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ملخص البحث :
.بــــرزت فــــي الحیــــاة المعاصــــرة بعــــض مظــــاهر االنحــــراف فــــي الفكــــر والســــلوك والعقیــــدة

للوقـوف فـي مواجهـة هـذه االنحرافـات وكیفیـة معالجتهـا ؛ ومـن جملـة مـا فانطلقـت األصـوات تـدعو

توّســلت بـــه هــذه األصـــوات هـــو الــدعوة إلـــى الوســطیة وعـــدم التطـــّرف ؛ لكــن فـــي أثنــاء ذلـــك جـــنح 

الحمــاس ببعضــهم حتــى وصــل الحــال ببعضــهم أن یوصــموا كــل ملتــزم بدینــه وخاصــة فــي األمــور 

ـــالتطرف والتنّطـــع واالبتعـــاد عـــ ـــى الســـنن واآلداب فـــي المظهریـــة ب ـــذي یحـــافظ عل ن الوســـطیة ؛ فال

عبادته ومعامالته : متشّدد ؛ والذي یبتعد عن الخنا والفجور : متزمت متحّجر ، والذي یجتهد في 

الطاعة والعبادة : غاٍل في الدین ، والذي یدعو إلى تصحیح المفاهیم ووضع األمـور فـي نصـابها 

ر بعید عن الحكمة ، والذي یرتفـع إلـى مسـتوى عـاٍل وأفـق متهو :: متنّطع والذي یلتزم واجب الوقت

مضيء : خیاليٌ  ومثالي .

أمــا الجانــب اآلخــر فهــو التفــریط فــي الــدین بحیــث ال یعــرف عــن دینــه شــیئًا وٕاذا عرفــه لــم 

یفهمــه مــن مصــادره األساســیة المــوحى بهــا { المعــاییر المعصــومة }، بــل یفهمــه بفهــم األشــخاص 

ولــو كــان الخطــأ والضــاللة ، ومــنهم مــن ال یحمــل نفســه علــى االلتــزام فیكــون تقلیــدًا أعمــى حتــى

بالعبـــادة واآلداب والســـلوك ، وال یبـــالي بمـــا یرتكـــب مـــن اآلثـــام والموبقـــات ویطلـــق العنـــان لشـــهواته 

وأهوائه وملذاته ، أو بتركه الواجبات وفروض األعیان في فقه الواقع بذرائع واهیة أساسها الخـوف 

إال مــا رحــم اهللا .... فهــذا وأمثالــه لــیس تطرفــًا فــي الجهــة المقابلــة ؛ بــل هــو أو الجهــل أو الضــعف

عنــدهم َســَعة فــي األفــق ، وواقعیــة فــي الســلوك وفهــم للواقــع ، وحكمــة فــي التصــرف ، وٕادراك لفقــه 

المآل ، وُبْعد نظر ، ومعرفة بحقوق النفس ومطالبها ، وانفتاح على الحیاة والمدنیة المعاصرة .

الفهـــم وذاك ؛ ضــاعت معـــاني الوســـطیة الصــحیحة والتبســـت بمفـــاهیم أخـــرى ، وبــین هـــذا 

وأصبح كل فریق یّدعي الوسطیة وهو بعید كل البعد عنها ، فأّنى له ذلك .

حتــى تمّیعــت كثیــر مــن قضـــایانا بســبب هــذا اللــبس ، فأصـــبحنا غیــر ممیِّــزین للحــق مـــن 

لعدو أو المؤمن والكافر .الباطل أو الخیر من الشر ؛ بل لم ُنفّرق بین الصدیق وا

فأردنــا بهــذه الورقــات أن نتعــرف علــى الوســطیة بمفهومهــا الصــحیح مــن خــالل المصــادر 

وتناول البحث بعد هذه المقدمة محاور أهمها : األصلیة في ذلك .... فكان هذا البحث .
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معنى الوسطیة في اللغة واالصطالح .-

الوسطیة في اإلسالم .-

ن األدیان .وسطیة اإلسالم بی-

مسؤولیة األمة الوسط ودورها .-

معالم في فهم الوسطیة .-

By the name of Allah

Summery search of medditreanian in the idea of Islam

Lecturer Dr. Hosaen Ali Ahmed
College of Islamic Science – University of Mosul

Abstract:

During the last days, The appearances of corruption have appeared

through thoughts, behavers and the rihgt religion. The voices start to stop

and face these spoil ideas and against corruption in thoughts and How to

solve them.

The one who tries to keep his religion describes as a complex,

exaggerator and torrist.

The one who doesn't understand and know something of his

religion from the main sources being described as an immitator of others .

He will not recognize what he does and behave and How deals with

others .

This is just for away of the correct religion . He doesn't have enough

wisdom . Between this and that The meanings of the right understanding

of the Islam has been lost . So , this search explains the correct and right

meanings of Islam .
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المقدمة :
فانطلقــت .حــراف فــي الفكــر والســلوك والعقیــدةلمعاصــرة بعــض مظــاهر االنبــرزت فــي الحیــاة ا

األصوات تدعو للوقوف في مواجهة هذه االنحرافات وكیفیة معالجتها ؛ ومن جملة مـا توّسـلت بـه هـذه 

األصوات هو الـدعوة إلـى الوسـطیة وعـدم التطـّرف ؛ لكـن فـي أثنـاء ذلـك جـنح الحمـاس ببعضـهم حتـى 

وصــموا كــل ملتــزم بدینــه وخاصــة فــي األمــور المظهریــة بــالتطرف والتنّطــع وصــل الحــال ببعضــهم أن ی

؛ والــذي اب فــي عبادتــه ومعامالتــه : متشــّددواالبتعــاد عــن الوســطیة ؛ فالــذي یحــافظ علــى الســنن واآلد

یبتعــد عــن الخنــا والفجــور : متزمــت متحّجــر ، والــذي یجتهــد فــي الطاعــة والعبــادة :غــاٍل فــي الــدین ، 

صـــــحیح المفـــــاهیم ووضـــــع األمـــــور فـــــي نصـــــابها :متنّطـــــع والـــــذي یلتـــــزم واجـــــب والـــــذي یـــــدعو إلـــــى ت

متهور بعید عن الحكمة ، والذي یرتفع إلى مستوى عاٍل وأفق مضيء : خیاليٌ  ومثالي .:الوقت

أما الجانب اآلخر فهو التفریط فـي الـدین بحیـث ال یعـرف عـن دینـه شـیئًا وٕاذا عرفـه لـم یفهمـه 

بهـا { المعـاییر المعصـومة }، بـل یفهمـه بفهـم األشـخاص فیكـون تقلیـدًا من مصادره األساسـیة المـوحى 

أعمـــى حتـــى ولـــو كـــان الخطـــأ والضـــاللة ، ومـــنهم مـــن ال یحمـــل نفســـه علـــى االلتـــزام بالعبـــادة واآلداب 

والسلوك ، وال یبالي بما یرتكب من اآلثام والموبقات ویطلق العنان لشهواته وأهوائه وملذاته ، أو بتركه 

وفـروض األعیـان فـي فقـه الواقـع بــذرائع واهیـة أساسـها الخـوف أو الجهـل أو الضـعف إال مــا الواجبـات 

رحم اهللا .... فهذا وأمثاله لیس تطرفًا في الجهة المقابلة ؛ بل هو عندهم َسَعة في األفق ، وواقعیة في 

بحقـوق الـنفس السلوك وفهم للواقع ، وحكمة فـي التصـرف ، وٕادراك لفقـه المـآل ، وُبْعـد نظـر ، ومعرفـة 

ومطالبها ، وانفتاح على الحیاة والمدنیة المعاصرة .

وبین هذا الفهم وذاك ؛ ضاعت معاني الوسطیة الصحیحة والتبست بمفـاهیم أخـرى ، وأصـبح 

كل فریق یّدعي الوسطیة وهو بعید كل البعد عنها ، فأّنى له ذلك .

ر ممیِّـزین للحـق مـن الباطـل حتى تمّیعت كثیر مـن قضـایانا بسـبب هـذا اللـبس ، فأصـبحنا غیـ

أو الخیر من الشر ؛ بل لم ُنفّرق بین الصدیق والعدو أو المؤمن والكافر .

فأردنــــا بهــــذه الورقــــات أن نتعــــرف علــــى الوســــطیة بمفهومهــــا الصــــحیح مــــن خــــالل المصــــادر 

األصلیة في ذلك .... فكان هذا البحث .

  : وهي مباحثوتناول البحث بعد هذه المقدمة 

ول : التعریف اللغوي واالصطالحي لمفهوم الوسطیة .المبحث األ

المبحث الثاني : وسطیة اإلسالم بین األدیان .

المبحث الثالث : الوسطیة ، ضوابطها ، معالمها .

المطلب األول : ضوابط فهم الوسطیة .

المطلب الثاني : معالم في فهم الوسطیة .

  رها .المبحث الرابع : مسؤولیة األمة المسلمة ودو 

ثم الخاتمة .
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غوي واالصطالحي لمفھوم الوسطیة :المبحث األول : التعریف الل
اللغوي للوسطیة :التعریف 

:ّل علــى العــدل والنصــف وأعــدل الشــيءالــواو والســین والطــاء : بنــاٌء فــي اللغــة صــحیح یــد

الوسـط و  الجیـد والـرديء ، ووسـط الشـيء : مـا بـین طرفیـه .أوسطه ووسطه ، وشيء وسط : بـین

  ر .یواألوسط : المعتدل من كل شيء ، والعدل والخ

والوســط قـــد یـــأتي صـــفة وٕان كـــان أصـــله أن یكـــون اســـمًا ، مـــن جهـــة أن أوســـط الشـــيء : 

) فلمــا كــان وســط الشــيء أفضــله وأعدلــه جــاز أن )خیــار األمــور أوســطها(أفضــله وخیــاره ، ومنــه (

)) أي عدًال .اُكْم ُأمًَّة َوَسًطاَوَكَذِلَك َجَعْلنَ یقع صفة وذلك في مثل قوله تعالى ((

واألصـــل فـــي الوســـط أن یســـتعمل وصـــفًا لألمـــور الحســـّیة المادیـــة ، وســـط الـــدار ، وســـط 

.)١(أوسطهم نسبًا وعلمًا ، والدین الوسط :مح ، ثّم ُیستعار ذلك لوصف األمور المعنویةر ال

:للوسطیةالتعریف االصطالحي
لقرآن ببیان معنى الوسط .اعتنى علماء التفسیر ومفردات ا

والوسـط تـارة ُیقـال فیمـا لـه طرفـان مـذمومان كـالجود الـذي هـو (فقال الراغـب األصـفهاني (

بـین البخـل والسَّـَرف ، فیسـتعمل اسـتعمال القصـد المصـون عـن اإلفـراط والتفـریط ، فیمـدح بـه نحــو 

ذلـك قولـه تعـالى ((قَـاَل )) ،وعلىًة َوَسًطاَوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمَّ السواء والعدل والنََّصف ، نحو قوله ((

.)َأْوَسُطُهمْ  (

، یر والشــر ، وُیّكنــى بــه عــن الــّرذلوتــارة ُیقــال فیمــا لــه طــرف محمــود وطــرف مــذموم كــالخ

.)٢())نحو قولهم : فالن وسط من الرجال ، تنبیهًا أنه قد خرج من حّد الخیر

:منهـافوجـه.بعینـهالوسـط،لعـدلا : وجهـین علـى الوسـطتفسیر:مغاّني اویضیف الدّ 

ــَذِلكَ ((عــدالً  أي : ))وســطاً (( ــاُكمْ َوَك ــةً َجَعْلَن ــاَأْوَســطِ ((ِمــنْ تعــالى وقولــه ... َوَســًطاُأمَّ ُتْطِعُمــونَ َم

))َأْهِلیُكمْ 

ـــَلَواتِ َعَلـــىَحـــاِفُظوا((بعینـــهالوســـط:الثـــانيوالوجـــه ـــَالةِ الصَّ هِ ِللَّـــَوُقوُمـــوااْلُوْســـَطىَوالصَّ

.)٣(الصبح:وقیل،العصرصالة:یعني))َقاِنِتینَ 

،والخیریــــةوالفضــــلالعــــدل : عــــن تخــــرج ال الوســــطیةمعــــاني أن لنــــایتضــــحســــبقممــــا

كلمـــة أطلقـــوا إذا أنهـــم العـــرب لســـان فـــي اســـتقر فقـــد ،طـــرفینبـــینوالتوســـط،والبینیـــةوالنصـــف

.العالیةوالمكانةوالجودة، ةوالنَصفَ والعدلالخیر:معاني أرادوا ))الوسط((

جانبطغیان وعدم ،الجوانبكل في النظر هي التي نز التوامعانيمنأیضاً  هذا وكل

مصـــــطلح فهـــــم أردنـــــا إذا وكـــــذلك ..... والتطـــــرفوالجفـــــاء الغلـــــو باجتنـــــاب وذلـــــك ،آخـــــر علـــــى

.البینیة، الخیریة:صفتینتوفرمنبد فال ))الوسطیة((
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بعـد إال تحقیقهـایمكـن ال فإنـهالوسـطیةحقیقـةلـنفهماألمـرینهـذینقیقـةح فهـم منبد وال

  . لها السلیم الفهم

تتشــعبالضــاللةوُســُبلمســتقیم اهللا صــراط أن ذلــك ،طــرفینبــیناعتــدال هــي فالوســطیة

.الربانیةالوسطیة على فهو المستقیمالصراط ذلك على كان فمنوشمالهیمینه عن

:األدیانبیناإلسالمطیةوس:الثانيالمبحث
األمــممـنكثیــرأحـوال فــي المتأمـل لكـن ؛ الــدین هـذا ســماتمـنســمةوالتوسـطاالعتـدال

األمةلطریقسالكومتوسطمعتدلوبین،ومضیعومتهاون،ومسرفغالٍ بینیجدهمواألدیان

.الوسط

واألدیــان،لملــلا فــي وســطأنــهبــهتعــالى اهللا أكرمنــا الــذي الــدین هــذا خصــائص أهــم ومــن

 فـي الوسـطیة هـذه وتظهـر،والتقصـیر الغلو بین أو ،والتفریط اإلفراط بینوسطاً تعالى اهللا جعله

:منهاكثیرةونواحيمجاالت

:العقیدة في .١
النصـارىغلوّ فیهمیغلوا لم فهم ،الصالحینوعبادهورسله اهللا أنبیاء في وسطالمسلمون

جفـتكمـاعـنهمَجفـوا وال ،مـریمبـنوالمسـیح، اهللا دون منأرباباً رهبانهمو  أحبارهماتخذواالذین

جــاءهموكلمــاالنــاس،مــنبالقســطیــأمرونالــذینویقتلــونحــقٍّ بغیــراألنبیــاءیقتلــونفكــانواالیهــود

:المسـلمونالمؤمنـونبل.ربهم على وكذبوا،فریقاً وقتلوافریقاً كذبواأنفسهمتهوى ال بمارسول

،أرباباً یّتخذوهم ولم یعبدوهم ولم ، وأطاعوهم وأحّبوهمووّقروهموعّزروهم،جمیعاً  اهللا برسلمنواآ

.مذمومینأمرینبینوسطیة ذلك فكان ،والرسلاألنبیاء على المنزلةالكتببجمیعوآمنوا

وخصــــائص،العبودیــــةوحقیقــــةاأللوهیــــةحقیقــــةبــــینتامــــاً فصــــالً اإلســــالمَفَصــــل كــــذلك

.السالمعلیهالمسیحبألوهیةالكنیسةتقولبینما ؛ العبودیةوخصائصاألولوهیة

:والتحریموالتحلیلالعبادةمجالوفي.٢
وبـین ؛ للعبـادةوانقطعـتبالحیـاةصـلةكـل قطعـت التيالرهبانیةبینوسطاً اإلسالمجاء

والحــرامالحــالل وفــي ؛ المــالي انوالطغیــالمادیــةبــالنواحيواالهتمــامالمــاديالمجــال فــي اإلغــراق

ظلمهـم...بسـببواللبـاس الطعـام أنواعمنكثیرعلیهمُحّرمالذینالیهودبینوسطاً اإلسالمجاء

المسلمونالمؤمنونأماالنجاسات...وباشرواالمحرماتوجمیعالخبائثاستحلواالذینوالنصارى

.الخبائثعلیهموحّرمالطیبات لهم اهللا أحلّ  فقد

:التشریعوفي.٣
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یشـاءمـاویمحـویشـاءمـاینسـخ أن اهللا علـى حّرمـواالـذینالیهودبینوسطاً اإلسالمجاء

مـنوالتحریمبالتحلیلیشرعوا أن وعّبادهمعلمائهمألكابرأجازواالذینالنصارىوبین...وُیثبت

  . اهللا دون

:واألخالقالسلوكمجالوفي .٤
 إلـى الجنـوحبـیناألخالقـيالجانـب فـي والتفریط اإلفراط بینطاً وساإلسالمشریعةجاءت

التـرف وال ،والضـمائرللمشـاعر كلهـا الحیـاةتتـرك ال فهـي ... المتزمتـةوالواقعیةالخیالیةالمثالیة

ـــذي والهـــوى والمیوعـــة ـــارات فـــي بهـــایعصـــف ال الضـــمائرترفـــعولكنهـــا...والمجـــونالخالعـــةتی

بنبینـــاتأســیاً األخــالقمحاســنوســلوك ؛ ومراقبتـــه اهللا بتقــوى رهــاتعمّ ،والتوجیــهبالتــذهیب

.)٤(الُخُلقبعظمةتعالى اهللا مدحه الذي

لیسـتأنهـاحیـثمـناألخـالقفلسـفة فـي الوسـطنظریةفیهاأنتقدقضیة على جُأعرِّ وهنا

فـالمؤمنون،ذموماً ماألخالق في والسموّ التجاوزیجعلمااإلسالم في لیسألنه ؛ مسّلمة قاعدة

الیقــیندرجــات أعلــى إلــى یصــل أن إلــى الســالكینمعــارج فــي یرتقــي أن علــى یعمــلوكــلّ درجــات

  . له نهایة ال والكمال،والمحبة

ارتكـــبإنـــه أو ،مبـــّذرإنـــه : اهللا ســـبیل فـــي مالـــهجمیـــعأنفـــقلمـــنیقـــال أن عقـــلیُ وهـــل

  . ؟! مذموماً 

 اهللا رســولیــديبــینوضــعهو  مالــهلبكــجــاء وقــد الصــدیقبكــرأبــاأرأیــت

بـذلك كان فهل ؟! ومالك أهلك في لك اهللا بارك:وقالالنبي له فدعا ؛ اهللا سبیل في نفقة

   ؟!. اإلنفاق في للحدّ متجاوزاً مسرفاً 

 ال فإنـــهوالتســـابقالخیـــرمجـــال فـــي أمـــا،الشخصـــي فـــاقناإل مجـــال فـــي ذلـــك ُیقـــالإنمـــا

تبـــذیراً  ذلـــك لكـــان مشـــروعغیـــروجـــه فـــي واحـــداً درهمـــاً أنفـــق لـــو بینمـــا....تبـــذیر وال فیـــهإســراف

 اإلقـدام أو ،الخیـرسـبیل فـي النفسبذل هي ألیست،الشجاعةُخُلق وكذلك . عنهمنهیاً مذموماً 

 وقـد ؟! طرفـاً  أو وسـطاً تكـونحتـىالتهـور أو الجـبنمـنجـزءالشـجاعة إن : یقـالفهـل ؟ والجـرأة

وسـطاً الشـجاعةكانـت فلـو منهـاجـزء الـدار وسـط فـإن إلیـهیضافمابعض هو الوسط أن علمنا

.)٥(والتهورالجبنمنجزءاً لكانتوالتهورالجبنبین

تعـالىفّسـرعنـدماتیمیـةالبـنوأخـرى - اهللا رحمـه - قطـب لسـیدائعةبر  الفقرة هذه وأختم

الوسـاطةمـنسـواءً الوسـطمعـانيبكـلالوسـطاألمةنهاإ((:  فقال))َوَسًطاُأمَّةً َجَعْلَناُكمْ َوَكَذِلكَ ((

المـاديبمعنـاهالوسـطمـن أو ،والقصـداالعتـدالبمعنـىالوسـطمـن أو ،والفضـلالحسنبمعنى

.والحسي
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اإلرتكـــاس فـــي وال الروحـــيالتجـــرد فـــي تغلـــو ال ،واالعتقـــادالتصـــور فـــي ))وســـطاً أمـــة((

 لهذا وتعطي، الروح بهتتلبسجسد أو ،بجسدمتلبس وحر  في الممثلة الفطرة تتبعإنما،المادي

وتناسـققصـد فـي ، إفراط وال تفریطبال ...... زاد كلمنالمتكاملحقه الطاقات المزدوجالكیان

.واعتدال

كل كذلك تتبع وال ،والمعرفةالتجربةمنافذتغلق ال ،والشعورالتفكیر في ))وسطاً أمة((

 للفكـر نتـاجكـل فـي تنظـرثـم،وأصـولومنـاهجتصـوراتمـنلـدیهابماتستمسكإنما....ناعق

.ویقینتثّبت في أخذهاوجدهاأّنىالمؤمنضالةالحقیقة:الدائموشعارها،والتجریب

تالشــي وال ومقوماتــه الفــرد شخصــیةتلغــي ال والعالقــات االرتباطــات فــي ))وســطاً أمــة((

 إال لــــه هــــم ال جشــــعاً أثــــراً فــــرداً  كــــذلك تطلقــــه وال ، الدولــــة أو الجماعــــةشخصــــیة فــــي شخصــــیته

.)٦(..))ذاته...

جمیــع فــي متوســطوناإلســالم فــي الســنةأهــل وكــذلك(( : قــال فقــد تیمیــةابــنرائعــةأمــا

ــةالخــوارجبــینوســطالوعیــد فــي فهــم األمــور بــینوســط القــدر فــي وهــم ،المرجئــةوبــینوالمعتزل

وسطالمعتزلة في وهم ،ونحوهمالجهمیةمنالجبریةالقدریةوبین،ونحوهمالمعتزلةمنالقدریة

.الممثلةبینالمعطلةبین

 فــال  اهللا رســولأثــارالمتبعــینوالحــدیثالســنةأهــلســوىطائفــةكــل أن والمقصــود

 كــان مـنوكــل،صـحیحبقــول قـط ینفــردون ال ،فاسـدبقــول إال األمـةطوائــفسـائر عــن ینفـردون

.)٧())أكثرالباطلةواألفعالباألقوالانفراده كان أبعدالسنة عن

.األمم في الوسط هي األمة أن كما......األمة فرق في وسط هم السنةفأهل

.معالمھا،ضوابطھا،الوسطیة:الثالثالمبحث
:الوسطیةفھمضوابط:األولالمطلب

بمعنـىبالشرعُتعرفوٕانما، ةالذاتیالتقدیرات أو لألهواء تخضع ال الوسطیة وفهم معرفة

 وقــف فـإذا – آنفــابینـاكمــا-والعـدلالخیــر وهـي الشــرعدائـرة فــي اإلنسـان كــون هـي الوسـطیة أن

متطرفــاً مغالیـاً مفرطـاً  كــان تجاوزهـاوٕاذا،مفّرطـاً مقّصــراً فیهـایعمـل ولــم الـدائرة هـذه دون اإلنسـان

.المذمومةاألخرىالجهة إلى

جهتـینبـینالمـاديالوسـطنقطـة في دائماً اإلنسانیكون أن : إذن الوسطیةمعنىفلیس

 عــن ذلــك یخرجــه أن دون منهــا أعلــى هــو مــا إلــى لیصــلالنقطــة هــذه یتعــدى فقــد .... صــفتین أو

.والشجاعةواسخاءالبذلصفة في كما،الوسطیةدائرة
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أصــحابیحمــلمــاهنــابــل،الفضــل إلــى العــدلتجــاوزمــنشــرعاً یمنــعمــاهنــاكولــیس

 ال التيالكبیرةالعالیة اآلفاق نحووالتطّلعوالسّمودائماً االرتقاء على القویةوالهممالعالیةالنفوس

.الصالحةاألعمالمناالستكثار على أیضاویحملهم،الضعافیستطیعها

تعـالىقـالحیثأصنافثالثةوالوحيالكتابورثتالتياألمة هذه تعالى اهللا جعل وقد

َســـاِبقٌ َوِمـــْنُهمْ ُمْقَتِصـــدٌ َوِمـــْنُهمْ ِلَنْفِســهِ َظـــاِلمٌ َفِمـــْنُهمْ ِعَباِدَنـــاِمـــنْ اْصــَطَفْیَناالَّـــِذینَ اْلِكتَـــابَ َأْوَرْثَنـــامَّ ثُــ((

.)٨())اْلَكِبیرُ اْلَفْضلُ ُهوَ َذِلكَ اللَّهِ ِبِإْذنِ ِباْلَخْیَراتِ 

وجنته اهللا ثوابوینالالصالحةإلعمالباالسابقینالصنفینویسبقیتقدمالثالثفالصنف

.بسببهاالفضلوٕاحرازالخیراتبسبب العلى والدرجات

،المأخذصعبةالمنالعزیزةالمسلمةاألمةمنالصنف هذا إلیهایصلالتيالرتبة وهذه

 نكـا ومـن،والرضـوانالجنـةمـنتعـالى اهللا عنـدما إلى تتوقعالیةهّمة ذا كان من إال ینالها ال

.)٩(بهاللقیامیسعى فهو الدنیا هذه في سامیةورسالةغایة له

مـنبـد ال والشـهوات األهـواء ألصـحابمجـاالً تكـونولـئال،غیرهـا عن الوسطیةولتتّمیز

:أهمهاومناإلسالممنالوسطیةلمفهوموضوابطوسماتمالمحتحدید

ُكْنــُتمْ ((المنكــر عــن والنهــيالمعروفبــاألمــریحوطــهالشــاملاإلیمــانتحقیــق وهــي :الخیریــة. ١

.)١٠())ِباللَّهِ َوُتْؤِمُنونَ اْلُمْنَكرِ َعنِ َوَتْنَهْونَ ِباْلَمْعُروفِ َتْأُمُرونَ ِللنَّاسِ ُأْخِرَجتْ ُأمَّةٍ َخْیرَ 

َوَال َعـكَ مَ تَـابَ َوَمـنْ ُأِمـْرتَ َكَمـاَفاْسـَتِقمْ ((انحـرافبـالالمسـتقیمالمـنهج لـزوم وهي :االستقامة. ٢

ـــهُ َتْطَغـــْوا ـــونَ ِبَمـــاِإنَّ  طلـــب وال أبـــداً التمیـــع أو التنـــازلتعنـــي ال فالوســـطیة.)١١())َبِصـــیرٌ َتْعَمُل

.الشرعیرتضیها ال عوجاءوتصرفاتخاطئةومفاهیمدخیلة أفكار عن دوماً للبدیل

ـــة. ٣ ـــوابكـــل فـــي واضـــح وذلـــك:البینّی ـــدینأب ـــاداتالعقائـــد فـــي ال ،وغیرهـــاعـــامالتوالموالعب

.والضالینعلیهمالمغضوبصراطيبینالمستقیمفالصراط

.)١٢())َحَرجٍ ِمنْ الدِّینِ ِفيَعَلْیُكمْ َجَعلَ َوَما((للوسطیةالزمة وهي :الحرج ورفع الیسر. ٤

 وذلـك ،الخیـارمعنـى هـو وذلـك . )١٣(بالعدلالوسطالنبيفّسر وقد : والحكمةالعدل. ٥

((ُیــــْؤِتيالحكمــــةبإتقــــان إال تفهــــم وال تتحقــــق ال األمــــور وهــــذه . عــــدولهم : النــــاسخیــــار الن

 لفهـم المقـالیتضـحوبالمثـال.)١٤())َكِثیـًراَخْیـًراُأوِتيَ َفَقدْ اْلِحْكَمةَ ُیْؤتَ َوَمنْ َیَشاءُ َمنْ اْلِحْكَمةَ 

:الوسطیة

:اهیناتج في السنة عن االبتعادمظاهرتتمثل:السننفعل

تقســیم ودعــوى ،بالســنةالعنایــة عــدم : مظــاهرهومــن،والجفــاءالتفــریط:األولاالتجــاه

  . فقط المعاصرةبالقضایاواالشتغال،وقشور لب إلى اإلسالم
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 علـــى بهـــاواالهتمـــام،الســـننمـــنالغرائـــبمظـــاهره:تتّبعومـــن، الغلـــو : الثـــانياالتجـــاه

،وٕاثارتهـاطرحهـامنواإلكثار،المعاصرةالقضایاحساب ىعل بهاواالهتمام،الواجباتحساب

.تطبیقها في والتشّددوالتكلف

 علـــى الحـــرصومـــع،والواجبـــاتبالســـنة:وتفصـــیالً جملـــةباإلســـالمالعنایـــة:والواجـــب

المسـجد فـي والجلوس،لاللیوقیام،للجمعةوالتبكیر،للصالةكالتبكیر،المهجورةالسننإحیاء

مــنبــد فــال ..... قســوتهاوٕازالــة، القلــوب إحیــاء فــي أثــرمــن لــذلك لمــا،الفجــرصــالةبعــد رللــذك

.)١٥(.........التكلف وعدم والتأنيبالحكمةالتحلي

:الوسطیةفھم في معالم:الثانيالمطلب
:واإلفراطالغلو:أوال

فإنما، والغلو إیاكم((وقال.)١٦())ُكمْ ِدینِ ِفيَتْغُلواَال اْلِكَتابِ َأْهلَ َیا((تعالىقال

الحدبتجاوزفیهوالتشدیدالشيء في مبالغة : والغلو . )١٧())الدین في الغلو قبلكم كان من أهلك

.

متعلقــاً ویكــون،األصــل فــي عنــهخروجــاً ولــیسالــدین فــي االلتــزام فــي مبالغــة:وحقیقتــه

النـومكتـركتركـاً یكونفإنهفعالً یكونوكما،اآلخرین على الحكم أو األحكام أو النصوصبفقه

المشــقة إلـى األكمـلتجـاوز هـو بـل،العبـادةمـناألكمـل طلـب : منـهولـیس،الّطیبـاتوتحـریم،
:وعیوبه الغلو أخطارومن.)١٨(

وز،فلیتجّ بالناسصلىمافأیكممنفرّینمنكم إن(:(النبيیقول،ونفورهمالناسكراهیة )١

.)١٩())الحاجة وذا والكبیرالضعیففیهم فان

.محدودةوطاقته،ملولفاإلنسان،االنقطاع أو الفتور )٢

الـدین هـذا ُیشـاد ولـن ،یسـرالـدین إن(:( فقـالالدین هذا طبیعةالنبيوضح وقد 

.)٢٠(دلجة))ال منوالروحة،وشيءبالغدوةواستعینواوقاربوا،وأبشرواغلبه،فسّددوا إال أحدٌ 

فُیغلب.،عجز إال كالرهبان الرفق ویترك،العبادة في أحدیتعّمق ال أنهفّبین

رضـيعمـروبـن اهللا لعبـدالنبـيقـولوانظر،األخرىوالواجباتالحقوق في التقصیر )٣

قـاً حعلیـكلزوجـك فـإن(( ،)...)أیامثالثةشهركلمنتصوم أن بحسبك فإن(( : عنهما اهللا

.)٢١())حقاً علیكولجسدك،حقاً علیك ولزورك ،

.كثیراً ونعیشهنشاهدهما وهو ،اإلسالميالصف في والتمزق الفرقة )٤
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:منهاكثیرة الغلو مظاهر

.یقع لم عماوالسؤاالتاالفتراضاتكثرة. ١

.الواجبتضییع أو األفضلترك إلى المفضيالتطوع في المبالغة. ٢

.األصولحساب على الفروع بمسائلشتغالاال. ٣

.وعمالً علماً علیهالمجمعإهمالمعمنهالمختلف في الجهداستفراغ. ٤

.األخربالرأياالعتراف وعدم للرأي التعصب. ٥

والزمـانالمكـان(حیـثمـنمحلـهغیر في والتشدید، اهللا بهیلزمهم لم بماالناسجمهور إلزام. ٦

.)واألشخاص

وتهمـــتهمبـــاآلخرین الظـــن وســـوءالحـــدودوٕاقامـــةالجهـــادغیـــر فـــي والخشـــونةوالجفـــاء لغلظـــةا. ٧

.)٢٢(شرعیةضوابطبالالتكفیرهاویة في والسقوطوٕادانتهم

:أهمهامنوأسباب دوافع الغلو ولهذا

  . واإلكراه والضغطللشدةالمستخدمةالبیئة .١

.المغالینلبعض والفكري النفسيالتكوین .٢

.باالولویاتالبصیرة وعدم الفراغ مع الذكاء .٣

خلــومـع،الجــاهلین عـن التلقـي أو ، العلــم تحصـیل فــي األمـرأولمـنالــنفس علـى االعتمـاد .٤

قبـلواالجتهـادللفتوىوالتصّدر،والسلوكوالتصور الفكر یضبطونالذینالعلماءمنالساحة

.والنضجاالستواء

.بالسنةالجهلمع الطاعة في الرغبة .٥

.بالدنیا واإلغراء النفسیةالحظوظ .٦

دیـنهم عن المسلمینمنكثیروٕاعراضالصریحةالعلمنة وظهور األرض في اهللا شرعتعطیل .٧

.

.بذلكالقیام في التقصیر أو المنكر عن والنهيبالمعروفاألمروترك،والفساد الظلم شیوع .٨

.بالدینالمتمسكینومحاربةمسلمینال مصالح في الكافرینتحّكم .٩

 العاطفــة قــوة وجــودمــع، الــدعوات بعــضمنــاهج فــي والخلــل،والشــبابالعلمــاءبــینالجفــوة .١٠

.الشبابمنفئات لدى

قصـة فـي كمـا،النهـيأشـدّ  ذلـك عـن وینهـى، غلـو بادرةكلینكرالنبي كان وقد

)٢٤(المتنطعـینبهلكةأیضاوأخبر.)٢٣(النساءوتركوالقیامالصیام على عزموا الذي الثالثةالنفر

.)٢٥(المستقیمالصراط عن وُبعدوانحرافشطط الغلو ألن إال ذاك وما.

:والجفاءالتفریط:ثانیاً 
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الجفـاء.والتهـاونالتسـاهل-غالبـاً –ومنشـؤه،والتـركوالتقصـیرالتضـییع : هـو التفریط

.الخلقوسوءوالبعدالترك : هو

:مظاهرهومن

.وقتها عن الصالةتأخیر. ١

.المنكراتإنكارترك. ٢

. األوالد تربیةإهمال. ٣

.باألسباباألخذترك. ٤

.المعاملة في الغلظة. ٥

.المسلمینبواقعاالهتمامتجاهالسلبیة. ٦

 اهللا ءأولیـادائـرةمـنیخرجه،فقدوالدرجاتاألجورمنكثیر عن اإلنسانیقطعوالتفریط

.االنحراف إلى یّجره وقد والعقوبةللوعیدیعرضه وقد ،الصالحین

:أسبابه

اآلخــرةنســیانمــننــاتج وهــو والكســلالعجــزمــنوالســالمالصــالةالنبــياســتعاذ وقــد : الكســل .١

.العاجلةوٕایثار

.المستحب القدر حتىربما أو الكفائي أو العیني العلم منالواجببالقدرالجهل .٢

 فـي یكونمما ذلك ونحو .... والغلو التطرفتهمةمن الهروب أو ، الواقع لضغطاالستجابة .٣

  . الفهم في االنحرافمظاهرمنومظهراً ،المنهج في النحرافإفرازاً  الغالب

:المستقیمالصراط:ثالثاً 
 حالواضـــــهو:الطریــــق والــــذي المســـــتقیمالصــــراط فهــــم دون مـــــنالوســــطیة فهــــم یمكــــن ال

السـنة أو ،الرسـول أو ،اإلسـالم أو ، اهللا كتـاب وهـو فیـه،اعوجـاج ال الـذي اهللا دینالهادي،وهو

وعند.)٢٦(الوسطیةدرجات أعلى یمثل وهذا ؛ ورسوله هللا المتابعة : ذلك كلوحاصلوالجماعة،

، والـدعوة ، دةوالعبـا،بـین:العلمكالتوفیقعنهاالسؤالیكثر،كثیرةإشكاالتتزولالوسطیة فهم

  . الخ ..... والجهاد

:ودورھاالوسطالمسلمةاألمةمسؤولیة:الرابعالمبحث
حــّددتالتــي هــي الوســطیة هــذه بالتــالي،األمــمبــینالمســلمةاألمــةوســطیةبّینــا أن بعــد

بیــنهمفتقــیم،جمیعــاً النــاس علــى تشــهد فهــي ،النــاسحیــاة فــي ودورهــا ،المســلمةاألمــةوظیفــة

للبشـریةتقـدم أن تسـتطیعألنهـاالفصـل هـو رأیهـاویكـون،والقـیمالمـوازینوتضع،والقسطعدلال
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بهــاویرتفــع،منــهتعــانيممــایخّلصــهاإلهیــاً نظامــاً بشــریة وأهــواء أنظمــةظــل فــي والتائهــةالحــائرة

نتشـاروا والمخـدرات والعـري الجنستفاهات في األخرىاألممسقطت أن بعدإنسانیتهمستوى إلى

.والموبقاتالجرائمأنواعكل

األمریكیـــة)تنســـي(بجامعـــةاألســـتاذ)إیـــرفنج(األســتاذكلمـــةتعبیـــرخیـــر هـــذا عـــن ویعّبــر

إنكـم((:فقـال ؛ سـنواتمنـذببرطانیا)سجوجال(مدینة في للمسلمینتجّمعاً مخاطباً  وقف حینما

ولكـنكم،عسـكریاً  أو سیاسیاً  أو اقتصادیاً  وأ تقنیاً  أو علمیاً الكبرىالدولتنافسوا أن تستطیعوا لن

 هــذا لقیمــةغفلــتكممــنباإلســالم،أفیقواأمــامكمركبهــا علــى تجثــوالــدولتلــكتجعلــوا أن تســتطیعون

تعّلمـــوا !! األرض جنبـــاتمختلـــف فـــي النـــاس أرواح إلیـــهتـــتعطش والـــذي ،تحملـــون الـــذي النـــور

.سلطان ذي كل لكم وَتِدنْ ،الدنیاأمامكمتحتنفالبشرمنلغیركمواحملوه،وطّبقوهاإلسالم

تطبیقـاً حیاتهم على ویطبقونه،عمیقاً فهماً الدین هذا یفهمونممنشاباً أربعینأعطوني

.)٢٧())األمریكتینبهمأفتحوأناوأسلوبهالعصربلغةالناس على عرضهویحسنوندقیقًا؛

جوانبهابجمیع الفرد شخصیةونراعي،وتفصیالً جملةاإلسالمنأخذ أن منایتطّلب وهذا

  . للفرد بالنسبة وهذا ... والوجدانیةالعقلیة

فئـةتخـّص نخبویـةالوسـطیةنحـوالتربیـةتكـون أال ینبغـي:المجتمـعصـعید علـى كـذلك 

.)٢٨(الفئاتبقیةوتهملغیرهم دون الناسمن

وأمـامتعالى اهللا أمامضخمةمسؤولیةوقادتهومفّكریهاإلسالمعلماء على یلقي كله وهذا

وُخلقیـةفكریـةمشـكالتمـنیعانونـهممـاالخـالصطریـقرسـم فـي القادمـةواألجیـالوأمتهمدینهم

  . قدرها حقّ المسؤولیة هذه یقّدرونولعّلهم...وقانونیةوحضاریة



الوسطیة من منظور إسالمي

١١٥

:الخاتمة
  : هي جالنتائ أهم بأنالقولالبحث،نستطیع هذا إتمام في تعالى اهللا منتوفیقبعد

.والخیریةالعدل:اإلسالميالمنظور في الوسطیةمعانيمن .١

. ذلك وغیروالتشریعوالعبادةالعقیدة في واألدیانالملل في وسطاإلسالم .٢

.مذموماً لیساألخالق في والسموفالتجاوزمسّلمةلیستاألخالقفلسفة في الوسطنظریة .٣

.ضوابط ولها بالشرعتعرفوٕانماالذاتیةالتقدیرات وأ لألهواء یخضع ال الوسطیة فهم .٤

.منهمواحدٍ كلومظاهرالمستقیموالطریقوالتفریط اإلفراط معرفةمنبد ال الوسطیةلمعرفة .٥

یتمثـل وهـذا للبشـریةالخـالصطریـقرسـم فـي عظـیم ودور كبیرةمسؤولیةالمسلمةاألمة على .٦

. والقادة والمفكرینبالعلماء

المستعان واهللا

وسّلموصحبه آله وعلى محمدسیدنا على اللهم وصلّ 

:ومراجعھومصادرهالبحثھوامش
   . م٢٠٠٣صادر،بیروت،،دار ٢ط ، ٢١٠-٢٠٨ /١٥ منظور:ابنالعرب،لسانینظر)١(

،التوفیقیة،القاهرة،د.ت.١ط ، ٥٣٧ : األصفهاني الراغب ، القرآن غریب في المفردات)٢(

البغــــويتفســــیر . م ٢٠٠٥ ، القــــاهرة ،الســــالم دار ،١،ط١/٧٤٥ : يالطبــــر تفســــیرینظــــر،)٣(

. م٢٠٠٢ ،بیروت،حزمابن دار ،١ط ،٦٩ : البغوي،)التنزیلمعالم(

،العصــــــــریة،المكتبــــــــة ١ط ،٢/١٩٦: الجوزیــــــــةالقــــــــیمابــــــــن،الســــــــالكینمــــــــدارج،ینظــــــــر)٤(

ـــیمابـــن،الفوائـــد م.٢٠٠٣بیـــروت،  . م٢٠٠٤ عمـــاناء،اإلســـر  دار ،١ط ،١٨٣ الجوزیـــة:الق

الـــنفس فـــي دراســـات . ت . د ، ط . د ،١٣٦ : قطـــب ســـید،اإلســـالميالتصـــورخصـــائص

 . ت . د ، ط . د ، ٥٦ : قطب محمد،اإلنسانیة

اإلســــالمحقـــائق . د.ت ، د.ط ،٤٥ : الفاســــيعـــالل،ومكارمهـــاالشــــریعةمقاصـــد،ینظـــر)٥(

. د.ت ، د.ط ،٢٨٥ : العقاد محمودعباس،خصومهوأباطیل

م.٢٠٠٣بیروت،،الشروق دار ،٣٢ ،ط١٣٢ ــ١/١٣٠قطب: القرآن،سیدظالل في تفسیر)٦(

اإلسـالمیة،سـعودبـنمحمـداإلمـامجامعـةطبعـة،٥/١٦٨: تیمیةابن،النبویةالسنةمنهاج)٧(

 . د.ت ،الریاض

. ٣٢ : فاطر سورة)٨(

 . م١٩٩٨ ،الكویــــت،الریــــانمؤسســــة،١ط ،٧٢٩ ــــــ ٣/٧٢٦ : كثیــــرابــــنتفســــیرینظــــر)٩(

 . م٢٠٠٣ ،بیروت،العلمیةالكتب دار ، ٢ط ،٦/١١١ : الشنقیطي،البیانأضواء

. ١١٠ : عمرانآلسورة)١٠(



حسین علي احمد

١١٦

. ١١٢ : هود سورة)١١(

. ٧٨ : الحجّ سورة)١٢(

. م ١٩٩٩ ،الریاض،السالم دار ،١ط ،) ٢٩٦١( ٦٦٦ : الترمذيجامع)١٣(

. ٢٦٩ : البقرةسورة)١٤(

البیــان،مجلــة،الــدوّیش اهللا عبــدمحمــد،والجفــاء لغلــوا بــینالســنةتطبیــق:قــالم،ینظــر)١٥(

. ١٤١١ رجب،٣٦ : عدد

. ١٧١ : النساءسورة.١٦)١٦(

. م ١٩٩٩ ،الریاض،السالم دار ،١ط ، )٣٠٥٩(٤١٩ : الصغرىالنسائيسنن)١٧(

 . د.ت ، د.ط ،١٩٣/ ٣ : نوحمحمدد.السید،الطریق على آفات ،ینظر)١٨(

. م٢٠٠١،بیروت،العلمیةالكتب،دار١ط ،)٧٠٢(١٣٨ : البخاري،الصحیحالجامع)١٩(

.) ٣٩( ٢٣ : البخاري)٢٠(

. م ٢٠٠٥ ، القاهرة ،المختارمؤسسة،١ط ،) ١٨٢( ٤٥٤ : مسلمصحیح)٢١(

. ١٩٣ ــ ١٨٨ / ٣ : الطریق على آفات ،ینظر)٢٢(

.) ٥٠٦٣( ٩٥٥ : البخاري رواه)٢٣(

.) ٢٦٧٠( ١١١٦ : مسلم رواه)٢٤(

. ١٩٣ / ٣ : الطریق على آفات ،ینظر)٢٥(

یوســـف،والتطـــرفالجحـــودبـــیناإلســـالمیةالصـــحوة،ینظـــرالموضـــوع هـــذا فـــي لإلســـتزادة)٢٦(

.القرضاوي

 . د ،١٣٧ : النجـارزغلول د. ،اإلسالمي العالم في والتقنيالعلميالتخلفقضیة،ینظر)٢٧(

. د.ت ، د.ط ،١٣٦: قطب سید،الحضارةومشكالتاإلسالم،وینظر . ت . د ، ط

.موسىعقیلبنحسنمحمد،المسلمحیاة في والتوازنالتنازع:نظریُ :لإلستزادة)٢٨(


