
ة مَّ

ُ
  أ

 
 {.َوَسطا

ث وقد رون تحدَّ ب( الكاف) أن واحد غير وذكر اآلية، هذه في الكاف عن املفس   طللر 

ة جعلهم بين ا أمَّ
 
راط وهدايتهم وسط  .املستقيم للص 

ا األمر ونـزيد  : ذلك في وردت التي األحاديث بعض ذكر في وضوح 

فوس آداب في الطبري  ذكر  دثناح: قال الصنعاني، األعلى عبد بن محمد حدثنا الن 

راط ما: مسعود البن قال رجال أن أبان، عن معمر، عن ثور، بن محمد  املستقيم؟ الص 

 جواد، يمينه وعن الجنة، في وطرفه أدناه، في وسلم عليه هللا صلى محمد، تركنا: قال

 لىإ به انتهت الجواد تلك في أخذ فمن بهم، مرَّ  من يدعون  رجال وثمَّ  جواد، يساره وعن



ار، راط على أخذ ومن النَّ ة، إلى به انتهى الص  نَّ : }مسعود ابن قرأ ثم الجنَّ
َ
ا َوأ

َ
 يِصَراِط  َهذ

 
 
 (.105{)ُمْسَتِقيما

 
ا
 للوسطية وتجليات مجالت: خامسا

 ياالجتماع والنظام واألخالق والعبادة العقيدة في وتجليات مظاهر وللوسطية

 .والجماعي الفردي السلوك وفي والسياس ي، واالقتصادي

 :والتصور  العقيدة وسطية ـ1

 في التوحيد عقيدة جاءت حيث العقيدة مجال في يظهر للوسطية تجل   أول  إن

 نع بعيدا وبساطتها واستقامتها ووضوحها سماحتها في للفطرة موافقة اإلسالم
 الذين النصارى  وإشراك( مغلولة هللا يد: )قالوا الذين اليهود عند وقعت التي االنحرافات

 وما نحياو  نموت) فقالوا الغيب ينكرون الذين املاديين وجفاء ،(هللا ابن املسيح: )قالوا

 هبانيةر  ويبتدعون  الشهادة يعيشون  ال الذين الروحانيين وشطحات ،(الدهر إال يهلكنا

 قول الع في العقيدة حقائق تقرير في والسنة القرآن منهج أن كما(. 106)عليهم كتبت ما

 لفالسفةا مناهج غرار على النظري  الفلسفي املنهج على يعتمد لم النفوس في وآثارها

 يديةتجر  نظرية قضايا إلى قضاياها حولوا الذين املتكلمين من نهجهم على سار ومن
 لإلنسان نىليتس والخالق اإلنساني الوجدان بين الصلة بتقوية اهتم إنه بل وافتراضية

 تصل لتيا الوجدانية واملعارف اإليمانية الحقائق تثمر الروحية القلبية املعرفة من نوع

 لياك أسقطوا الذين املتصوفة غالة بعض مناهج غرار على وال األعلى، باملإل األرواح

 عرفةمل سبيال العقل ملكة واستخدام هللا خلق في والتأمل النظر جعل إنه بل العقل،

 ليةعق حجج خالل من العقلي اإلدراك فيه يتكامل منهجا فجاء صنعه، وبدائع الخالق

 خاطبةم بعد النفوس في للتأثير العقدي الخطاب توجيه خالل ومن الفطرة من قريبة
 صياغة يف العقلية واملعرفة النقلية املعرفة طريقا بذلك فتكامل السليمة، العقول 

 الوحي امصدره يالت النقلية املعرفة» وسلوكه وجدانه وصياغة املسلم اإلنسان عقيدة

 والبشري  يعيالطب بشقيه الكون  مصدرها التي العقلية واملعرفة والسنة، الكتاب بشقيه

 تعارض ودرء املعقول  لصريح املنقول  صحيح موافقة قاعدة وفق املعرفة مصدر هما

 آيات أملونت يرشد، والنقل يض يء والعقل يحكم، والنقل يشير، فالعقل. والنقل العقل

 (107)«املنظور  الكون  صفحة وفي املقروء، كتابه في هللا

 لوالعد التوازن  خاصية إلى التحليل نهاية عند يرجع الوسطية مفهوم أن وبما

 نسانولإل وللمجتمع وللحياة للكون  اإلسالمي التصور  قيام نالحظ فإننا واالعتدال،

 نم وغيره اإلسالمي املجتمع بين و اإلسالمي املجتمع داخل االجتماعية وللعالقات



 من تعنيه ماب الوسطية على عامة البشر بين تقوم أن ينبغي التي وللعالقات املجتمعات،

 بالقسط ويأمر حقه حق ذي لكل يعطي وممارسة تصورا اإلسالم فجاء وتوازن، عدل

 عووض رفعها والسماء}  «امليزان» ومراعاة والتفريط اإلفراط أو الطغيان وعدم والعدل

 فجاء( 108{) امليزان تخسروا وال بالقسط الوزن وأقيموا امليزان في تطغوا أال امليزان
 لتوازن ا مراعاة على مبنيا واملجتمع والسلوك الفكر مجاالت لجميع اإلسالمي التصور 

 الذات بينو  والدولة، الدين وبين واآلخرة، الدنيا وبين والجسد، الروح بين توازن : املذكور 

 املقاصد بينو  واملثالية املادية وبين والواقع الفكر وبين واملجموع الفرد وبين واملوضوع

 والقوة الحق وبين والنقل العقل وبين والجديد، والقديم واملتغير الثابت وبين والوسائل،

 . الثنائيات من ذلك غير إلى والعلم الدين وبين والتقليد االجتهاد وبين

 خصائص كتابه في التوازن  خاصية بيان في هللا رحمه قطب سيد أفاض وقد

 فقرات نهم نقتطف فإننا املوضوع في كتب ما لروعة ونظرا ومقوماته، اإلسالمي التصور 

 صلالف إلى الرجوع عن يغني ال الذي االقتباس وهو الخاصية، هذه وضوح في تبسط

 وهذه تبرز أبعاد عدة( 109)قطب سيد أبرز  فقد وعموما. ودراسته لقراءته املذكور 

 :ومنها الخاصية

 عرفةوامل العقلية املعرفة بين والوجدان الفكر بين والنقل العقل بين التوازن 

 :الوجدانية الذوقية

 :قطب سيد يقول 

 ي البشر  اإلدراك من أكبر حقيقة وال مجهول، وال فيها غيب ال التي العقيدة إن»

 إلى ةالخفي وأشواقها فطرتها، يلبي ما النفس فيها تجد وال عقيدة، ليست املحدود،

ياتا إال فيها ش يء ال التي العقيدة أن كما .. املسدلة الحجب وراء املستتر املجهول،  ملعم 

 .لوعيا عنصر على تحتوي  البشرية فالكينونة !عقيدة ليست العقول  تدركها ال التي
  يتلقى أن بد ال اإلنساني والفكر

 
  شيئا

 
 ..ويطبقه رهيتدب أن يملك عمل، فيه له له، مفهوما

 في جدت وهي الفطرة، بها وتتوازن  وذاك، الجانب هذا تلبي التي هي الشاملة والعقيدة

  .وأشواق طاقات من فيها مودع هو ما كفاء العقيدة

 .. روحال وحقيقة بالخلق هللا إرادة تعلق وكيفية .اإللهية الذات ماهية كانت فإذا
 :اإللهية الذات خصائص فهناك - أسلفنا كما– بها اإلحاطة إلى سبيل ال التي الحقائق من

 البشري  الفكر يعمل مما وكلها…  وتدبير وخلق، وإرادة، وقدرة، ووحدانية، وجود، من

 هذه عرضي واإلسالم .الوجود في ومقتضياته ضرورته يدرك أن يستطيع ومما إدراكه، في

 تهوعالق وجوده، ومصدر وحقيقته، «الكون » وهناك ..املقنعة ببراهينها الخصائص



 ةوعالق باإلنسان وعالقته الحياة، الستقبال واستعداده له، وعبوديته بخالقه،

 رها،ومصد ودرجاتها، وأشكالها وأجناسها أنواعها بشتى «الحياة» وهناك ..به اإلنسان

 ته،وحقيق « اإلنسان» وهناك ..ومبدعها بمبدعه وعالقتها الكون، بطبيعة وعالقتها

 ضح،وا مفهوم منطق في ترد وكلها ..حياته ومنهج وجوده، وغاية ومصدره، وخصائصه
 « موالتسلي بالقبول  الفطرة تتلقاها التي بالبراهين مدعم .والقلب للعقل مريح

 : أيضا ويقول 

 معلوم من :كلها أشواقها يلبي ما اإلسالمي التصور  في البشرية الفطرة تجد وهكذا

 لعقول ا فيه تجول  ومكشوف األبصار، تراه وال األفهام به تحيط ال غيب ومن ومجهول،

 الكبير، الخالق جالل إزاءه تستشعر إدراكها من أوسع مجال ومن .القلوب وتتدبره

 .هللا على وكرامته الكون  في اإلنسان قيمة إزاءه وتستشعر إدراكها فيه يعمل ومجال

 املعلوم دبرتت وهي الكبير، باملجهول  تؤمن وهي وذلك، بهذا ةاإلنساني الكينونة وتتوازن 

  ..الكبير

 .طردةم لسنن الكون  خضوع على والتأكيد اإللهية املشيئة تأكيد بين التوازن 

 (:110) قطب سيد يقول 

 إللهيةا فاملشيئة ..الكونية السنن وثبات اإللهية املشيئة طالقة بين والتوازن »

 يءش  كل تبدع وهي .جملة البشري  الفكر على يخطر مما ما، قيد عليها يرد ال طليقة،

 تلتزمه مفروض قالب وال ملزمة، قاعدة هنالك وليست .إبداعه إلى توجهها بمجرد

 الوقت وفي» هللا رحمه قطب سيد ويضيف. «تريد ما تفعل أن تريد حين اإللهية، املشيئة
 طردة،م نواميس صورة في – عادة – للناس تتبدى أن املدبرة، اإللهية اإلرادة شاءت ذاته

 مع اويتعاملو  وفقها، حياتهم ويكيفوا ويدركوها، يرقبوها، أن يملكون  جارية، وسنن

 - ذاه مع – هللا مشيئة أن ومشاعرهم تصورهم في يبقى أن على ..أساسها على الكون 

  يكن لم ولو يريد، ما يفعل هللا وأن تشاء، ما تبدع طليقة،
 
 أن مه اعتادوا ما على جاريا

ة .املطردة والنواميس املقررة السنن من فيه، متجلية املشيئة يروا  وراء– كذلك فسن 

 ومن – ةجاري وسنن مطردة نواميس في تجلت مهما مطلقة، املشيئة هذه أن - كلها السنن

 في النظرو  معها، والتعامل الكون، في سننه تدبر إلى والبصائر األبصار هللا يوجه ثم
 . «عةالواق الحياة في النظر بهذا واالنتفاع - البشري  اإلدراك يملك ما بقدر – مآالتها

 .املحدودة اإلنسانية واملشيئة املطلقة اإللهية املشيئة بين التوازن 



 عرفت التي القضية هذه في اإلسالمي التصور  في التوازن  محددا قطب سيد يقول 

 ثبتي واإلسالم:»القدر بقضية اإلسالمي الكالمي والفكر عامة الفلسفي الفكر في

 وال سواها، فاعلية ال التي الفاعلية لها ويثبت - أسلفنا كما– الطالقة اإللهية للمشيئة

ا كما – معها  الوقت فيو – اإليجابية خاصية في سيجيء وكما الشمول  خاصية في ذلك بين 
 «اإليجابية» خاصية في ذلك سنفصل كما – اإليجابية اإلنسانية، للمشيئة يثبت ذاته

 م اإلنسان يعطي ضخم، دور  وهو .وخالفتها األرض في األول  الدور  لإلنسان ويجعل –
 
 ركزا

 
 
  ويمنحه كله، الكون  نظام في ممتازا

 
  مجاال

 
 توازن  في كنول .والتأثير والفاعلية للعمل هائال

 األسباب راءو  من الحقيقية، بالفاعلية وتفردها اإللهية، املشيئة بطالقة االعتقاد مع تام

 باروباعت .الظاهرة األسباب هذه أحد هو اإلنساني النشاط أن باعتبار وذلك .الظاهرة

 ةاملشيئ نطاق في داخل ونشاطه، وحركته وعمله، وإرادته ابتداء، اإلنسان وجود أن
 . «فيه ومن فيه وما الوجود بهذا املحيطة الطليقة،

 .والشعور  ور التص في التوازن 

 لذيا اإلنسانية واملشيئة اإللهية املشيئة بين التوازن  ذلك أن قطب سيد يؤكد

 االعتقاد في زن توا عليه يترتب املسلم اإلنسان وشعور  تصور  في اإلسالمي التصور  يبنيه

 تقاداالع في التوازن  يتم بهذا: »قطب سيد يقول  املسلم، اإلنسان وحركة نشاط في

 لضميرا في اإلسالمي التصور  فيثير .والحركة النشاط في التوازن  يتم كما والشعور،

 كل بيده الذي باهلل االستعانة مع .والفاعلية الحركة وفي واالستقامة، الخير في الرغبة

  .«ش يء

 أو عصية،امل في هللا مشيئة على واإلحالة والسلبية، واإلرجاء التعطيل يقطع وبهذا

 تشيع نأ يحب ال وأنه .الكفر لعباده يرض ى ال هللا أن علم وقد ..والسلب والجمود الشلل

 نصرة، بال الحق يترك أن وال جهاد، بال املنكر يترك أن يرض ى وال .آمنوا الذين في الفاحشة

 والشر، خيربال لالبتالء الدنيا هذه في اإلنسان أن علم وقد .خالفة بال األرض تترك أن وال

 لحسابا دار في السيئة وعلى الحسنة على مجزي  وأنه .حالة وكل حركة كل في ولالمتحان
 في ورهد وله الكون، هذا في مكانه له وأن األرض، هذه في مستخلف كذلك وأنه ..والجزاء

 - هللا هجمن وفق – الخالفة بهذه ناهض إما وأنه .وتطوير تغيير من األرض هذه في يقع ما

  النكول  كان ولو .فمعاقب التبعة ناكل وإما .فمثاب
 
  التبعة، من خوفا

 
  !البتالءا من وفرارا

 .له اإللهي والتكريم هلل اإلنسان عبودية بيت التوازن 

 بينو  اإلنسان تكريم بين اإلسالمي التصور  في التوازن  خاصة قطب سيد يؤكد

 إلنسانا آلدمية سحق من الغربية الحضارة عرفته ما ذلك في متجاوزة بعبوديته اإلقرار



 بوديةع بين والتوازن :»فيقول  اإلنسان تأليه إلى أدى املقابلة الجهة في تطرف ومن

 في المياإلس التصور  سلم وقد ..الكون  في الكريم اإلنسان ومقام هلل، املطلقة اإلنسان

 .. والتصورات واملعتقدات املذاهب تعاورت التي واألرجحات الهزات كل من الصدد هذا

  .انةوامله الزراية حد إلى اإلنسان وتحقير .الكثيرة صوره في اإلنسان تأليه بين ما

  فيفصل يبدأ اإلسالم إن
 
  فصال

 
  تاما

 
 .لعبوديةا وحقيقة األلوهية، حقيقة بين كامال

 .العبودية وخصائص األلوهية خصائص وبين .العبودية ومقام األلوهية مقام وبين

 .:الجازم الحاسم الفصل هذا حول  غبش أو شبهة تقوم ال بحيث

 وبين ،وفاعليته وكرامته وعظمته اإلنسان رفعة» بين تعارض أي يقيم ال واإلسالم

  وبخصائصها باأللوهية هللا وتفرد - سبحانه– هلل عبوديته
 
 – ذنإ حاجة وال .جميعا

 اسوتيتهن إلى تضاف أو هلل، عبوديته عنه تخلع أن – وتكريمه اإلنسان رفع يراد عندما

 عظموالي يفعلوا، أن املقدسة واملجامع الكنيسة رؤساء احتاج كما له، ليست الهوتية

روه - السالم عليه– عيس ى ِ
 - تعالىو  سبحانه– هللا تصغير إلى حاجة ال وكذلك)...( !ويكب 

 وكلما .تهوفاعلي وسيطرته األرض، هذه في مقامه رفعة وإعالن اإلنسان، تعظيم أريد كلما

  لإلنسان هللا فتح
 
  !الكون  طاقات من طاقة له سخر وكلما .املادة أسرار في فتحا

 .اإلنسان وضمير مشاعر في التوازن 

 الف اإلنسان مشاعر في توازنا يقيم اإلسالمي التصور  أن أيضا قطب سيد يؤكد

 وصف والتي والجالل الكمال صفات بمختلف ارتباط في وذلك شعور  على شعور  يطغى

 موحيات ينب بربه، العبد عالقة في التوازن » الكريم القرآن في نفسه سبحانه الحق بها

 لفاعلةا هللا فصفات ..واألنس والطمأنينة األمن وموحيات واالستهوال، والرهبة الخوف

 ومن)...( .تام توازن  في .وذاك اإليحاء هذا بين تجمع واألحياء، الناس حياة وفي الكون، في

 والفزع واألنس، والرهبة والطمع، الخوف بين الضمير في التوازن  يقع وذاك هذا
 مفتوح الخطو، ثابت هللا، إلى الطريق يقطع حياته، في اإلنسان ويسير ..والطمأنينة

  .األمل موصول  القلب، حي العين،
 
  املزالق، من حذرا

 
  صاعدا

 
 ال .املض ئ األفق إلى أبدا

 وعونه، هللا برعاية شاعر ذاته الوقت في وهو .ينس ى وال يغفل وال يستهين، وال يستهتر

 الخطيئة يف يوقعه وال العنت، له يود وال السوء، به يريد ال هللا وأن وفضله، هللا ورحمة

  ذلك عن هللا تعالى .. منه باالنتقام ليتشفى
 
  علوا

 
  .كبيرا

 .ومصادرها املعرفة منهج في التوازن 

 املصادرو  العقلية والصادر الحسية املصادر أو الغيبية باملصادر األمر تعلق سواء

 تقلبت كيف البحث هذا مطلع في رأينا وقد:« قطب سيد يقول  والتوازن  النقلية



  - وحده– (الوحي أو) النص اتخاذ بين أوربة، في التصورات
 
 ذواتخا للمعرفة، مصدرا

، - وحده– العقل
 
  - وحدها– الطبيعة واتخاذ مصدرا

 
 فريق كل وتعسف !كذلك مصدرا

، األخرى  املصادر ونفي مصدره، «تأليه» في
 
  !إلغاء وجودها وإلغاء إطالقا

 دون  عة،الواق «الحقائق« لجميع اعتباره وفي توازنه، وفي شموله، في اإلسالم فأما

 )…(  قصور  ودون  جهل، ودون  غرض، ودون  شهوة، ودون  هوى، ودون  تعسف،

  يغفل فلم - الشامل الكامل الحق، إلى طمأنينته في – اإلسالم أما
 
 و  مصدرا

 
 من احدا

 هي لتيا ودرجته يستحقه، الذي مكانه في يضعه ولم اعتباره، يعطه لم املعرفة مصادر

 (.111) وطمأنينة وتوازن  دقة في الحقيقة، في له

 .العبادة في الوسطية ـ2

 العبادة يف الغلو عن نهى قد وسلم عليه هللا صلى النبي أن إلى اإلشارة سبقت لقد

 األصل إن ذإ وسلم عليه هللا صلى سنته به جاءت عما بها الخروج هو فيها الغلو أن ورأينا

 هو جالامل هذا في وسلم عليه هللا صلى النبي به جاء ما أن ذلك. االتباع العبادات في

 . مجافاة أو غلوا أو تفريطا أو إفراطا إما يكون  أن يعدو ال عداه وما الوسط

 وحذر بادةالع مجال في االتباع مبدأ بتقرير وسلم عليه هللا صلى النبي عني ولقد

 يقون يط ما منها يأخذوا وأن العبادة في بالتوسط املسلمين وأمر السنة، عن الخروج من

 أكثر بالتقر  بدعوى  املشروع الحد تجاوز  إلى يؤدي الذي بالشكل فيها التعمق عن ونهى

 مجاراتهو  بتقليده أو به أمر وما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  فعله ما على والزيادة

 .والسالم الصالة عليه خصوصياته من كان فيما

ُقوا:}تعالى قوله العبادة في والتوسط الوسطية نهج على القرآنية األدلة ومن اتَّ
َ
َ  ف

َّ
 الِل

ْعُتْم  َما
َ
 .وطاقتكم جهدكم أي: كثير ابن قال( 112{)اْسَتط

ُقوا: }- تعالى - قوله في جبير بن سعيد عن حاتم أبي ابن وروى  َ  اتَّ
َّ

 َوال َقاِتِه تُ  َحقَّ  الِل

  َتُموُتنَّ 
َّ

ْنُتْم  ِإال
َ
 العمل القوم على اشتد اآلية هذه نـزلت ملا: وقال(. 113{)ُمْسِلُموَن  َوأ

ات اآلية، هذه - تعالى - هللا فأنـزل  جباههم وتقر حت عراقيبهم، ورمت حتى فقاموا  خفيف 

ُقوا: }املسلمين على اتَّ
َ
َ  ف

َّ
ْعُتْم  َما الِل

َ
ةالوسط وداللة. األولى اآلية فنسخت{ اْسَتط  هذا على يَّ

 اداتالعب بعض في التوسط إلى الدعوة في جاءت التي اآليات ومن. جلية واضحة القول 

: ى النصار  من إسرائيل بني حق في القرآن في جاء ما فيها، والغلو اإلفراط هللا ذم   و

{ 
 
ة َتْبَناَها َما اْبَتَدُعوَها َوَرْهَباِنيَّ

َ
ْيِهْم  ك

َ
  َعل

َّ
اءَ  ِإال

َ
ِ  ِرْضَواِن  اْبِتغ

َّ
َما الِل

َ
آَتْيَنا ِتَهاِرَعايَ  َحقَّ  َرَعْوَها ف

َ
 ف

ِذيَن 
َّ
ْجَرُهْم  ِمْنُهْم  آَمُنوا ال

َ
ِثير   أ

َ
اِسُقوَن  ِمْنُهْم  َوك

َ
 هي الرهبانية: القاسمي قال( 114{)ف



 ابن قالو  والتبتل العزلة وإيثار الناس، عن واالنقطاع والرياضة العبادة، في املبالغة

ة ابتدعتها أي{ابتدعوها ورهبانية: }كثير َتْبَناَها َما. }النصارى  أمَّ
َ
ْيِهْم  ك

َ
 شرعناها ام: أي{ َعل

َما} أنفسهم، تلقاء من التزموها هم وإنما لهم،
َ
 ماب قاموا فما: أي{ ِرَعاَيِتَها َحقَّ  َرَعْوَها ف

 : وجهين من لهم ذم   وهذا القيام، حق التزموه

 . هللا به يأمر لم ما هللا دين في االبتداع: أحدهما

بهم قربة أنه زعموا مما التزموه، بما قيامهم عدم في: الثاني   وجل زع هللا إلى يقر 

هبانية وهذه  ولذلك دة،العبا في غلو   وهي هللا، يشرعها لم النصارى  ابتدعها التي الر 

تها عليها املحافظة على قدرتهم عدم النتيجة كانت  . وصعوبتها ملشق 

َتْبَناَها َما: }وعال جل هللا وقول 
َ
ْيِهْم  ك

َ
ف وال يشرع ال هللا أن على دليل{ َعل

 
 فيه بما يكل

ة، غلو    .بيانه سبق كما ومشق 

 يرض  - عائشة حديث األحاديث منها نذكر كثيرة الباب هذا في الواردة واألحاديث

: قالت هذه؟ من: قال امرأة وعندها دخل وسلم عليه هللا صلى النبي، أن» - عنها هللا
وا ىحت هللا يمل ال فوهللا تطيقون، بما عليكم مه،: قال صالتها، من تذكر فالنة،

 
 «تمل

(115) 

ة منهج رسم في صريحة سابقا إليها أشرنا أخرى  وأحاديث الحديث هذا  في الوسطيَّ

 ينبز  قصة يورد الذي الحديث وهذا والوضوح، البيان غاية في الثالثة وحديث العبادة
  فيه: حجر ابن فيه قال

 
ق عن والنهي العبادة، في االقتصاد على الحث  والثالث هافي التعم 

ا - حجر ابن فيه قال  بما األعمال من اشتغلوا أي: «تطيقون  بما عليكم: »- أيض 

 نم ُيطاق ما على باالقتصار األمر يقتض ي فمنطوقه عليه، املداومة تستطيعون 

ف عن النهي يقتض ي ومفهومه العبادة،
 
 .«ُيطاق ال ما تكل

 وذلك دةالعبا في الوسطية مجافاة من مثلين للمسلمين الكريم القرآن ضرب ولقد
 عليه انك الذي واملنهج العبادة شأن في اليهود عليه كان الذي املنهج استعراض خالل من

 إلى العبادةو  العقيدة وتحويل والجفاء التفريط نموذج مثل في األول  املنهج فأما النصارى 

 أن جدنالو  - تحريفها بعد - التوراة إلى نظرنا فلو «العاجلة املكاسب لتحصيل وسيلة

ا التوراة أسفار في تقرأ فال بنودها، على غلب املادة تقديس  فيها ورد ام حتى لآلخرة، ذكر 

ق هو فإنما ووعيد وعد من
 
خص يعمل فال فقط، بالدنيا متعل

 
 بكس لتحقيق إال الش

ا أو عاجل،
 
 . عاجلة عقوبة من خوف



ِرَنا: }فقالوا هللا، معرفة في حتى ماديتهم وطبقوا بالغوا بل
َ
َ  أ

َّ
  الِل

 
: وقالوا(. 116{)َجْهَرة

ْن }
َ
َك  ُنْؤِمَن  ل

َ
ى ل َ  َنَرى  َحتَّ

َّ
  الِل

 
 (117{)َجْهَرة

اوو   خذوهاوات املحسوسات، تقديس في هؤالء أغرق  الدنيوي  املادي التصور  لهذا فق 

ا  آلة إلى ءهؤال نظر في اإلنسان وتحول  الحياة، محور  املادية القيم وأصبحت للرقي، طريق 

ق مدى وبين الكريم، القرآن وصفهم وقد. يلهو وكائن تهضم، ومعدة تتحر ك،
 
 همتعل

ُهْم :}تعالى – فقال عليها، وحرصهم بالحياة َتِجَدنَّ
َ
ْحَرَص  َول

َ
اِس  أ ى النَّ

َ
 أي( 118{)َحَياةٍ  َعل

ْن : }املوت يخشون  ألنهم وذلك. ونحوها البهائم حياة كانت لو حتى حياة،
َ
وْ  َول  هُ َيَتَمنَّ

 
 
َبدا

َ
 فإذا: يةدنيو  ملآرب وعبادتهم للدنيا، فعملهم بالدنيا، غايتهم ربطوا ألنهم(. 119{)أ

 وحاالته، رهصو  أسوأ في التفريط يمثل املنهج وهذا..... ش يء كل فاتهم فقد الدنيا انتهت

بنا أن ونسأله صالة، كل في منه نستعيذ أن هللا أمرنا ولذلك اه يجن   الثاني نهجامل أما... إي 

 هو كما والرهبنة العبادة في واإلغراق العبادة في والغلو اإلفراط على القائم املنهج وهو

م النفس، على قاسية رهبانية ابتدعوا الذين النصارى  عند الشأن  تكبتو  الزواج، تحر 

ا ذلك وترى  الرزق، وطيبات الزينة، أشكال كل وترفض الغرائز،  عمل من رجس 

 وأصبحت منها، املراد وعن كيفيتها، عن وأخرجوها العبادة، في وبالغوا الشيطان،
 .برهان أو حجة بال أنفسهم، من ابتدعوها لألجساد، معذبة مشوهة، غالية رهبانية

{ 
 
ة َتْبَناَها َما اْبَتَدُعوَها َوَرْهَباِنيَّ

َ
ْيِهْم  ك

َ
  َعل

َّ
اءَ  ِإال

َ
ِ  ِرْضَواِن  اْبِتغ

َّ
َما الِل

َ
 وهذا{ ِتَهاِرَعايَ  َحقَّ  َرَعْوَها ف

راط عن االنحراف وجوه من الثاني الوجه يمثل الوجه مرن ولذلك املستقيم، الص 
ُ
 بأن اأ

بنا أن هللا نسأل  ومألق الناس ويهدي املسألة، لُيصحح اإلسالم جاء وقد... إياه يجن 

بل، رق، وأعدل الس 
 
وح، حق ونسيان املادة عبادة بين الوسط طريق الط  رهاقإ وبين الر 

ه، حق   ذي كل ليعطي البدن، حق ونسيان الروح ا حق   آَتاَك  َماِفي َواْبَتِغ : }تعالى لقوله وفق 

 ُ
َّ

اَر  الِل   الدَّ
َ
ِخَرة

ْ
َس  الوَ  اآل

ْ
ْنَيا ِمَن  َنِصيَبَك  َتن  (120{ )الدُّ

 عبادته وتصف وحده، هللا بعبادة تأمر الكريم القرآن في آيات جاءت ولقد

 يه عبادته أن على يدل مما ذلك وغير السواء، الكلمة هي عبادته وبأن باالستقامة،

الل االنحراف من السالم الوسط الطريق ْل : }تعالى قال: والض 
ُ
ْهَل  َيا ق

َ
ِكَتاِب  أ

ْ
عَ  ال

َ
ْوات

َ
ى ال

َ
 ِإل

ِلَمٍة 
َ
َنا َسَواٍء  ك

َ
ْم  َبْين

ُ
  َوَبْيَنك

َّ
ال
َ
ْعُبَد  أ

َ
  ن

َّ
َ  ِإال

َّ
ِرَك  َوال الِل

ْ
ش

ُ
  ِبِه  ن

 
يئا

َ
 من أكثر في وقال(. 121{)ش

َ  ِإنَّ } موضع
َّ

ي الِل ِ
ْم  َرب 

ُ
ك اْعُبُدوهُ  َوَربُّ

َ
ا ف

َ
  َهذ

 
 {.ُمْسَتِقيم   ِصَراط

ْوا: }تفسيره في الطبري  قال
َ
َعال

َ
ى ت

َ
ِلَمٍة  ِإل

َ
 محمد يا قل - ثناؤه جل   - بذلك يعني{. َسَواٍء  ك

وا: تعالوا - واإلنجيل التوراة أهل وهم الكتاب، ألهل  كلمة إلى يعني سواء، كلمة إلى هلم 

 . وبينكم بيننا عدل



د أن هي: »العدل والكلمة  الف سواه، معبود كل من ونبرأ غيره، نعبد فال هللا نوح 

ا به نشرك َنا َسَواٍء : }نفسها اآلية في كثير ابن وقال «شيئ 
َ
ْم  َبْين

ُ
 ونصف لعد: أي{ َوَبْيَنك

 : }بقوله فسرها ثم فيها، وأنتم نحن نستوي 
َّ

ال
َ
ْعُبَد  أ

َ
  ن

َّ
َ  ِإال

َّ
ِرَك  َوال الِل

ْ
ش

ُ
  ِبِه  ن

َ
 ش

 
ا ال{. ْيئا  وثن 

ا وال ا وال صليب  ا وال صنم  ا وال طاغوت   شريك ال وحده هلل العبادة نفرد بل آخر، ش يء وال نار 
َقْد } الرسل، جميع دعوة هذه له،

َ
َنا َول

ْ
ِ  ِفي َبَعث

ل 
ُ
ٍة  ك مَّ

ُ
  أ

 
ِن  َرُسوال

َ
َ  اْعُبُدوا أ

َّ
 َواْجَتِنُبوا الِل

وَت 
ُ
اغ

َّ
 (122{ )الط

: تعالى هقول في( عبده محمد)  اإلمام األستاذ قال: املنار تفسير في رضا رشيد وقال

ْوا}
َ
َعال

َ
ى ت

َ
ِلَمٍة  ِإل

َ
 قتاتف الذي وروحه الدين أصل هو آخر، أمر إلى دعاهم نكلوا ملا{ َسَواٍء  ك

 لىع طرف فيه يرجح ال ووسط عدل أي الفريقين، بين سواء وهو األنبياء، دعوة عليه

ره وقد آخر،  : }بقوله فس 
َّ

ال
َ
ْعُبَد  أ

َ
  ن

َّ
َ  ِإال

َّ
ةالو  في نص   اآلية هذه أن يتضح وبهذا{ الِل  في سطيَّ

 . وحده هللا عبادة وهي العبادة،

ا َ  ِإنَّ :}تعالى قوله أم 
َّ

ي الِل ِ
ْم  َرب 

ُ
ك اْعُبُدوهُ  َوَربُّ

َ
ا ف

َ
  َهذ

 
 لطبري ا قال فقد{. ُمْسَتِقيم   ِصَراط

: مريم يةآ في وقال فيه اعوجاج ال الذي املتين والهدي القويم، الطريق هو ذلك: معناها في

َ  َوِإنَّ }
َّ

ي الِل ِ
ْم  َرب 

ُ
ك اْعُبُدوهُ  َوَربُّ

َ
ا ف

َ
  َهذ

 
 ه،ب أوصيتكم الذي هذا: يقول {. ُمْسَتِقيم   ِصَراط

 اهتدى، هركب ومن نجا، سلكه من الذي املستقيم، الطريق هو به أمرني هللا أن وأخبرتكم

 .أنبياءه به أمر الذي هللا دين ألنه

اْعُبُدوهُ : }تفسيره في القاسمي وقال
َ
ا ف

َ
  َهذ

 
 بعهات من قويم،: أي{ ُمْسَتِقيم   ِصَراط

ة أن بيان سبق وقد» وغوى  ضل   خالفه ومن وهدى، رشد  أنو  االستقامة تعني الوسطيَّ

  اْهِدَنا: }تعالى قوله
َ
َراط ِ

ْسَتِقيَم  الص 
ُ ْ
ة، منهج على األدلة أقوى  من{ امل ره كما الوسطيَّ  يقر 

 . الكريم القرآن

 عهاوتضيي فيها التفريط ذم فقد العبادات، في والرهبنة الغلو   هللا ذم وكما -
 : }سبحانه فقال وإهمالها،

َ
ف

َ
ل
َ
خ

َ
  َبْعِدِهْم  ِمْن  ف

 
ف

ْ
ل
َ
َضاُعوا خ

َ
  أ

َ
الة َبُعوا الصَّ َهَواِت  َواتَّ  الشَّ

 
َ
َسْوف

َ
َقْوَن  ف

ْ
  َيل

 
ا ي 
َ
 (.123{)غ

ا تفسيره في كثير ابن قال ةالو  منهج عن الخروج على اآلية هذه داللة مبين   :سطيَّ

 من هماتبع ومن السالم، عليهم األنبياء، وهم السعداء، حزب - تعالى - هللا ذكر ملا»

ين وأوامره، هللا، بحدود القائمين  } نهأ وذكر لزواجره، التاركين هللا، فرائض املؤد 
َ
ف

َ
ل
َ
خ

َ
 ف

  َبْعِدِهْم  ِمْن 
 
ف

ْ
ل
َ
َضاُعوا. }أخر قرون أي{ خ

َ
  أ

َ
الة  من سواها ملا فهم أضاعوها وإذا{ الصَّ

 شهوات على وأقبلوا العباد، أعمال وخير وقوامه، الدين عماد ألنها أضيع، الواجبات



ا، َسيلَقون  فهؤالء بها، واطمأنوا الدنيا بالحياة ورضوا ومالذها، الدنيا  يوم ارةخس: أي غيًّ

  «القيامة

 أوالد: يأ خلف، النبيين أولئك بعد من فخلف: »اآلية تفسير في الشنقيطي وقال

 . «سوء

 نم كان الكرام النبيين أولئك بعد من خلف الذي السيئ الخلف هذا إن: قال ثم

 المك عرفت فإذا: »قال ثم. »الشهوات واتبعوا الصالة، أضاعوا أنهم القبيحة صفاتهم
د هللا وأن الكريمة، اآلية في العلماء  الغي  ب الشهوات، واتبع الصالة، أضاع من فيها توع 

 خر،أ مواضع في املعنى هذا إلى أشار أنه فاعلم األليم، والعذاب العظيم، الشر   هو الذي

َوْيل  : }وتهديدهم عليها يحافظون  وال الصالة يضيعون  الذين ذم   في كقوله
َ
  ف

ْ
يَن ِلل ِ

 
 ُمَصل

ِذيَن 
َّ
ِذيَن  َساُهوَن  َصالِتِهْم  َعْن  ُهْم  ال

َّ
وَن  ُهْم  ال ُ

 ذينال ذم إلى كثيرة مواضع في وأشار{. ُيَراؤ

بعون 
 
هوات، يت

 
ْرُهْم : }تعالى ولهكق وتهديدهم، الش

َ
وا ذ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ُعوا َيأ ِهِهُم  َوَيَتَمتَّ

ْ
  َوُيل

َ ْ
  َمُل األ

َ
َسْوف

َ
 ف

ُموَن 
َ
 يضيعون  ال الطيبين الخلف أن الكريمة اآلية مخالفة مفهوم من ويفهم{ َيْعل

بعون  وال الصالة،
 
هوات، يت

 
 في ماك كتابه، من كثيرة مواضع في هذا إلى أشار وقد الش

ا:}تعالى وكقوله املؤمنين، وصف في املؤمنين سورة مَّ
َ
  َمْن  َوأ

َ
اف

َ
ِه  َمَقامَ  خ ِ

ْفَس ا َوَنَهى َرب   لنَّ

َهَوى  َعِن 
ْ
ِإنَّ  ال

َ
  ف

َ
ة َجنَّ

ْ
َوى  ِهيَ  ال

ْ
أ
َ ْ
 (. 124{)امل

 الوَ  ِبَصالِتَك  َتْجَهْر  َوال: }تعالى قال الدعاء في الوسطية الوسطية مظاهر أهم ومن
اِفْت 

َ
ِلَك  َبْيَن  َواْبَتِغ  ِبَها ُتخ

َ
  ذ

 
 (.125{ )َسِبيال

 سعيد نع بشر أبو حدثنا هشيم، حدثنا أحمد اإلمام قال: تفسيره كثيرفي ابن قال

 متوار وسلم عليه هللا صلى هللا، ورسول  اآلية هذه نـزلت: قال عباس، ابن عن جبير بن

اِفْت  َوال ِبَصالِتَك  َتْجَهْر  َوال:}بمكة
َ
 بالقرآن، هصوت رفع بأصحابه صلى إذا كان: قال{ ِبَها ُتخ

وا املشركون  ذلك سمع فلما وا القرآن سب   - هللا فقال: قال به، جاء ومن أنـزله، من وسب 
 املشركون  معفيس بقراءتك أي. «بصالتك تجهر وال» وسلم عليه هللا صلى لنبيه، - تعالى

اِفْت  َوال} القرآن، فيسبوا
َ
. نكع يأخذوه حتى القرآن تسمعهم فال أصحابك عن{ ِبَها ُتخ

ِلَك  َبْيَن  َواْبَتِغ }
َ
  ذ

 
 بن عفرج بشر أبي حديث من( الصحيحين في الشيخان أخرجه{ )َسِبيال

 الوَ  ِبَصالِتَك  َتْجَهْر  َوال} وجل عز قوله في عائشة عن مسلم روى: القرطبي وقال إياس

اِفْت 
َ
 أمرين بين بالتوسط تأمر اآلية هذه أن والشاهد. الدعاء في هذا أنـزل : قالت{ ِبَها ُتخ

ِلَك  َبْيَن  َواْبَتِغ } واإلسرار املخافتة أو الشديد الجهر وهما عنهما، منهي
َ
  ذ

 
: تعالى وقال {َسِبيال

ْر }
ُ
ك
ْ
َك  َواذ   َنْفِسَك  ِفي َربَّ

 
عا   َتَضرُّ

 
َجْهرِ  َوُدوَن  َوِخيَفة

ْ
َقْوِل  ِمَن  ال

ْ
 ودون : )القرطبي قال{. ال

ِلَك  َبْيَن  َواْبَتِغ : )الق كما نفسك، أسمع: أي القول، في الرفع دون  أي( الجهر
َ
 َسِبي ذ

 
 أي(. ال



 : »}كثير ابن وقال. واملخافتة الجهر بين
 
عا   َتَضرُّ

 
 رغبة نفسك في ربك اذكر أي{ َوِخيَفة

ا، ال وبالقول  ورهبة، َجْهرِ  َوُدوَن : }قال ولهذا جهر 
ْ
َقْوِل  ِمَن  ال

ْ
 يكون  أن يستحب وهكذا{. ال

ا نداء يكون  ال الذكر، ا وجهر   «بليغ 

 .واألحكام الشريعة في الوسطية ـ 3

 لعاما البناء في امللحوظة التوازن  خاصية عن تعبر اإلسالم في األحكام ووسطية

 التشريع مستوى  على أيضا الخاصية هذه تنطبق حيث وتصورا عقيدة لإلسالم
 وبين ظنيةال واألحكام القطعية األحكام وبين واملتغيرات الثوابت بين توازن  اإلسالمي،

 بناؤه ليهاع يقوم التي وهي واألصول، الثوابت بوضع عني قد فاإلسالم. والفروع األصول 

 ترك لكنه والتبديل، والتحريف التالعب يد إليها تمتد أن من وحفظها املذكور  التشريعي

 تسيبو  املشددين غلو من الشريعة بذلك فحفظ ذلك دون  فيما لالجتهاد واسعا املجال

 طيفر  أن دون  ومكان زمان لكل صالحة وجعلها الجمود من أحكامها وحفظ املتحللين،

 واألحكام نيةالرك والفرائض للشريعة الكلية املقاصد في املتمثلة والثوابت األصول  في
 عضهمب محاولة مثل فيها التهاون  يجوز  ال أصول  وهي ونحوها األخالقية والقيم القطعية

 .الحلول  وأنصاف للمساومة مساويا للوسطية، خاطئا فهما مستغلين الثوابت هذه زلزلة

 الفروع، في التيسيير على الوسطية منهج يقوم األصول  تعظيم من النقيض وعلى

 أمرين بين خير ما» مبدأ على قائم نبوي  منهج وهو واآلصار، لألغالل ورفعا للحرج، دفعا
 فقهال إنما» الثوري سفيان الفقيه قال وقد ،«تعسروا وال يسروا» «أيسرهما اختار إال

 نص فيها يرد لم التي املواطن في السيما «أحد كل فيحسنه التشدد أما ثقة، من الرخصة

 .صريح

 بطهااستن التي الفقهية القواعد من عديد في الشرعية األحكام وسطية وتتمثل
 :ومنها الجزئية الشرعية األحكام استقراء خالل من العلماء

 شباهاأل » في السيوطي اإلمام يقول  كما ودليلها «التيسير تجلب املشقة» قاعدة

ُ  ُيِريُد : } تعالى قوله والنظائر
َّ

ُم  الِل
ُ
ُيْسَر  ِبك

ْ
ُم  ُيِريُد  َوال ال

ُ
ُعْسر ِبك

ْ
 َوَما: } قوله و( 126{)ال

ْم  َجَعَل 
ُ
ْيك

َ
يِن  ِفي َعل ِ

 ( 127{) َحَرٍج  ِمْن  الد 

 ( السمحة بالحنيفية بعثت) وسلم عليه هللا صلى قوله و

 (.تعسروا وال يسروا:)وسلم عليه هللا صلى ولهوق

 روالعس والجهل والنسيان واإلكراه واملرض السفر: سبعة أسباب وللتخفيف

 .«والنقص البلوى  وعموم



 نع متفرعة وهي عنها نقصانها عدم بشرط «املحظورات تبيح الضرورات» قاعدة

 و ضرر  ال:)حديث وأصلها السيوطي يقول  كما «يزال الضرر » قاعدة وهي أخرى  قاعدة

 و ضرورات األمور  وقاعدة بقدرها، يقدر الضرورة أيضا فروعها من والتي( ضرار ال

 اإذ» وقاعدة. بمثله يزال ال والضرر  بزواله، بطل بعذر جاز وما تحسينات، و حاجات
  أعظمهما روعي مفسدتان تعارضت

 
 ىعل مقدم املفاسد ودرء أخفهما، بارتكاب ضررا

 حديثهل باملأمورات اعتنائه من أعظم املنهيات بدفع الشرع اعتبار ألن ،«املصالح جلب

 :وسلم عليه هللا صلى

(. 128)«فاجتنبوه ش يء عن نهيتكم وإذا استطعتم، ما منه فأتوا بأمر أمرتكم إذا»
 ةوإباح الحوالة، و كاإلجارة، خاصة أو كانت عامة الضرورة منزلة تـنزل  الحاجة أن منها و

 .اإلناء تضبيب و للمخطوبة، النظر

 نبي خير إذا اإلنسان أن على القاعدة هذه ومبنى «الضررين أخف ارتكاب» قاعدة

 ستلي الحياة لكن. فيه شك ال أمر هذا. الخير يختار أن فعليه واضح وشر واضح خير
 
 
  دائما

 
  اإلنسان إن بل خالص، وشر خالص خير بين اختيارا

 
 مخ نفسه يجد ما كثيرا

 
 يرا

 وجدها شرعية وقاعدة عقلية قاعدة القاعدة وهذه. وشر شر أو وخير، خير بين

 لكذ من. الشريفة واألحاديث الكريم، القرآن آيات من عشرات في مطبقة األصوليون 

 أكبر إثمهماو  للناس ومنافع كبير إثم فيهما قل وامليسر الخمر عن يسألونك: }تعالى قوله

 كملعل اآليات لكم هللا يبين كذلك العفو قل ينفقون  ماذا ويسألونك. نفعهما من

 كان وإنما نفع أي من لخلوهما يكن لم إذن فتحريمهما( 129{)واآلخرة الدنيا في تتفكرون
 واتسب وال:}تعالى قوله ذلك ومن خير من فيهما مما أكبر شر من فيهما ما أن أجل من

  هللا فيسبوا هللا دون  من يدعون  الذين
 
 إلى ثم عملهم أمة لكل زينا كذلك. علم بغير عدوا

 (.130{)يعملون  كانوا بما فينبئهم مرجعهم ربهم

  كثير ابن قال
 
  تعالى هللا يقول :«تفسيره في اآلية هذه على معلقا

 
 صلى رسولهل ناهيا

 يترتب أنه إال مصلحة فيه كان وإن املشركين آلهة سب عن واملؤمنين وسلم عليه هللا
 .املؤمنين إله بسب املشركين مقابلة وهي منها أعظم مفسدة عليه

كره من إال إيمانه بعد من باهلل كفر من:}تعالى قوله ذلك ومن
ُ
 نمطمئ وقلبه أ

رَح  من ولكن باإليمان،
َ
  بالكفر ش

 
( 131){عظيم عذاب ولهم هللا من غضب فعليهم صدرا

 بالقتل هدد اإذ الكفر بكلمة يتفوه أن للمؤمن الكريمة اآلية هذه في تعالى هللا أباح فقد
 .هل بالنسبة الضررين أخف يختار هنا فهو تحملها، عليه يصعب أمور  من بغيره أو



 فطروال السفر، في الصالة وقصر الخوف، صالة في القاعدة هذه نلمح أن ويمكن

 يريد ىتعال هللا ألن الحائض، وصالة صيام على التحريم وفرضه واملسافر، للمريض

 تعالى هللا فرض ما يجعل ظرف في اإلنسان كان فإذا العسر، بهم يريد وال اليسر بالناس

 .الحكم تغير عليه، ضرر  فيها عاقبة ذا العادية الظروف في عليه

 حيث كرهامل بحكم يتعلق فيما الفقهاء فيه فصل ما ومنه «اإلثم يرفع االضطرار»

 وأكل مرالخ كشرب الضرورة تبيحها التي األفعال إلباحة سببا اإلكراه الفقهاء اعتبر

 به، يعاقب لم ذلك من ش يء على أكره فلو. الكفر بكلمة وكالتلفظ الخنزير ولحم امليتة

 لفظالت على اإلكراه القبيل هذا ومن. الفعل إباحة معنى هو وهذا جريمة، الفعل يعد وال
 قيام عدمل بعقوبتها وال بالردة يحكم وال التلفظ، هذا إلباحة سبب فإنه الكفر بكلمة

  الجريمة

 رى أخ صورة هي بل السابقة بالقاعدة ترتبط القاعدة وهذه «يزال الضرر » قاعدة

 أمكن، إن بالكلية إزالته من والبد حال، بكل ممنوع اإلسالم في الضرر  أن ومفادها. منه
 دفعل الضررين أهون  فيرتكب األضرار أو الضررين أحد ارتكاب وتعين يمكن لم فإن

 على مقدم املفاسد درء أن كما العام، الضرر  لدفع الخاص الضرر  ويتحمل أعظمهما،

 نبيال عن عنه هللا رض ي الخدري  سعيد أبو رواه ما القاعدة هذه أدلة ومن املصالح جلب

  «ضرار و ضرر  ال» قال أنه سلم عليه هللا صلى

 إال تبرأ فال بيقين عمرت إذا الذمة» وقاعدة «البراءة الذمة في األصل» قاعدة

 به خصالش يصير وصف املعنى بهذا وهي عامة، االلتزام محل على الذمة وتطلق: «بيقين

 
 
 يولد مولود فكل «األولى. القاعدة تقرره الذي املعنى هو وهذا عليه، أو له لإليجاب أهال

 إلى ملتح كل من بريئة أنها ذمة كل في األصل كان ثم ومن الغير، حقوق  من فارغة وذمته

 .البينة أو كاإلقرار بدليل ذلك يثبت أن

، كثيرة القاعدة هذه وفروع
 
 :منها جدا

، آخر على له أن شخص ادعى إذا
 
 إال عليه املدعى حق في يثبت ال ذلك فإن دينا

 تصحبفيس َدين، كل من البراءة عليه املدعى ذمة في األصل ألن املدعي، بينة أو بإقراره

 .بخالفه دليل يرد أن إلى األصل هذا

 ذلك فإن... الشرب أو السرقة أو كالزنا هللا، حدود من بحد آخر شخص اتهم إذا

 يقر لم إذا بالزنا االتهام حالة وفي. بينة أو بإقراره إال املتهم على يقام وال يثبت ال الحد

 .القذف حد عليه يقام املدعي فإن بينة هناك تكن ولم املتهم،



 القول  إنف فواته، أو املبيع هالك بعد الثمن مقدار في واملشتري  البائع اختلف إذا

 البائع ييأت أو يقر أن إال البائع، يدعيها التي الزيادة من بريئة ذمته ألن املشتري، قول 

 .ببينة

 رللمستأج القول  فإن األجرة، مقدار في واملستأجر املؤجر اختلف إذا ذلك ومثل

 هيزعم مما املستأجر ذمة براءة األصل ألن املؤجر، قول  بموافقة دليل يثبت أن إلى

 .دليل بذلك يقوم أن إلى املؤجر

 األصل ألن للمستعير القول  فإن ذلك، املعير وأنكر العارية، رد املستعير ادعى إذا

 املودع روأنك الوديعة رد املودع ادعى إذا ذلك ومثل. بدليل إال تشغل فال البراءة، ذمته في

 بيقين إال تبرأ فال بيقين عمرت إذا الذمة قاعدة أي الثانية القاعدة أما(. 132)«ذلك

 كذل وثبت العباد، حقوق  أو هللا حقوق  من بحق شغلت إذا املكلف ذمة إن: »فمعناها

 بدليل، إال الحق ذلك من تبرأ ال فإنها الظن غلبة من مقامه يقوم ما أو اليقين، يفيد بما

 فالقاعدة وهكذا. ذلك يثبت أن فعليه الحق ذلك من ذمته فراغ املكلف ادعى فإذا
 شغلها الح بالذمة تتعلق وهذه الحقوق، من وفراغها براءتها حال بالذمة تتعلق السابقة

. املثبت الدليل شغلها يدعي َمن وعلى وبراءتها، فراغها هو األولى الحالة في فاألصل بحق

 .الدليل البراءة املدعي وعلى شغلها هو األصل: الثانية وفي

 :القاعدة هذه فروع ومن

  آخر شخص أقرض إذا
 
 رد املستقرض ادعى ثم ذلك، على وأشهد املال، من مبلغا

قرض، بإقرار أو بالبينة إال ذلك منه يقبل فال القرض،
ُ
 شغلت دق املستقرض ذمة ألن امل

 .بمثله إال تبرأ فال بدليل

 أن عليه فإن ال؟ أم الزكاة أخرج هل املالك وشك النصاب، على الحول  مر إذا

،يقي بالزكاة ذمته شغلت فقد النصاب، بالغ واملال الحول، مر ملا ألنه يخرجها،
 
 فال نا

 .بيقينه إال تبرأ أن يمكن

 دخل ملا ألنه يصلي، أن يجب فإنه ال، أم صلى هل وشك الصالة، وقت دخل إذا
 (.133()بيقين إال تبرأ فال بيقين، ذمته عمرت فقد الصالة وقت

 :الجتماعي البناء في الوسطية ـ4

 الكم بتعبير «إيديولوجي» مجتمع أو عقدي مجتمع هو إلسالمي املجتمع أن وبما

 ومقاصدها اإلسالمية الشريعة أحكام أساس على داخله العالقات وتتحدد نبي، بن

 مجال في اإليه أشرنا إلى الوسطية خصائص فإن بعضها، إلى أشرنا التي الكلية وقواعدها



 للبناء الماإلس نظرة على تصدق واألحكام الشريعة مجال وفي والتصور  العقيدة

 .االجتماعي

 نييع وذلك للمجتمع إنسانية صياغة تعنيان والتوازنية الوسطية كانت وإذا

 القرآني نهجامل خصائص أبرز  من كان «وتكامل، تآخ في كلها اإلنسانية بالجوانب االعتراف

 سياسيةال أو االجتماعي، البناء يقيم ال أنه واالقتصادية االجتماعية القضايا عالج في

 انين،القو  يضع أن قبل إنه. الطبقات أو األفراد بين» الصراع أساس على االقتصادية

 واصرأ الناس بين تشيع إنسانية أخرى  دعامات يقيم الربوبية، أساس يرس ي أن وبعد

 يرغ وإلى هللا وخشية الضمير ومراقبة والتعاون  والفضل والتسامح والحب، الرحمة،
 في مياإلسال  التصور  في للمجتمع اإلنسانية الصياغة معالم وتتحدد «املعاني من ذلك

 :منها جوانب عدة

 إنماو  خاطئة، أو آثمة تولد لم وبأنها اإلنسانية، الفطرة بنظافة اإلسالم إيمان ـ

 غير اعبأوض تأثرها حصاد هو إنما عيوب من يلحقها وما املثالية، إلى تنزع كريمة ولدت
 ويحاول  لفطرةل الكريم الرصيد هذا على تشريعاته في يعتمد واإلسالم. املجتمع في كريمة

 . ارجهخ من القانون  بسالسل يقوده أن قبل داخله من الذاتية باإلرادة اإلنسان تحريك

 يسول غرائزه كل وتصعيد ـ الحالل بالطرق  ـ اإلنسان جوانب لكل اإلسالم إشباع

 ....لكاذب الزهد أو املبتدعة بالرهبانية حرمانها أو كبتها

 هحق فللرجل تفريط، أو إفراط وبال توازن  في حقه، حق ذي كل اإلسالم إعطاء

 ريضوللم حقه وللضعيف حقها ولألم حقه، ولألب حقه، ولالبن حقها وللمرأة كإنسان

 عوزينامل من وأشباههم واملعوقين واليتامى واملساكين وللفقراء حقه، وللعاجز حقه

 ......«حقوق 

 اإلسالمي املجتمع حق من ليس» إذ الجماعة وحق األفراد حق بين التوازن  إقامة

 في ضمرفو  الظالم والتسلط ظلم، فالظلم... بها يستبد أو األفراد ثروات يستحل أن

 الفردية بين اإلسالمية النظرة جمعت وبهذا( 134)«االجتماعية العدالة منطق

 ابلاملق في عليه وفرض حقوقه للفرد اإلسالم ومنح وتوازن، وسطية في والجماعية

 فيها غىتط التي واملجتمعات التصورات مقابل في ذلك كل.« للجماعة مخصوصة واجبات
 وفي املجتمع، معظم يمثلون  آخرين كثيرين أفراد حقوق  أمامها فتنسحق الفرد حقوق 

 التصورينب األمر فينتهي الفرد، حقوق  فيها تنسحق التي واملجتمعات التصورات مقابل

 .الجماعية أو الفردية باسم قلة سيطرة هو واحد مصير إلى معا

 السياس ي املجال في الوسطية ـ5



 ةالوسطي وأسس مقومات الصطحاب نتيجة هي السياس ي املجال في والوسطية

 أسس طيةالوس ولهذه. التشريعي املجال وفي والتصوري العقدي املجال في بيانها تم كما

 أن كما سة،والسيا الدين بين والعالقة والدولة الدين بين العالقة بتصور  ترتبط فكرية

 .املتغيرة لفةاملخت السياسية الوقائع في تنزيلها في تتجلى تطبيقية عملية جوانب لها

 التصور  :تصورين بين يقع السياس ي الوسطي فالفكر األول  للشق بالنسبة أما

 بينو  والدولة، الدين بين العالقة أشكال من شكل أي يرفض الذي املتطرف الالئكي

 اسيةالسي وأن املطلق مجال هو الدين بأن يرى  تصور  وهو السياسية، واملمارسة الدين

 طترتب السياسة وأن فردي اعتقادي شأن هو الدين وأن والنسبي، املتغير مجال هي
 أن غيينب األحوال أقل في الدولة وأن املصالح، بين الصراع مجال هو الذي العام بالشأن

 التصور ب تسميته يمكن ما فهو الثاني التصور  أما دين؛ لها يكون  ال وأن محايدة تكون 

 إللهيا الحق باسم تحكم دولة أي دينية دولة الدولة من يجعل الذي للدولة الثيوقراطي

 لحاكما لسياسات معارضة أية تصبح بحيث الدين مع الحاكم اجتهادات فيه وتتماهى

 الفقهاء يأ الشائع باملعنى الدين رجال فيها يتسلط دولة أو للدين، معارضة لتدبيره أو

 تدبير من تمكن التي الواقع علوم وعن الدنيا وعلوم العصر علوم عن املنقطعون 
 .للمجتمع اليومية الشؤون

 طيةالوس فكر فإن االتجاهين في املتطرفين املوقفين هذين من العكس وعلى

 رجعيةم مرجعيتها لكن مدنية دولة هي اإلسالمي املجتمع في الدولة أن يرى  السياسية

 توريةدس قاعدة من االنطالق على شرعيتها أسس في تستند أنها يعني وذلك إسالمية،
 أي ريعةللش الواسع باملعنى للتشريع األلسمى املصدر هي اإلسالمية الشريعة أن ترى 

 للنص األصولي للمعني هنا استحضار فيها واجتهادا ونصوصا ومقاصد أحكاما

 .وضوابطه االجتهاد لقواعد واستحضارا

 فى ليدخ املسلمين شؤون وتدبير املرسلة املصالح من هي اإلمامة أن ذلك ومعنى

 ياسيةالس تلك أو االجتهاد هذا يميز ما لكن الشرعية، السياسة أو االجتهاد دائرة نطاق
 سمو خرى،األ  املصادر كافة على بسموها والتسليم الشريعة أحكام نطاق في تقع أنها هو

 عيةالشر  السياسات تتنوع أن ذلك بعد باس وال مرجعيتها، وسمو ومقاصدها أحكامها

 مناطات أحد وهو أيضا للشرع مقصود فذلك لزمان وزمان ملكان مكان من وتختلف

 تنقيح في الجهد واستنفاذ الوسع ببذل مأمورون  البشر إن حيث من البشري  التكليف

 معالم طبس ولقد. املتغير الواقع في مناطاتها وتحقيق عليها والقياس األحكام مناطات

 ؤتمرم في ألقي له بحث في «العوا سالم» الدكتور  السياس ي املجال في الوسطية هذه
 :يلي فيما أفكاره أهم ونورد واملمارسة، الفكر بين اإلسالم وسطية



 بلغت حتى عصر بعد وعصرا جيل بعد جيال باستمرار يتشكل تيار الوسطية إن

 ام السياسية والوسطية الكمال، من ممكن قدر أقص ى عصر كل في املسلمة الجماعة

  األمة هذه على الواجبة الوسطية فروع من فرع إال هي

 لىإ النظر هو اإلسالمي السياس ي الفكر في الوسطية معالم من األول  املعلم إن

 للبحث املؤهلين على توجب اجتهادية عالقة أنها على والدولة الدين بين العالقة

 لدولة كانم كل وفي عصر كل في االجتهاد استمرار اإلسالمي الفقه أساس على السياس ي

 الدولة توبعالقا الثالث الدولة بسلطات تتعلق التي السياسية املسائل في إسالمية

 .الدول  من بغيرها اإلسالمية

 ويطلب اته،منهي وترك مأموراته باتباع هللا إلى ويتقرب به هللا يتعبد دين اإلسالم

 لناسا تصرفات تحكم قانونية وشريعة ونوافله، مندوباته على بالحرص اإلضافي

 لذلكو . إليها وما وعقوبات وجرائم ووصية وميراث وطالق وزواج وشراء بيع من وأفعالهم

 ودواملقص. غيرهم على عالة في يجعلهم ال ما التشريعي الرصيد من لهم فاملسلمون 
 الورود قطعية نصوص أقلها التي الشريعة هو املقام هذا في تطلق حين بالدولة

 الجتهادا وهو النوعين، على املبني والفقه أحدهما، في أو فيهما ظني وأكثرها والداللة،

 .والنبوية القرآنية النصوص فهم في البشري 

 يةاإلسالم املرجعية قبول  هو ودولة دين اإلسالم بأن ذلك على بناء املقصود إن
 وتنوعها هابتعدد تسمح كما السياس ي، الشأن في وتنوعها اآلراء بتعدد تسمح التي عامةال

 التام لبالفص القول  في الوقوع املعاصر املسلم يتجنب وبهذا. آخر إسالمي شأن كل في

 معانى من إن حيث عمليا، واقع وغير نظريا صحيح غير فصل وهو والسياسة، الدين بين

 نأ وهم في الوقوع ويجنب الدنيوية، الناس ملعامالت الحاكمة الشريعة أنه» الدين»

 االجتهاد وال حوله االختالف يصح ال بعينه، نظام هو إسالميا املقبول  السياس ي النظام

 .تفاصيله في

 لحكمل نظاما لإلسالم أن من الشباب آالف يلقنه بما التصور  هذا على يعترض وال

. ةالخالف نظام هو إلقامته املناخ تهيئة على والعمل الستعادته السعي يجب واحدا

 اإلسالمية ةالدول في الحكم تنظيم من أكثر الدستوري مدلوله في يعني ال الخالفة فنظام

 حاولةم إلى يشير نحو على وواجباته، حقوقه وتحديد رئيسها اختيار يشمل تنظيما

 كان لذيا األعلى املثل اتباع محاولة إلى السعي الخالفة، لفظ ابتكروا الذين الصحابة
. رئاستها سلمو  عليه هللا صلى هللا رسول  تولى التي اإلسالمية الدولة نشوء بداية في قائما

 بأمير عمر بلق ثم هللا رسول  بخليفة بكر أبو فلقب نفسها التسمية تستقر لم ولذلك



 العزل  تسمية يوف بالتولية املتعلقة بحوثهم في اإلمام لفظ الفقهاء استعمل ثم املؤمنين

 .ذلك إلى وما» البغي» لفظ عليه والخروج

: مرينأ عليها الصحابة كلمة اتفقت كما للخالفة، الدستوري املدلول  ويتضمن

 ورىش إليه تنتهي ما على بناء يتم الخالفة لتولية يصلح من» ترشيح» أن أولهما،

 النظر بغض له املسلمين بيعة على بناء تتم املرشح هذا» تولية» أن وثانيهما «املسلمين

 تولى إذاف الراشدين، الخلفاء حاالت من حالة كل في الشورى بها تمت التي الطريقة عن

 يسارئ أصبح مقامهما، يقوم ما أو والبيعة الشورى طريق عن ما، شخص املسلمين أمر

 أنو  اإلسالمية، الشريعة بأحكام مهامه أداء في االلتزام عليه يجب اإلسالمية، للدولة
 ويلتزموا ،له النصح يبذلوا أن املسلمين وعلى الناس؛ مصالح لتحقيق كله جهده يبذل

 .فيه ورسوله هلل معصية ال فيما بطاعته

 نصوص إلى كلها واملحكوم الحاكم بين العالقة في والواجبات الحقوق  ومرجع

 بتعدد ديتعد اجتهاد وهو بها، والعمل فهمهما في االجتهاد وإلى النبوية، والسنة القرآن
 مسائل فيو ، والدراية الرواية علوم وفي األصولية، املسائل عشرات في املجتهدين مذاهب

 في االجتهاد يجرى  الذي الواقع على وتنزيلها وفهمها النصوص تفسير به يتعلق مما لغوية

 فيو التعبدي، شأننا في اإلسالمية باملرجعية االلتزام وجوب هو كله هذا ومؤدى. ظله

 وجب لةوالدال الثبوت قطعي تفصيلي نص ثمة كان فإن. مجاله كان أيا الدنيوي  شأننا

 االجتهاد بوج ثبوته أو داللته في ظنيا النص كان وإن. ورسوله هللا عن ورد كما تطبيقه

 .أحدهما أو األمرين في

 املحكومين مصالح تحقيق هو اإلسالمي املجتمع في للدولة األسمى املقصد

 جبي املقصد هذا تحقق طريق فكل. األرض في الخالفة بواجب القيام من وتمكينهم

 انك ولو األوقات، من وقت في تحقيقه، عن يقعد حديث أو قديم اجتهاد وكل سلوكها

 .به التمسك يصح وال عنه العدول  يجب سابق، زمن في حققه قد

 اداالستبد دون  ويحول  والظلم الجور  وبين الحكام بين يحول  نظام هناك وليس

 بالسلطة، مةالغاش بالقوة املخالفين وقمع الحاكمين وبين والثروة، بالسلطة واالستئثار

 النظام يقصد)  السلمية بالطرق  السلطة تداول  وجوب فيه يتقرر  نظام إال

 عةجما أو حزب أو شخص ينفرد ال أن إلى يؤدي التداول  وهذا(. واالنتخاب الديموقراطي

 يأتي عسكري  انقالب يقع أن إلى أو النهاية، ما إلى الناس بحكم طائفة أو حزب أو
 ستبيحت العراق في وقع كما أجنبية قوة املسلمين ديار تغزو  أن إلى أو جدد، بمستبدين

 من راالستعما مسلسل في اإلسالمية األمة وتتدخل والنار، بالحديد وتحكم املحرمات



 أشد إنهف حرام، تقليدها أجنبية بدعة إنه بالقول  االنتخاب آلية على يعترض وال. جديد

 لفتنةا أمن» بدعوى  العباد رقاب على متسلطين الغشمة الظلمة يبقى أن ذلك من حرمة

 رعش فثم والعدل الحق وجه بها أسفر طريق أي إن: »الجوزية القيم ابن قال وقديما»

 ». ودينه هللا

 الضابطة اتواآللي الدولة وشكل بالنظم املتعلقة تفاصيلها في السياسية واملسألة

 السياسة رإطا في يدخل ذلك كل إلخ....وتداوال وخلعا تنصيبا باملحكومين الحاكم لعالقة

 متجددا ااجتهاد عصر كل في تقتض ي ظنية اجتهادية قضايا فقضاياها ثم ومن الشرعية

 لقيمبا لتزامباال مضبوطا إيقاعه يبقى السياس ي االجتهاد أن غير. أهله مصالح به تتحقق
 من عليها بني اوم الكريمة النبوية والسنة القرآن في عليها املنصوص اإلسالمية السياسية

 .فقهية قواعد

 نواملحكومي للحكام ملزمة أحكاما بها فنعني اإلسالمية السياسية القيم فأما

 بالكتا من صريحة نصوص محل كلها أنها ذلك. السواء على واملجتهدين، والفقهاء
 . العصور  امتداد على األمة من إجماع موضع بها وااللتزام النبوية، والسنة

 من تستخرج كلية قوانين فهي القيم هذه من املستنبطة الفقهية القواعد أما

 لبج وجوب» وقاعدة «املحظورات تبيح الضرورات» قاعدة كمثل التفصيلية األحكام

 ». املصلحة جلب على مقدم املفسدة دفع» وأن» املفسدة ودرء املصلحة

 األمر مبدأ هي اإلسالمية السياسية القيم سائر عنها تتفرع التي األساسية والقيمة

 إلماما وصف وقد... الكريم القرآن في املقرر  املبدأ وهو. املنكر عن والنهي باملعروف

 التي ملهمةا وهو الدين، في األعظم القطب» بأنه املنكر عن والنهي باملعروف األمر الغزالي

 «أجمعين النبئين لها هللا ابتعث

 الشورى يه األهمية في املنكر عن والنهي باملعروف األمر تلي التي األساسية والقيمة

 دولة ينللمسلم تكون  أن قبل نزلت مكية إحداهما كريمتين آيتين في القرآن ذكرها وقد

 خصائص من وأنها اإلسالمي، البنيان في القيمة هذه أصالة على لتدل حكومة، وال

 أم دولة اله تقم لم جماعة يشكلون  أكانوا سواء املسلمون  يلتزمها أن يجب التي اإلسالم

 لفقهاءا أقوال من والصحيح. املدينة في حالهم كانت كما بالفعل قائمة دولة لهم كانت
 تشمل وأنها تركها للحاكم يجوز  ال بحيث انتهاء ولزومها ابتداء الشورى وجوب هو

 تيال واملدة استشارتهم تتم وكيف يستشارون من تحديد وان كافة العامة الشؤون

 يليةالتفص األمور  من ذلك كل الشورى به تدار الذي التنظيم في املشيرون يشغلها

  اإلسالمية األمة في واملنظرين والفقهاء العلماء من الرأي ألولي املتروكة



 لسياسيةا الوسطية املدرسة بها تسلم التي األصول  من أصل السياسية والتعددية

 به التسليم :باالختالف التسليم جوهرها في معني والتعددية. املعاصر اإلسالمي الفكر في

 حرمانهم ةسلط أو أحد يملك ال للمختلفين حقا به والتسليم إنكاره، عاقال يسع ال واقعا

 ...ذلك نحو أو لغوية أو عرقية أو دينية أو اقتصادية أو سياسية تكون  وقد منه

 اآلخرين مع العالقة في الوسطية ـ 6

 ركاتوالح املسلمين التزام الراهن العصر في الوسطية وتجليات مجاالت أهم ومن
 لم أم يناملواطن من كانوا سواء املسلمين غير مع العالقة في والعدل الوسطية اإلسالمية

 ملن رعاش املحرم الوالء في السقوط عدم املجال هذا في الوسطية ومبنى. مواطنين يكونوا

 على داءاالعت في السقوط أو هزؤا، ويتخذونهم دينهم عن ويصدونهم املسلمين يحاربون 

 الدب إلى دخل قد مادام املعاهد حكم لهم ممن غيرهم من أو املواطنين من املسلمين غير

 واإلجراءات القوانين اليوم تترجمه ما وهو «عهد» على وبناء محارب، غير املسلمين

 . فيها ولإلقامة للمسلم األصلية البالد غير هي أخرى  بالد لدخول  املنظمة

 ذلك من رأكث بل والقسط العدل على مبنية أنها غيره مع املسلم عالقة في األصل إن

 .الفضلو  الخير يعني الذي بالبر أي القسط من أكثر هو بما املسلمين يأمر اإلسالم نجد

 في نواضحي املسلمين غير مع العالقة في التوازن  وذلك الوسطية هذه جاءت ولقد

 ديارهم نم يخرجوكم ولم الدين في يقاتلونكم لم الذين عن هللا ينهاكم ال: }تعالى قوله

 قاتلوكم الذين عن هللا ينهاكم إنما املقسطين، يحب هللا إن إليهم وتقسطوا تبروهم أن

 نكمم يتولهم ومن تولوهم، أن إخراجكم، على وظاهروا دياركم، من وأخرجوكم الدين في

 (135{ )الظاملون  هم فأولئك

 اداموام كافة، والخلق بالناس عالقته في املسلم من مطلوبان والقسط البر وهذا

 خراجه،إ على يظاهرون أو داره من ويخرجونه دينه، في يقاتلونه معتدين غير مساملين

 أحكام فلهم والنصارى  اليهود: الكتاب أهل أما دينهم، كان أيا املسلمين غير وهويشمل

 أحسن هي يبالت الكتاب أهل بجدال القرآن أوص ى كما البر من بهم يليق ملا تفصيال أكثر

 الذيب آمنا وقولوا منهم، ظلموا الذين إال أحسن هي بالتي إال الكتاب أهل تجادلوا وال} 

 (136{ ) مسلمون  له ونحن واحد وألهكم وألهنا إليكم وأنزل  إلينا أنزل 

 املؤمنين غير أو املسلمين غير موااله عن النهي عن وردت التي اآليات عن أما

 : منها عديدة ضوابط تحكمها



 جيران وأ وطن شركاء بوصفهم أولياء الدين في املخالفين اتخاذ عن ليس النهي أن

 من تتخذ للمسلمين معادية جماعة بوصفهم تولهم عن هو إنما حياة، زمالء أو دار

 .والرسول  هلل واملحادة للمسلمين املناوءة قوى  به تستجمع لواء الديني تحيزها

 ولو ناملخالفي مجرد مودة ال ورسوله، هلل املحاربين مودة هي عنها املنهي املودة إن

 . للمسلمين سلما كانوا

 دينية، فريضة وصلته واجبة مودته تكون  قد اإلسالم يحارب ال الذي املسلم غير إن
 . وجده وجدته املسلم أبناء أخوال هم الذين وأهلها الكتابية الزوجة شأن وذلك

 ال ذلك ولكن سواها، رابطة كل على الدينية الرابطة يعلي اإلسالم أن في الشك إنه

 في غايرةامل أو الدين في املخالفة ملجرد املسلم غير إلي بالعداوة املسلم يلقي أن يعني

 أن – وأسبابه دواعيه تقوم عندما – االستثناء و والبر، املودة هو األصل بل العقيدة،
 ( 137)«عقيدته ألهل وانحيازا لدينه، انتصارا مودتهم، أو مواالتهم عن املسلم يمتنع

 هي الميةاإلس املجتمعات في املسلمين وغير املسلمين بين العالقة أن ذلك ومعنى

 له يرتب عقد بالدولة يربطه املسلم غير مثل مثله فاملسلم مواطنة، عالقات باألساس

 .الواجبات من بعدد ويلزمه حقوقا

 إذ ملدينة،ا في اإلسالمية الدولة لتأسيس األولى اللحظة منذ املعنى هذا تجلى ولقد

 تنظم التي ةالصحيف كتابة وسلم، عليه هللا صلى النبي بها قام التي األعمال أوائل من كان

 حيفةص» باسم عرفت التي املدينة سكان من املسلمين وغير املسلمين بين العالقة

 ». املدينة

 مةأ اليهود» وأن ،«الناس دون  من أمة املؤمنين» أن الصحيفة هذه ذكرته مما وكان

 دهم من على يدا» يكونون  وأنهم» اإلثم دون  البر بينهم الصحيفة أهل» وأن «املؤمنين مع

 األسوةو  النصر» بينهم وأن» محاربين داموا ما املؤمنين مع ينفقون  اليهود وأن» يثرب

 يخاف أشجار أو الصحيفة أهل بين حدث من كان ما» وأنه املساواة بمعنى هنا وهو»

 إال دأح املدينة أهل من يخرج ال» وأنه» هللا رسول  محمد والى هللا إلى مرده فأن فساده
 ناملؤمني بين بالقسط األولى معاقلهم يتعاقلون » الصحيفة أهل وأن» محمد بأذن

 غير جعلت والتي الوثيقة هذه في تفصيال ذكرت التي األمور  من ذلك غير إلى» واملعروف

 مسلمين،لل ما مثل الحقوق  من لهم فيها مواطنين املدينة دولة في املقيمين املسلمين

 يف مدون  دستور  أول  هي الصحيفة وهذه املسلمين على ما مثل الواجبات من وعليهم

 بعد نجليزاإل  صنع أن إلى أحد، منوالها على ينسج ولم أحد مثله إلى يسبق لم كله التاريخ

 (. األعظم العهد)  سموها التي وثيقتهم م 1215 سنة في ثورتهم



 أن لىإ املنورة املدينة في الحياة مضت النبوية الوثيقة هذه نصوص أساس وعلى

 همنقض أساس على املدينة من وإخراجهم اليهود مقاتلة فكانت العهود، يهود نقضت

 يدةالعق في للمسلمين مخالفتهم أساس على ال الدستور  ذلك على وخروجهم لعهدهم

 بمثياق وأخل بغى إذا آخر مسلما كان ولو مواطن أي يقاتل أن يمكن كان كما تماما
 .ومقتضياتها املواطنة

 
ا
 استيعابه واستراتيجية نشأته وعوامل شروط: والتطرف الغلو  فكر : سادسا

 سرتف صارمة سببية عن الحديث يصعب الغلو دراسة في أنه إلى اإلشارة تجدر

 تيهئ التي الشروط عن الحديث هو عنه الحديث يمكن ما ولكن والتطرف، الغلو أسباب

 .والتطرف الغلو حبائل في للسقوط القابلية

، هو ما ومنها ديني هو ما منها: عديدة والغلو التطرف نمو شروط إن  هاومن سياس ي 
، هو ما ، أو اجتماعي  ، أو اقتصادي  ، هو ما ومنها نفس ي   أو كلِه  هذا من خليط أو فكري 

 من ر  فكثي. نفسه املتطرف الشخص داخل في الظاهرة هذه عوامل تكمن فقد.. بعضه

ِة  األحوال  التطرف لىإ فتؤدي التفكير، قلة أو االنفعال، سرعة إلى بصاحبها تؤدي النفسيَّ

 االجتماعية فاالضطرابات التطرف، وعوامل شروط تكوين في التأثير بالُغ  وللبيئة. والغلو

ة واالقتصادية  .أسبابه تنمية في بالغ   تأثير   لها والسياسي 

 والعقلي النفس ي والتكوين الستعداد عامل ـ1

 إذ لنفس يا والتكوين االستعدادات ببعض يرتبط الغلو إلى امليل أن بذلك ونقصد

 ال املشكلة أن غير الغلو، في للسقوط كامنة استعدادات األشخاص بعض لدى تكون 
 تاالستعدادا هذه توجيه طريقة في باألساس تكمن ولكن االستعداد هذا في تكمن

 املناخ في تكمن كما. وبناءة إيجابية عناصر إلى تتحول  حتى وتوجيهيا تربويا وتأطيرها

 لتوجهاتا تلك استيعاب إلى يؤدي مما األفراد أولئك لدى ينشأ الذي والسياس ي التربوي 

 :يلي ما نذكر أن يمكن السمات هذه ومن. لديها الغلو توجهات تعزيز أو امليول  أو

 متطلباتو  الجسد متطلباِت  بين أي ومكوناتها ومتطلباتها الشخصية توازن  ضعف
 تطلباتم وبين والنفس، القلِب  متطلبات وبين والفكرِ  العقِل  متطلبات وبين الروِح،

 الجوانب هذه من واحد طغيان أن إذ والحياة، املادة متطلبات وبين الشعور و  العاطفة

 واألعضاء دوالجس والفكر، العقل: فيه فاإلنسان املطلوب، التوازن  في اختالل عنه ينتج

 ولهذا ، محددة وظائف له منها وكل   والشعور، والعاطفة، والنفُس  والروح، والقلب ،

 
 
 هميةأ الجوانب هذه بعض إعطاء في املغاالة تقع وقد بينها، التوازن  على اإلسالم حث

 .التطرف فيقع توازن  ودون  غيرها دون 



وح ضعف إلى نردها أن يمكن التاريخ عبر الغلو في املرضية والظواهر  الفكر أو الرُّ

فس أو  .أكثر أو منهن واحدة في النَّ

هوة تستحكم فقد
 
. ؤولوي فيغالي ، الواضحة الرؤية عنه فتحجب ، بالعقل الش

ز  ِ
 .ويلفُق  ويجو 

فس وجل عزَّ  هللا خلق فقد  الخير فيها وجعل وتقواها، فجورها وألهمها البشرية الن 

ر،
 
  العقل وجعل والش

 
هوات في يتحكم ضابطا  ناملرسلي شرع جعل كما والغرائز، الشَّ

 
 
  منهاجا

 
  ومرشدا

 
ر فإذا ، للعقل وضابطا ر الحقيقة فهم في العقل قصَّ ِ

 على يتعم أو والخي 

ِ  جوانَب  اإلنسان
  أو فيغالي والخير، الحق 

ُ
َهُر  الوسطية، عن ينحرف

ْ
 في فساد   لديه َويظ

لوك   الخاطئ والسلوُك  الفاسدة العقيدة لهذه تتاُح  وقد ، والعقيدةِ  السُّ
 
 تتوارُثهاف ظروف

َتها إليها املنتسبون  يتحرى  أن دون  وتنتشُر  األجياُل  وا أو صح   معتقدين ضاللها، من يتحر 

 والتحوير والتأويل املغاالة تدخُل  وهنا الحق، هو واألجداد اآلباء من ورثوه ما أنَّ 

 . والتلفيق

 كالوأش للمواقف استعدادا تنش ئ التي السمات من مجموعة كله ذلك عن وتنتج

 : نذكر أن يمكن السمات هذه ومن املتطرف السلوك

 .النصوص فهم في والظاهرية الحرفية النزعة

 اإلنسان يجعل مما والتروي، الصبر وعدم األفعال وردود االنفعالي التفكير

  يتصرف
 
 يف اإلخالص وجود مع ، حكمة بدون  أو عقالني، غير أو مضبوط، غير تصرفا

ة ِ
 . الني 

ة في املغاالة ِ  شدَّ
ة أو ، الكره أو الحب  ِ

ة أو واإلطناب اإلعجاب شد  ة شدَّ  الكراهي 

ة أو ، والتنقيص  .الناس أحوال مراعاة دون  هللا حدود على الحفاظ شد 

 مراعاة ون د النتائج إلى بسرعة الوصول  في والرغبة والعجلة الصبر وضعف التسرع
بر بأخالق التخلق في ضعف إلى ذلك ومرد للسنن  التيسيرو  واألناةِ  والحلِم  والرفِق  الصَّ

 . والتبشير

  للرأي التعصب
 
 أو الشخِص  وجمودُ  بوجود، لآلخرين معه يعترف ال تعصبا

  فهمهما على الجماعة
 
 نم بحٍق  وال الخلق، ملصالِح  واضحة برؤيٍة  لهما يسمح ال جمودا

  يفتح وال العصِر، لظروف وال الشرع
 
 .اآلخرين مع للحوار نافذة

، التشديد التزام
 
 لرسول ا أنَّ  مع به اآلخرين وإلزام ، التيسير موجبات قيام مع دائما

روا: »قال ِ
روا، وال يس  ِ

روا تعس  ِ
 
روا وال وبش ِ

 «ُتنف 



 بالدهو  اإلسالم دار غير في يكون  كأن وزمانه، مكانه غير في اآلخرين مع التشديد

 .بتوبة عهد حديثي أو بإسالم، عهد حديثي قوٍم  مع أو األصلية،

 .الدعوة في والفظاظة األسلوب، في الخشونة أو ، التعامل في الغلظة

 باراعت وعدم وأموالهم، دمائهم واستباحة حسناِتهم، وإسقاط باآلخرين الظن سوء

  أي
 
  وال ُحْرَمة

 
 .لهم ِذمة

كفير، إلى امليل خول ال َعَدِم  أو اإلسالم من بالخروج املسلمين ُجمهور  واتهام التَّ  د 

، فيه
 
ل وهذا أصال

 
 ر،آخ واٍد  في األمة وسائر واٍد  في صاحبه يجعل الذي الغلو قمة يمث

َرةِ  الجماعات بعض فيه تقع وما اإلسالم، فجر في الخوارج فيه وقع ما وهذا ِ
ف 
َ
ك
ُ
 .ليوما امل

 :واملعرفي العلمي العامل ـ 2

 قوله في والتطرف الغلو نشأة في العامل هذا دور  البصري  الحسن اإلمام أبرز  ولقد

 طلبوا قوما إنف بالعلم يضر ال طلبا العبادة واطلبوا بالعبادة يضر ال طلبا العلم اطلبوا»

 وكان» وسلم عليه هللا صلى محمد أمة على بأسيافهم خرجوا حتى العلم وتركوا العبادة
 .الخوارج بذلك يقصد

 اللجوءب تاريخيا خطأ املجموعات بعض ارتكبت ضعفه أو الشرعي العلم غياب وفي

 عنه نيعبرو بما الفعل رد صورة في بدا وإن حتى ومجتمعاتها دولها وجه في العنف إلى

 منو  اإلصالحي النهج شأن من قللت كما الخاص الشرعي الدفاع أي» الصائل بدفع»
 .. الهمم وخوار الجبن فرضه مهرب سوى  فيه تر لم إذ ينتهجونه،

 بفقه علقت ما سواء املختلفة بأنواعه الفقه غياب أن في العلمي العامل دور  ويتجلى

 إال هو ام الذي التسيب أو الغلو تفسر التي األسباب أكبر من هو الواقع بفقه أو الشرع

 .الغلو صور  من صورة

 :للشباب والتربوي  العلمي التأطير  ضعف ـ 3

 نع املسؤولة األسباب أهم من للشباب والدعوي  الديني التأطير ضعف ويعتبر
 والعلمي ينيالد التأطيير فقصور . املختلفة أبعاده في املذكور  والفقهي العلمي الضعف

 أطيرت في واجبهما أداء في والشعبية الرسمية الدعوية املؤسسات لدن من والتربوي 

 أفقد همب املنوط اإليجابي الدور  لعب في الدينية واملؤسسات العلماء وتقصير الشباب

 األمرو  النصح بواجب القيام عن املؤسسات أو العلماء فسكوت. فيهم الثقة الشباب

 الشباب لدن من الثقة فقدان في أسهمت التي األسباب من املنكر عن والنهي باملعروف

 القيام يف الوسطية الدعوية الحركات تقصير أن كما. والتطرف الغلو فخ في الساقطين



 فكر شالنتعا املجال تفسح التي األسباب أحد هو األكمل الوجه على ووظائفها بمهامها

 .والتطرف الغلو

 :السياس ي العامل ـ 4

 عامةوال السياسية الحياة في االختالل من مظاهر عدة السياس ي بالعامل ونقصد

 :مثال نذكر ومنها

 يالسلم السياس ي العمل أبواب وإغالق لإلسالميين السياس ي اإلقصاء سيادة

 حاربةوم االعتدال حركات مواجهة في والتطرف الغلو صور  بعض وتشجيع بل املشروع

 واملشاركة االعتدال جدوى  بعدم شعورا ينشر مما عليها والتضييق األخيرة هذه

 . والتطرف الغلو لخطاب الطريق ويمهد السياسية،

 تمارسها التي الجماعي العقاب سياسة تأثير إلى االجتماع علماء خلص» فقد

 جالم في النشطين بعض إليه ينتسب الذي العريض التيار على سلطة أي السلطة

 لعنفا ظاهرة تفاقم إلى يؤدى الدينية أو السياسية األهداف لتحقيق العنف استخدام

 ظاهرة نأ مصر في تاريخيا والثابت به تشعر الذي الغربة فقه في مهما زادا لها ويحقق

 لستيناتا في» املسلمين اإلخوان جماعة» إلى املنتسبين بعض اعتقدها التي التكفير
 وهراوات التعذيب سياط تحت األخرى  والسجون  الحربي السجن داخل من ولدت

 رى ج الذي النحو على السلطات بعض تمارسه الذي» اإلقصاء» فإن ولذلك. الجالدين

 دابيرت واتخاذها» اإلسالمية» صدارتها وفى الشعبية للحركات طويلة سنوات مصر في

 وأ الدعوية نشاطاتهم ممارستهم طريق في والعراقيل العقبات لوضع استثنائية

 انك كرهائن والنساء األقارب واحتجاز والتعذيب االعتقال أهمها املشروعة السياسية

 (.138») املضاد والعنف العنف و والتكفير التطرف ظاهرة نمو في األثر أبلغ له

 روةللث قلة واحتكار الثروات توزيع في والخلل الحكم إدارات في الفساد شيوع

 . واملحسوبية بالفساد وتأثرهم الفقر من األغلبية ومعاناة والسلطة

 يةإسالم ودولية إقليمية ومتغيرات األمة قضايا تجاه الرسمي الضعف أو العجز
 : وعربية

 اجانته يوفرها والعنف والتشدد التطرف أجواء لتضخم واسعة مساحة أن شك ال

 بيةالعر  الحقوق  تجاه خاطئة سياسات املتحدة الواليات مثل الغربية اإلدارات بعض

 ينيسطالفل الشعب حقوق  حساب على الصهيوني للكيان السافر واالنحياز واإلسالمية
 احتاللو  وقواعده وقياداته رموزه ضد املتعاقبة الصهيونية الحكومات جرائم وتغطية



 ناكه األمريكية القوات وبقاء السجون  داخل يوم كل تقع التي التعذيب وجرائم العراق

 هذه كل وأفغانستان، والصومال لبنان في تدخل من وقع أن سبق عما فضال خارجها أو

 العربية الشعوب من أخرى  وقطاعات غاضب شباب مشاعر يلهب مما وغيرها األمور 

 لعنفا إلى البعض فيسعى العربي للنظام الرسمية املواقف ضعف تلحظ وهى خاصة
 . بيةالشع واملطامح الرسمية املواقف بين التناغم غيبة ظل في املؤثرات هذه تحت

 ملقاربةا على واالقتصار اإلستئصالية املقاربة األطراف وبعض الدول  بعض اعتماد

 صبن إلى والتعذيب االختطاف إلى اللجوء من بدءا الغلو مجموعات مواجهة في األمنية

 بقهويس بذلك يرتبط وما العادلة املحاكمة شروط أدنى فيها تنعدم صورية محاكمات
 مع اتالحكوم تمارسه الذي اإلنسان لحقوق  جسيمة انتهاكات من ويرافقه يصاحبه وما

 والتطرف الغلو مناخ تأجيج في يزيد ما وهو املعارض أو الغاضب الشباب بعض

 لدتو  وقد. »األمور  طبائع وفق االنفجار يسبب والكبت عنفا يولد فالعنف والعنف،

 يف مصر في األخرى  واملعتقالت الحربي السجن رحم في والهجرة التكفير مدرسة

 لتعذيبل تعرضوا الذين املسلمين اإلخوان شباب من ثلة استنكر حينما الستينيات

 في مصر في وأيضا!!  مسلمون  هذا بهم يفعل أن والجالدين السجانين يد على البشع
 وزير عهااتب سياسات بالتوتر األجواء أشعل حينما التسعينات وأوائل الثمانينات أواخر

 الضرب منهجية تبنيه عن وأعرب الجماعي والعقاب باالعتقال بدر زكي األسبق الداخلية

 اعاتالجم دوائر في البعض أعتبره مضادا عنفا ولد مما أسماها كما القلب سويداء في

 واملال النفس عن شرعيا ودفاعا للصائل دفعا آنذاك مصر في اإلسالمية

 (139)«والعرض

 :الجتماعي العامل ـ 5

 لموالظ االجتماعي والتهميش اإلقصاء مظاهر شيوع االجتماعي بالعامل ونقصد

 ألحياءا في بوضوح يتجلى ما وهو االجتماعية، األحوال وسوء البطالة ومظاهر االجتماعي

 العيش شروط أبسط فيها تنعدم الكبرى  املدن هامش على تنشأ التي الهامشية واملدن
 قافيالث التأطير مؤسسات فيها وتضعف للشباب واإلدماج التعليم وفرص الكريم

 .والتطرف الغلو أفكار لنشوء مناسبا مرتعا فتكون  والعلمي والتربوي 

 :الالديني الغلو  أو  التطرف ـ6

 دينيال والتطرف الغلو استنبات إلى تؤدي إلى تؤدي التي والعوامل الشروط ومن

 لفرديةا االنتهاكات من مستفزة مظاهر عدة في يتمثل الذي الالديني التطرف وتعميقه

 من عقنا لكل املجال وإفساح ومرجعيته وأحكامه لإلسالم بالعداء واملجاهرة والجماعية



 ودعوات وتنصيرية ماسونية منظمات من املجتمع في واألخالق الفضيلة هدم أجل

 لتربويةا البرامج في اإلسالم من تبقى ما واستهداف العامة األخالق على والجرأة للشذوذ

 جداملسا أئمة على والتحريض التدين منابع لتجفيف البعض وسعي والتعليمية

 يلةالفض لهدم وسائل إلى اإلعالمية والبرامج املخططات من كثير وتحول  وخطبائها
 في السليم يالدين والتوجيه التعليم تهميش مقابل في ذلك كل الديني، الشعور  واستفزاز

 . واإلعالم املدرسة

 ما نبي الشاسع البون  يالحظ والتطرف الغلو براثن في سقط الذي الشباب إن

 سالماإل  إليه يدعو الذي الفاضل املسلم املجتمع بين مقارنته خالل من إليه يطمح
 عواق وبين وتاريخه اإلسالم عن وقراه وسمعه تعلمه ما خالل من صورته كون  والذي

 اإلسالم أن ىعل دساتيرها وتنص إسالمية مجتمعات أنها وتعلن بها يعيش التي املجتمعات

 وتحول  الفنون  باسم وتقنن تسود الرذيلة أن حين في لقوانينها، الرئيس ي املصدر هو

 دارش الغي و غيا والرشد حقا والباطل باطال والحق منكرا واملعروف معروفا املنكر

 اتهموا هانصاب إلى األمور  بعودة هؤالء طالب ما إذا حتى الشريعة، أحكام من كثيرا وتقص ى

 .االضطهاد أو للمضايقة تعرضوا وربما. والتطرف بالرجعية

 
ا
 والتطرف الغلو  فكر  لستيعاب استراتيجية أجل من: سابعا

 رةظاه أن يتبين والتطرف الغلو تنتج وأسباب شروط من ذكره تم ما خالل من
 مث ومن وشروط، عوامل عدة إنتاجها في تتداخل معقدة مركبة ظاهرة والتطرف الغلو

 ستيعابا استراتيجية إن. املحتوم الفشل مصيرها لها تعسفية أو جزئية معالجة أي فإن

 مع لتربوي وا العلمي البعد فيها يتداخل شمولية مقاربة إلى تحتاج والتطرف الغلو فكر

 ودالجه فيها وتتضافر والحقوقية، والسياسية واالقتصادية االجتماعية األبعاد

 لدن من والتطرف الغلو مواجهة فإن ولذلك واملدنية، الشعبية بالجهود الرسمية

 :التالية املحاور  على تقوم أن وجب املعتدلة اإلسالمية الحركات

 يةالوسط ومنهج ثقافة ترسيخ على يقوم وتعليمي وتكويني تربوي  جهد: أوال

 :التالية الفقه أنواع ترسيخ خالل من واالعتدال

 الدنيا ر ألمو  الغلو أهل نظر في يؤدي املستوى  هذا على فاالختالل: األولويات فقه ـ أ
 احبص يعلمنا بينما التقديم، حقه ما وتأخير التأخير حقه ما تقديم إلى الدين أمور  أو

 احقهم وتقديم.مستويات القضايا وأن درجات، األعمال أن الصلوات أزكى عليه الرسالة

 .الفقه هذا يعالجه إخالل التقديم حقه ما تأخير أو التأخير



 إذاف واملفاسد، املصالح أقدار بين املوازنة الفقه هذا وقوام: املوازنات فقه ـ ب

 على قدمام املفسدة درء يكون  بحيث املوازنة وجبت واملفاسد املصالح بين تعارض حدث

 اأعظمهم تحصيل أجل من الخيرين خير بين املوازنة تكون  وبحيث املصلحة جلب

 . أعظمهما وتفويت أدناهما تحصيل أجل من الشرين شر وبين أدناهما وتفويت

 اهريةالظ النظرة وتجنب الحكم علل في النظر الفقه هذا وقوام: املقاصد فقه ـ ج

 أو بالعبادات األمر تعلق سواء معللة باألحكام جاء فالقرآن النصوص، نهج في

 وقد. ساقه الذي الحكم من الشرع مقصود عن دوما البحث وجب ثم ومن باملعامالت،

 رضوالع والدين والعقل النفس حفظ: وهي أصول  ستة أو خمسة في األصوليون  حددها
 . نقص ومن ذلك على زاد من ومنهم واملال والنسل

 ملحكما وبين والقطعي، الظني بين التمييز على يقوم فقه وهو: النصوص فقه ـ د

 في مييزوالت واحدا، تفسرا إال يحتمل ال وما عدة، تفسيرات يحتمل ما وبين واملتشابه،

 .املؤقت يعوالتشر  الدائم للتشريع هو وما للتشريع، ليس وما للتشريع هو ما بين السنة

 بل ،(طاملنا تنقيح) واستخراجه الشرعي الحكم معرفة يكفي ال إذ: املآالت فقه ـ ه

 يلهتنز  من الشارع مقصود يحقق وهل الواقع في الحكم هذا مآالت استحضار من بد ال

 (.املناط تحقيق) مقصوده عكس عليه يترتب أم

 األفعال تمآال  في النظر: »القاعدة هذه بيان في( موافقاته) في الشاطبي اإلمام يقول 

 على يحكم ال املجتهد أن وذلك. مخالفة أو موافقة األفعال كانت شرعا ومقصود معتبر

 يؤول ام إلى نظره بعد إال باإلحجام أو باإلقدام املكلفين عن الصادرة األفعال من فعل

 [ يكون  فقد] الفعل؛ ذلك إليه
 
ْدرأ ملفسدة أو تستجلب، فيه ملصلحة مشروعا

ُ
 ولكن ،ت

 حةمصل أو عنه تنشأ ملفسدة مشروع غير يكون  وقد فيه؛ قصد ما خالف على مآل له

 ربماف باملشروعية األول  في القول  أطلق فإذا. ذلك خالف على مآل له ولكن به، تندفع
 مانعا هذا فيكون  عليها، تزيد أو املصلحة تساوي  مفسدة إلى فيه املصلحة استجالب أدى

 بمار  املشروعية بعدم الثاني في القول  أطلق إذا وكذلك باملشروعية؛ القول  إطالق من

 بعدم القول  إطالق يصح فال تزيد، أو تساوي  مفسدة إلى املفسدة استدفاع أدى

 مقاصد على جار املذاق، عذب أنه إال املورد؛ صعب للمجتهد مجال وهو. املشروعية

 .«الشريعة

 مما وهذا: »قال كثيرة،ثم بأدلة الكبيرة القاعدة لهذه هللا رحمه الشاطبي واستدل

 .«الجملة على املآل اعتبار فيه



 بقتل هعلي أشير حين الحديث في قال فقد فكثير؛ الخصوص على املسألة في أما

 لوال: »وقوله ،«أصحابه يقتل محمدا أن الناس يتحدث أن أخاف: »نفاقه ظهر من

  قومك
 
 مالك ىأفت هذا بمقتض ى. «إبراهيم قواعد على البيت لبنيت بكفر عهدُهم حديث

 لناسا يتالعب لئال تفعل ال: فقال إبراهيم، قواعد على البيت يرد أن أراد حين األمير
 بتركه وسلم يهعل هللا صلى النبي أَمَر  املسجد في بال الذي األعرابي حديث وفي.. هللا ببيت

 عبادةال في النفس على التشديد عن النهي وحديث. «ُتْزِرُموه ال: »وقال بوله ُيِتمَّ  حتى

 ثحي املعنى هذا فيه مما الخاص املناط تحقيق في مر ما وجميع. االنقطاع من خوفا

 لكن وعاممن أو املفسدة من إليه يؤول ملا عنه ينهى لكن مشروعا األصل في العمل يكون 

 فإن لها،ك الذرائع سد على الدالة األدلة وكذلك املصلحة، من ذلك في ملا عنه النهي يترك

رَّع غالبها
َ
 يرغ مآله لكن املشروعية على فاألصل جائز، غير عمل إلى جائز بفعل َتذ
 غير ملع في سماح غالبها فإن كلها، الحرج رفع في التوسعة على الدالة واألدلة. مشروع

 كثرتهال بذكرها لإلطناب معنى وال. املشروع الرفق من إليه يؤول ملا األصل في مشروع

 واشتهارها

 :التسيب أو الغلو في السقوط من عاصمة الواقع فقه من أنواع

 اعاةمر  ومقاصدها الشرعية األحكام تنزيل من يمكن الذي الفقه هو الواقع وفقه

. املفاسدو  املصالح بين للموازنة أيضا ومراعاة وللمآالت، للمقاصد واستحضارا ألولويات

 :منها الفقه من أنواع عدة اليوم السياس ي املستوى  على الفقه هذا ويشمل

 نيةالكو  الظواهر لها تخضع سنة التدرج،وهي سنة السنن هذه ومن: السنن فقه

 فرض في بالتدرج الناس الشارع أخذ ولقد. أيضا االجتماعية والظواهر والطبيعية

 وأ السنة لهذه مراعاة واحدة، دفعة بها يأخذهم ولم املحرمات، تحريم وفي الفرائض،

 دالراش الخليفة عن الشاطبي اإلمام ذكره ما ذلك على األمثلة أبرز  ومن. القاعدة هذه

 بأناة الحقوق  يرد أخذ الخالفة، تولى حين أنه: عنه هللا رض ي العزيز عبد بن عمر

 الق الذي عمر، بن امللك عبد املتحمس التقي الشاب ابنه يعجب لم ما وهذا وحكمة،
  له

 
 القدور  وبك يب غلت لو أبالي ما فوهللا! األمور؟ إنفاذ في تتباطأ أراك لي ما أبت، يا: يوما

 الخمر ذم هللا نفإ تعجل، ال بني يا: البصير الفقيه الخليفة أبوه له فقال! هللا سبيل في

 لة،جم الحق على الناس أحمل أن أخش ى وإني. الثالثة في حرمها ثم مرتين، القرآن في

 !فتنة ذلك وراء من ويكون  جملة، فيدعوه

 رالظواه تتميز حيث أولى، هو السياس ي التغيير مجال في املبدأ بهذا واألخذ

 أن يخيةالتار  التجارب تثبت كما املعقد، بطابعها والسياسية والثقافية االجتماعية



 غلوال في للسقوط القابلية تخلق التي العوامل من السنة هذه على للقفز السعي

 ال ثبحي العنيد، بالواقع واالصطدام الفشل أصحابه مصير يكون  ثم ومن والتطرف

 ونية،ك سنة التدرج أن املعلوم ومن. طويلة حقبا يؤخرها ما بقدر اإلصالح قضية يخدم

 .الشرعية السياسة أهل استخدامها إلى الناس وأحوج. شرعية وسنة

 ةتاريخي أعمار والدول  لألمم أن ذلك ومعنى: املسمى األجل سنة السنن تلك ومن

 وانينق الفردي البشري  الوجود في تتحكم مثلما اجتماعية قوانين فيها تتحكم وأنه

 اعةس يستأخرون فال أجلهم جاء إذا أجل امة لكل:} تعالى قال: وفسيولوجية بيولوجية

 وال ساعة يستأخرون ال أجلهم جاء فإذا أجل امة ولكل(. }140{)يستقدمون  وال
 املوضوعي التفسير في مقدمات» في الصدر باقر السيد يقول (. 141{)يستقدمون 

 لوجودا إلى األمة، إلى أضيف األجل أن الكريمتين اآليتين هاتين في نالحظ:) «للقرآن

 لاألج وراء هناك إذن بالذات، الفرد هذا أو بالذات الفرد هذا إلى ال للناس، املجموعي

 للوجود آخر وميقات آخر أجل هناك الفردي، بوصفه إنسان لكل املحتوم املحدود

 الصالتو  العالقات إفراده بين ما ينش ئ مجتمعا بوصفها لألمة األفراد، لهؤالء االجتماعي

 هذا .والقابليات القوى  من بمجموعة املسندة واملبادئ األفكار من مجموعة على القائمة
 ركة،ح له حياة، له موت، له أجل، له هذا. باألمة الكريم القرآن عنه يعبر الذي املجتمع

 أن وكما تموت، ثم حية تكون  األمة كذلك يموت ثم حيا فيكون  يتحرك الفرد أن كما

 كوهنا املضبوطة آجالها لها األمم كذلك ولناموس ولقانون  ألجل يخضع الفرد موت

 واضح عطاء فيهما الكريمتان اآليتان هاتان إذن األجل، هذا امة لكل تحدد نواميس

 في تتحكم لتيا الشخصية السنن وراء به تتحكم سنن له التاريخ أن فكرة الكلية، للفكرة

 { معلوم كتاب ولها إال قرية من أهلكنا وما}  الشخصية بهوياتهم األفراد،

 وما أجلها أمة من تسبق ما( . } 142{) يستأخرون وما أجلها امة من تسبق ما} 

 ش يء من هللا خلق وما واألرض السموات ملكوت في ينظروا لم أو(. } 143{) يستأخرون

 (. 144{)يؤمنون  بعده حديث فبأي أجلهم اقترب قد يكون  أن عس ى وان

 كون ي بأن هؤالء يهدد أو قريبا يكون  أن يترقب الذي األجل أن الكريمة اآلية ظاهر

 قتو  في عادة يموتون  ال بمجموعهم قوما الن الفردي األجل ال الجماعي األجل هو قريبا

. أجله اقترب قد يكون  أن يمكن الذي هو الكلي املعنوي  بوجودها الجماعة وإنما واحد

 أو الفرد بهذا قائمة حالة عن ال بالجماعة قائمة حالة عن يعبر هنا الجماعي فاألجل

 ينماح لكن الفردي، باملنظار إليها ننظر حينما آجالهم تختلف عادة الناس الن بذاك،

 في دلها،وع ظلمها في متفاعلة واحدة مجموعة بوصفهم االجتماعي باملنظار إليهم ننظر
 هو اإنم إليه املشار الجماعي األجل فهذا. واحد أجل لها يكون  حينئذ وضرائها، سرائها



 الرحمة ذو الغفور  وربك... } السابقة اآليات مع الكريمة اآلية هذه تلتقي وبهذا األمة أجل

 لكوت موئال دونه من يجدوا لن موعد لهم بل العذاب لهم لعجل كسبوا بما يؤاخذهم لو

 ما مبظلمه الناس هللا يؤاخذ ولو{. }  موعدا ملهلكم وجعلنا ظلموا ملا أهلكناهم القرى 

 الو  ساعة يستأخرون ال أجلهم جاء فإذا مسمى أجل إلى يؤخرهم ولكن دابة عليها ترك
 ولكن دابة من ظهرها على ترك ما كسبوا بما الناس هللا يؤاخذ ولو{. }  يستقدمون 

 { خبيرا بعباده كان هللا فان أجلهم جاء فإذا مسمى أجل إلى يؤخرهم

 إخراج ومحاولة والتنطع التسرع إلى يؤدي السنة هذه إغفال فإن شك دون  ومن

 تلكو  يصلح أن أراد حيث من صاحبه فيفسد وبيانه نضجه اكتمال أو أوانه قبل ش يء
 .والتطرف للغلو مميزة سمة

 نطاق في يدخل الذي املمكن لدائرة إدراك من به يرتبط وما واملمكن، الوسع فقه ـ

 طيطوالتخ األول  إطار في والعمل االهتمام دائرة في يدخل الذي الطموح ودائرة التأثير

 أيضا معناهو  األهداف، وشمولية واملنهج الرؤية وضوح على اإلبقاء مع للثاني االستراتيجي
 توسيعو  عليها والحفاظ األمة مكتسبات تحصين على والعمل التأثير بدائرة االشتغال

 قد ومتمنيات أحالما تكون  أن تعدو ال قد التي االهتمام بدائرة االشتغال بدل دائرتها

 هذه في تكون  والنتيجة. التاريخية املمكنات نطاق في تدخل ال ولكنها مشروعة، تكون 

 تركهاو  عليها املقدور  واملساحات الفراغات ملء وعدم املتاحة للفرص تضييعا الحالة

 عند تيهئ يالت األسباب من الفقه وضعف املتربصين واملناوئين السياسيين للخصوم

 .والتطرف الغلو إلى لالستدراج القابلية والجماعة الفرد

 وأسباب والنهوض السقوط بأسباب العبر ألخذ: اإلسالمي السياس ي بالتاريخ الفقه

 إلى اجواالستدر  التسرع إلى يؤدي الفقه هذا وضعف وعبرها ودروسها السياسية الفتن

 .والتطرف الغلو

 جاربالت دراسة باألساس ونقصد: املعاصر اإلسالمي السياس ي بالتاريخ الفقه

 ندع والوقوف والنهوض، اإلخفاق بأسباب واالعتبار املعاصرة اإلسالمية السياسية

 يةوالحزب والسياسية الحركية التجارب في النجاح وعوامل االنتكاس وأسباب عوامل

 تيهئ لتيا العوامل من التاريخ بدروس االعتبار وضعف التاريخي الوعي وضعف. املعاصرة

 .املغالية املواقف إلى لالستدراج القابلية

 امهنظ ولطبيعة حدة على بلد لكل والسياسية التاريخية الخصوصيات دراسة

 ولية،لشما وطبيعته انغالقه حيث من أو السياس ي لالنفتاح قابليته حيث من السياس ي

 والوقوف هامواجهت في أو الحزبي املجال في الوسطية تجربة إنجاح في أثر من كله لذلك ملا



 املرجعية ذات لألحزاب السياس ي للوجود املناهضة القوى  مراكز ودراسة ضدها،

 نم الدراسة هذه وضعف. وتحريضها اشتغالها آليات وتحديد ومعرفتها اإلسالمية

 أيضا ذاه في ويدخل. نتائجها أحد يكون  قد كما الغلو في السقوط على املساعدة العوامل

 وأ يطرحها التي التحديات لتحديد والعالمي اإلقليمي الجيوسياس ي الواقع دراسة
 في السقوط على املساعدة العوامل من الدراسة هذه وضعف. يفسحها التي اإلمكانيات

 .نتائجها أحد يكون  قد كما الغلو

 ءالفقها لها أصل فقهية قواعد بضعة في أصولها تجد الفقه من األنواع وهذه

 :هي القواعد وهذه الفقه مسائل إليها وأرجعوا

 .بالنيات األعمال إنما: بمقاصدها األمور 

ِك  يزول ال اليقين  .والشبهة بالظن إنسان على الحكم يجوز  فال: بالشَّ

 َر اإلصْ  عنها ووضع األمة هذه عن الحرج هللا رفع فلقد: التيسير تجلب املشقة

 وفتح ومقدرته، استطاعته حسب اإلنسان فطالب قبلهم، من على كانت التي واألغالل

ع حتى بالرخص، األخذ وشرع التيسير، أبواب
َ
  ُتدف

ُ
 لفقهاءا عد   وقد الحرُج، ويزوَل  املشقة

 والجهل يانوالنس واإلكراه واملرض الفقر: وهي سبعة التيسير توجب التي املشقة أسباب
 .والنقص البلوى  وعموم

  أخرى  مرة بعد مرة بتكرارها العادة فتصبح محكمة، العادة
 
  ُعرفا

 
 في مستقرا

فوس   ، النُّ
 
اس يرجع ومرجعا  بشرط ، إليه وترجع عليه األحكام وُتدار ، التعامل في إليه النَّ

  تصادم أال
 
ا   نصَّ

 
ا  . شرعيَّ

ُر  ينكر ال» و «الشائع للغالب العبرة: »قالوا ولهذا  وهذه ، «ناألزما بتغيرِ  األحكام تغيُّ

 نم وغيرها مصلحة أو قياس على املبنية االجتهادية األحكام على تنطبق القاعدة

 .القواعد

 ارهآث وترميم وقع الذي الضرر  رفع يجب بمعنى(: ُيزال الضرر : )الخامسة والقاعدة

 ينالضرر  أهون  يختار)و( األخف بالضرر  ُيزال األشدُّ  الضرر )و( بمثله يزال ال الضرر )و

ين أو  (.الشر 

 :إقصائي غير  تشاركي وحركي دعوي  نهج ترسيخ: ثانيا

 لدعويةا بمسؤولياتها اضطالعها بعد اإلسالمية الحركة تنطلق أن بذلك ونقصد

 لىع املحافظة على والعمل الدعوة مبدأ من فيه تشتغل الذي والتكوينية والتربوية

 لبنات نم لبنة مجرد ـ املجتمع في الريادي ودوره أهميته على ـ جهدها واعتبار املكتسبات



 األمةو  الدولة توجهات وفي كله املجتمع في والوسطية االعتدال نهج وإشاعة اإلصالح

 أن جبو  والتطرف الغلو مواجهة استراتيجية فإن ولذلك ومكوناتها، أطرافها بمختلف

 :التالية املستويات يمس شامل إصالح إلى بالدعوة تقترن 

 واجبهمب القيام إلى هؤالء ودعوة املجتمع في ومكانتهم العلماء دور  تعزير إلى الدعوة

 لفوبمخت املحيطة بالتحديات وعيهم تعزيز مع إحجام ودون  بإقدام والتربوي  الدعوي 

 منعهم جلأ من الدولة لدى بهم اإليقاع إلى وتسعى الدوائر بهم تتربص التي الكيد أنواع

 .والتكويني والتربوي  الدعوي  بدورهم االضطالع من

 انطالقا يالدين الحقل نطاق توسيع إلى تهدف التي واملقاربات الخطوات كل تشجيع

 امليتك تصور  من واالنطالق والرسمية الشعبية الديني الحقل مكونات وحدة مبدإ من

 جابهةم أن اعتبار على الصراع على قائمة أو تنافسية مقاربة من ال املكونات هذه لعمل

 .شمولية مقاربة إلى يحتاج والتطرف الغلو

 هدفال أن ويشعرهم املواطنين مشاعر يستفز ال حتى اإلعالم ترشيد إلى الدعوة

 الدور ب االرتقاء إلى الرامية املبادرات كل وتشجيع اإلسالمية واألخالق الهوية مسخ هو

 عضب ومواجهة واألفالم اإلعالمية البرامج تهذيب وإلى لإلعالم والتأطيري  التربوي 

 .داخله الهدامة التوجهات

 لكافة جالامل ويفسح الشعبية السياسية املشاركة تعزيز في يسهم سياس ي إصالح

 لحركاتا حق إقرار كله ذلك مقدمة وفي والقانونية الدستورية الشرعية نطاق في القوى 

 في ملعتدلةا اإلسالمية الحركات دمج على والعمل السياس ي والعمل التنظيم في اإلسالمية

 من هموعلي الحقوق  من لهم املجتمع داخل كمواطنين أعضائها ومعاملة السياس ي الحقل

 الميةاإلس بالحركات السياس ي فاالعتراف. السلمية للدعوة املجال وإفساح الواجبات

 راطيةالديموق القواعد إلى واالحتكام القانونية الضوابط نطاق في العمل تقبل التي
 يف سيساهم األقل على أو اليوم القائم االحتقان تخفيف في كبير حد إلى سيسهم

 راتاملبر من أن إذ وجوده مبررات أحد إفقاده في ويسهم والتطرف الغلو فكر محاصرة

 لميةالس العمل تجارب آفاق وانسداد واالستبداد اإلقصاء سيادة الغلو إلى تدفع التي

 .الديموقراطية املشاركة إلى والداعية

 عوامل من يقلص واجتماعي اقتصادي إصالح تدشين أجل من والعمل الدعوة

 الحقد يورث الذي الفاحش الطبقي التفاوت من التقليل إلى ويؤدي والتهميش الفقر

 .االنتقام في الرغبة البعض لدى ويولد الطبقية والكراهية



 ول د بتجارب اعتبارا ذلك إلى السلطات ودعوة الغلو مجموعات محاورة على العمل

 لحةمص على والحرص املنطق أن ذلك(  مثال املصرية التجربة)  املجال هذا في عربية

 هو دينال في فالغلو الحوار فتح محاولة هو به ننادي ما أول  يكون  أن علينا يملي الوطن

 تقليم في تنجح قد واألمنية االستئصالية واملقاربات فكرية علمية قضية ش يء كل قبل
 روطهش على القضاء تستطيع لن ولكنها حين إلى عليها القضاء أو الغلو شجرة جذوع

 .ومسبباته الغلو إنتاج

 الخاتمة

 : وبعد

 من ةخصيص وإنما اإلسالم في جديدا اتجاها أو مذهبا ليست يتضح كما الوسطية

 تحتكرها أن ينبغي صفة ليست أنها الثانية واملسألة. فهمه أحسن إذا اإلسالم خصائص
 نماحي جمعاء اإلسالمية األمة صفة تكون  أن ينبغي بل إسالمي حزب أو حركة أو جماعة

 األمر أي الناس إلى أجله من أخرجت ما على بحق وقائمة منها، طلب ما مستوى  في تكون 

 من اسالن على كله بذلك الشهادة وإقامة باهلل، واإليمان املنكر عن والنهي باملعروف

. ظمتهاوأن مؤسساتها وفي والجماعية الفردية وحياتهم أفرادها نفوس في إقامته خالل

 والسير دلالع تعني كما التفريط، أو اإلفراط وعدم التوازن  تعني الوسطية أن تبين ولقد

 وإتباع تساهلوال التسيب الوسطية من نفهم أن يبغي ال ثم ومن املستقيم، هللا صراط في
 في سالملإل  مالزمة خصيصة أنها تبين كما. وأحكامه نفسه الشرع هو فمقياسها األهواء

 االجتماعي هنظام في وأحكامه، شريعته في وعبادته، عقيدته في وتجلياته، مظاهره جميع

 لزوم أجل من متواصل جهاد وذاك هذا قبل وهي. الحضاري  ونظامه السياس ي ونظامه

 أن مرناأ ولذلك بالتوازن، صغير أو كبير أمر كل في واإلمساك والعدل، االستقامة طريق

 نم ركعة كل في الفاتحة جعلت حين وذلك املتكرر  الدائم بالدعاء عليها ستعينن

 يرغ عليهم أنعمت الذين صراط املستقيم الصراط إهدنا: »آياتها من وكان صلواتنا،

 آمين، «الضالين وال عليهم املغضوب


