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    معامل الوسطية ومقوماتها يف اإلسالم 
  إاد

            و ا  ا اوي د. 
  أستاذ الرشيعة املشارك بقسم القانون الخاص

  كلية القانون ، جامعة عج�ن 

  دولة اإلمارات العربية املتحدة

 موجز عن البحث

ن اإلسالم، وذلك من تناول البحث مفهوم الوسطية، ومعالمها ومقوماهتا يف دي 

خالل مبحث تمهيدي، وفصلين، تضّمن المبحث التمهيدي توضيح معنى 

الوسطية واالعتدال لغة واصطالحا، يف حين تضّمن الفصل األول أهم معالم 

الوسطية التي تمّيزت هبا األمة اإلسالمية من بين سائر األمم، وذلك من خالل 

حاجات الروح تعاليم دين اإلسالم أربعة مباحث: األول منها يف بيان مراعاة 

يف آن واحد، والجمع بين مقتضياهتما، والقيام بمتطلباهتما من غير  ومطالب الجسد

رهبانية طغت بين  غلّو أو تقصير، والثاين يف بيان التعامل مع متاع الدنيا، والتوازن

 من غير إفراط الى مستوى الحيوانية لتنزة وبين مادي الفطرة اإلنسانية، على

الثبات يف األهداف  -أوتفريط، والثالث يف بيان احتواء التشريعات للثبات والتطور 

والمرونة يف الوسائل، والرابع يف بيان المرونة يف التعامل مع غير المسلمين، 

وتوضيح الطريقة المثلى التي اختارها االسالم للتعامل مع من اليدينون بدينه، 

 ويعيشون بجوار أتباعه.

مات الوسطية من خالل مباحث ثالثة،األول يف بيان وتضّمن الف صل الثاين مقوِّ

وجوب االعتصام بالكتاب والسنة، والثاين يف بيان أهمية العناية بالعلم الشرعي 

 بينا يفوالرجوع إلى العلماء، والثالث يف بيان ضرورة لزوم جماعة المسلمين، و
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فحسب،وإنما هي أساس�  ظرياالوسطية ليست عقيدة فكرية، وال منهجا نالنهاية أن 

مهمٌة تطبيقية،ٌ وعمليٌة تنفيذيٌة للتوازن واالعتدال يف كل صغير وكبير من شؤون 

الحياة لتوليد المثالية النوذجية يف المجتمع المسلم، ويرتقي المجتمع المسلم دائما 

كلما كانت الوسطية يف أفراده حيًة نافذًة مطبقة، وإذا تضاءلت آثار الوسطية يف 

مجتمع ّما بسبب غياب المقومات أو ضعفها انحدر المجتمع إلى التفكك 
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Abstract: 
 The research dealt with the concept of moderation, and its features and 

components in the religion of Islam, through a preliminary study, and two 
chapters, the introductory section included clarifying the meaning of 
moderation and moderation language and terminology, while the first 
chapter included the most important milestones that characterized the 
Islamic Ummah among other nations, through Four topics: the first in the 
statement of observance of the teachings of the religion of Islam the needs 
of the soul and the demands of the body at the same time, and the 
combination of their requirements, and carry out their requirements without 
excessive or negligence, and the second in a statement dealing with the 
pleasures of the world, and the balance between the monastic 
predominance of human nature, and the material revealed To the 
neighborhood level The vessels of non-excessive Ootafrat,The third in the 
statement containing legislation for stability and development - stability in 
the objectives and flexibility in the means, and the fourth in the statement of 
flexibility in dealing with non-Muslims, and clarify the best way that Islam 
has chosen to deal with those who do not believe in his religion, and live 
next to his followers. 

 The second chapter included the elements of moderation through three 
topics, the first in the statement that the book and the Sunnah should sit, the 
second in the importance of taking care of forensic science and reference to 
scientists, and the third in the necessity of the necessity of the Muslim 
community, and finally showed that moderation is not an ideology, not only a 
theoretical approach It is essentially an operational task, and an operational 
process of balance and moderation in every small and large issue of life to 
generate the ideal ideal in a Muslim society. The Muslim community always 
evolves whenever the centrism in its members is a living window, and if the 
effects of moderation in a society diminish due to the absence of For the 
constituents or weakness of society descended into disintegration and 
degradation. 
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  المقدمة
لرحيم، والصالة والسالم على المبعوث الحمد هللا رب العالمين، الرحمن ا

رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغّر الميامين، ومن تبعهم ودعا 

 بدعوهتم إلى يوم الدين  أمابعد؛

فلما كان تقدير العزيز العّالم لدين اإلسالم الذي بعث به حبيبه وخاتم أنبيائه 

ن خاتم األديان، وأن يكون متََّبعا ورسله سيدنا محمدا صلى اهللا عليه وسلم أن يكو

على وجه األرض إلى آخر الزمان، أودع فيه من سمات الكمال، وصفات التمام ما 

جعله صالحا لكل زمان ومكان، مسايرا لركب البشرية مهما رقت العقول، 

اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم وتقدمت المدارك، وتطورت الحياة، قال تعالى: 

    .)١(َمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِْسَالَم ِدينًاَوَأتْ 

فالدين اإلسالمي دين أبدي مادامت السماوات واألرض مستعّد بصفاته 

وسماته وخصائصه لقيادة كوكب األرض وَمن عليه إلى طريق السعادة وبّر األمان 

وحل مشكالهتم  يف كل عصر ومصر، قادر على معالجة قضاياهم ومسائلهم،

ومعضالهتم بأحسن وجه، وأيسر سبيل، ومن أهم هذه السمات سمة الوسطية 

واالعتدال التي تحافظ على روح الدين، وعلى نشاطه وحيويته وأصالته، وعلى 

نقائه وصفائه، وتطهره من اإلفراط والتفريط، والغلو والتقصير، وألهمية هذه 

ًة َوَسًطاتعالى: السمة وصف اهللا سبحانه األمة هبا، فقال  لَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ  . )٢(َوَكَذٰ

                                                        

 ٣المائدة اآلية  ) ١(

 ١٤٣البقرة اآلية  ) ٢(
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فالوسطية هي السمة البارزة يف دين اإلسالم الذي شرعه اهللا سبحانه وتعالى 

لعباده دستورا لهم إلى يوم الدين، والذي يضع عن الخلق إصرهم واألغالل التي 

ور، ويرشدهم كانت عليهم، ويهديهم سبل السالم، ويخرجهم من الظلمات إلى الن

 إلى ما فيه سعادة أوالهم وأخراهم.

والناظر المتأمل يف التشريعات اإلسالمية وأحكامها وشروطها ونظمها جملة 

وتفصيالً ُيْدرك معالم سمة الوسطية وشواهدها وآثارها جلي� يف جميع أبواهبا من 

لمعالم العبادات، والمعامالت، والمعاشرة، والسلوك، واآلداب، لو ُدِرَست هذه ا

نت بكلياهتا وجزئياهتا دراسة تفصيلية الحتاج بياهنا إلى  واآلثار، وُجِمَعت وُدوِّ

 مجّلد.

الضوء على بعض هذه المعالم العامة ومقوماهتا الهامة  ألقيت ويف هذه العجالة

ما إياها على مبحث تمهيدي  ُمبيِّن� بما فيها من جوانب الوسطية واالعتدال، ُمقسِّ

 لتالي:وفصلين، وهي كا

 المبحث التمهيدي: توضيح معنى الوسطية لغة وشرعا

 الفصل األول: معالم الوسطية، وفيه أربعة مباحث:

 المبحث األول: الجمع بين متطلبات الروح والجسد 

 المبحث الثاين: التوازن يف التعامل مع متاع الدنيا

هداف الثبات يف األ -المبحث الثالث: احتواء التشريعات للثبات والتطور 

 والمرونة يف الوسائل

 المبحث الرابع: المرونة يف التعامل مع غير المسلمين

 الفصل الثاين: مقومات الوسطية، وفيه ثالثة مباحث:
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 المبحث األول: االعتصام بالكتاب والسنة 

 المبحث الثاين: العناية بالعلم الشرعي والرجوع إلى العلماء

 المبحث الثالث: لزوم الجماعة 

يف َجْمعي هذا من صواب فمن اهللا وحده، وما كان فيه من خطأ فمني فما كان 

 ومن الشيطان، واهللا ورسوله منه بريء.

وأسأل اهللا تعالى أن يبارك يف هذا الجهد المتواضع، وأن يضع فيه النفع 

والقبول، وأن يضاعف األجر والمثوبة لكل من سعى لي وأرشدين وهّيأ لي 

، فإنه ولّي ذلك وعليه قادر، ن يّدِخره لنا يوم نلقاهاألسباب والظروف إلعداده، وأ

 وصلى اهللا تعالى وسّلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.
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  المبحث التمھیدي
  توضیح معنى الوسطیة لغة وشرعا

 الوسطية لغة:

 جاءت كلمة (وسط) يف اللغة بعّدة معاٍن، لكنها ُمتقاربة يف مدلولها. 

الواو والّسين والّطاء: بناء صحيح يدّل على العدل  ”وسط ”ن فارس:قال اب

 .)١(والنّصف

 -وقال ابن منظور: الَوْسط بسكون الّسين ظرف على وزن نظيره يف المعنى وهو 

.والَوَسط بالفتح اسم لما بين طريف )٢(بين، تقول: جلست وْسط القوم، أي: بينهم

َسط القوس، وجلست وَسط الّدار، الشيء، تقول: قبضت وَسط الحبل، وكسرت و

 صفة، بمعنى خيار. - بالفتح أيًضا  -وتأيت 

 . )٣(من كل شيء أعدله -محركة  -وقال الفيروزآبادي: الَوَسط 

، يقال: فالن وسط "الخيار"وقال الطربي: وأما الوسط فإنه يف كالم العرب 

 . )٤(الحسب يف قومه، أي متوسط الحسب، إذا أرادوا بذلك الرفع يف حسبه

                                                        

 - هـ ١٣٩٩ط دار الفكر بيروت  ٦/١٠٨مد بن فارس القزويني، معجم مقاييس اللغة أبو الحسين أح ) ١(

 م.١٩٧٩

هـ ـ ١٤١٤، ط دار صادر، بيروت ٧/٤٢٧أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب  ) ٢(

 م.١٩٩٤

ط مؤسسة الرسالة بيروت  ٨٧٩أبوطاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي، القاموس المحيط ص  ) ٣(

 م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

، ط مؤسسة الرسالة بيروت ٢/٨أبو جعفر محمد بن جرير الطربي، جامع البيان يف تأويل القرآن  ) ٤(

 م.٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠
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 الوسطية شرعا:

الوسطية يف مفهوم الشريعة العدالة االتي تنصف بين الطرفين فال تجنح إلى 

أحدهما، بل تكون بينهما باتزان، قال تعالى يف وصف أمة محمد صلى اهللا عليه 

ًة َوَسًطاوسلم:  لَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ أي عدال، كما ثبت ذلك مرفوعا من  )١(َوَكَذٰ

يجيء نوح وأمته فيقول اهللا "بي سعيد الخدري رضي اهللا تعالى عنه: حديث سيدنا أ

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

جاءنا من نبي، فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى اهللا عليه وسلم 

ًة َوَسًطا َوَكَذٰ وأمته، فنشهد أنه قد بّلغ، وهو قوله جل ذكره:  لَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ

 .)٢("والوسط العدل ،لَِّتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاسِ 

قال الطربي رحمه اهللا تعالى: الوسط يف هذا الموضع هو الوسط الذي بمعنى 

الجزء الذي هو بين الطرفين، قال: وأرى أن اهللا تعالى إنما وصفهم بأهنم وسط 

م أهل غلو فيه غلو النصارى الذين غلوا بالرتهب وقيلهم لتوسطهم يف الدين فال ه

يف عيسى ما قالوا فيه، وال هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب اهللا 

وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على رهبم وكفروا به، ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه، 

 . )٣(فوصفهم اهللا بذلك، إذ كان أحب األمور إلى اهللا أوسطها

                                                        

 .١٤٣البقرة: اآلية  ) ١(

(ح  "ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه"أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األنبياء، باب قول اهللا عزوجل  ) ٢(

مرفوع من نفس الخرب، وليس  "والوسط العدل"ابن حجر رحمه اهللا تعالى: )، وقال الحافظ ٣٣٣٩

 . ٨/١٧٢بمدرج من قول بعض الرواة كما وهم فيه بعضهم، فتح الباري بشرح صحيح البخاري 

 .٢/٨الطربي، جامع البيان يف تأويل القرآن  ) ٣(
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معناه عدوًال، روي ذلك عن رسول  "وسط�  "وقال ابن عطية رحمه اهللا تعالى:

 .)١(اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتظاهرت به عبارة المفسرين

ًة  وقال ابن كثير رحمه اهللا تعالى يف تفسيرقوله تعالى: َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ

ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا َوَسًطا لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاسِ  إنما َحّولناكم   َوَيُكوَن الرَّ

إلى قبلة إبراهيم عليه السالم، واخرتناها لكم لنجعلكم خيار األمم، لتكونوا يوم 

القيامة ُشَهداء على األمم؛ ألن الجميع معرتفون لكم بالفضل. والوسط هاهنا: 

 . )٢(الخيار واألجود

ًة َوَسط�: قوله تعالى: وقال الماوردي رحمه اهللا تعالى  َوَكذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ

 فيه ثالثة تأويالت:

: يعني خيارًا، من قولهم فالن وسط الَحَسِب يف قومه، إذا أرادوا بذلك األول

 الرفيع يف حسبه.

ُطوا يف الدين، فال هم  والثاين: الوسط من التوسط يف األمور، ألن المسلمين َتَوسَّ

لوا كتاب اهللا وقتَّلوا أنبياءهم أهل غلوٍّ فيه،  وال هم أهل تقصير فيه، كاليهود الذين بدَّ

 وَكَذبوا على رهبم، فوصفهم اهللا تعالى بأهنم وسط، ألن أحب األمور إليه أوسطها.

 . )٣(يريد بالوسط: عدًال، ألن العدل وسط بين الزيادة والنقصان والثالث:

 حول معنى العدالة والخيرية واالتزان. والتأويالت الثالثة متقاربة متالزمة تدور

                                                        

، ط دار الخير ١/٣٦٧كتاب العزيز أبو محمد عبد الحق بن عطية األنلسي، المحرر الوجيز يف تفسير ال ) ١(

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨بيروت 

، ط دار المعرفة بيروت ١/١٩٠عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم  ) ٢(

 م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣

، ط دار الكتب العلمية ١/١٩٨أبو الحسن علي بن محمد البصري الماوردي، النكت والعيون  ) ٣(

 بيروت.
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  الفـصـل األول
  معــالـم الــوســـطـیة

وبفضلها الوسطية سمة هذه األمة ومزيتها التي ميزها اهللا تعالى هبا على غيرها، 

تبوأت األمة لمنصب أداء الشهادة على اآلخرين وأن يشهد لها الرسول الكريم 

ًة َوَسط� لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء وَ : عليه أفضل وأتم التسليم، قال تعالى َكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ

ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً   .)١(َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ

فوسطية أمة سيد األنبياء عليه وعلى نبينا الصالة والسالم خاصيٌة أساسيٌة وحالٌة 

عقيدًة  و تغييٍر فيهتدفعها لاللتزام هبْدي اإلسالم دون انحراٍف عنه، أمحمودٌة 

وشريعًة ونظام� خلقي� واجتماعي� وغيره، فاألمة عدٌل ووسٌط بين متناقضين، بين 

 اإلفراط والتشدد، وبين التفريط والتساهل.

ر قوم دوهنم فَجَفوا، وطمح قّص  وقد"  قال عمر بن عبد العزيز رحمه اهللا تعالى:

 .)٢("قيمعنهم أقوام فَغَلوا، وإهنم بين ذلك لعلى هدى مست

 – هو إال إله ال الذي واهللا سنتكم"  وقال الحسن البصري رحمه اهللا تعالى:

 .)٣( فاصربوا عليها "بينهما: بين الغالي والجايف

: ما أمر اهللا بأمر إال السلف بعض قال" وقال ابن القيم رحمه اهللا تعالى:

، وال يبالي إما إلى تفريط،وإما إلى مجاوزة،وهي اإلقراط وللشيطان فيه نزعتان،

 .)٤("بأيهما ظفر: بزيادة أو نقصان

                                                        

 .١٤٣بقرة: اآلية ال ) ١(

 ).٤٦١٢أخرجه أبو داود يف سننه كتاب السنة، باب لزوم السنة (ح  ) ٢(

 ) ٢٢٢أخرجه الدارمي يف مقدمة سننه، باب يف كراهية أخذ الرأي (ح  ) ٣(

، ط مؤسسة ٣٠٢شمس الدين محمد بن أبي بكرابن قيم الجوزية، هتذيب مدارج السالكين ص  ) ٤(

 م.٢٠١٠ -هـ ١٤٣١الرسالة بيروت 
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 بأكمل خصها وسطا األمة هذه اهللا جعل لما " وقال ابن كثير رحمه اهللا تعالى:

ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل  كما قال تعالى:  المذاهب   وأوضح المناهج وأقوم الشرائع

َة َأبِيُكْم  يِن ِمْن َحَرٍج ِملَّ اُكُم اْلُمْسِلِميَن ِمْن َقْبُل َوفِي َهَذا َعَلْيُكْم فِي الدِّ إِْبَراِهيَم ُهَو َسمَّ

ُسوُل َشِهيًدا َعَلْيُكْم َوَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاسِ   .)٢) (١(لَِيُكوَن الرَّ

ولهذه الوسطية التي تشرفت هبا هذه األمة معالم كثيرة نورد فيما يلي أهمها يف 

 أربعة مباحث:

                                                        

 .٧٨الحج: اآلية  ) ١(

 .١/١٩٠ابن كثير، تفسير القرآن العظيم  ) ٢(
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٢٤٦ 

  المبحث األول
  لجمع بین متطلبات الروح والجسدا

ب� من روٍح وجسٍد، وأودع يف كل منهما مقتضياتِه  خلق اهللا تعالى اإلنسان ُمَركَّ

حاجات الروح ومطالب الجسد  -دين اإلسالم  -ومتطلباتِه، وراعى يف تعاليم دينه 

 وسّدت حاجاهتما يف آن واحد، فجمع بين مقتضياهتما، ووازن بين متطلباهتما،

 للروح حّقها وللبدن حقه، من غير إفراط  وأعطى

أو تفريط، ووّجه أتباعه باالعتناء هبما بحيث ال َيْطغى فيها جانٌب على جانب 

 آخر، أوال ُيغفل جانب بسبب االهتمام الزائد بجانب آخر.

 َعَلى إِالَّ   َوالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحافُِظوَن*فقال تعالى يف صفة المفلحين: 

ُهمْ  َأْيَماُنُهمْ  َمَلَكْت  َما َأوْ  اِجِهمْ َأْزوَ   .)١(َمُلوِمينَ  َغْيرُ  َفإِنَّ

َالِة ِمن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا إَِلٰى وقال تعالى:  َها الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا ُنوِدَي لِلصَّ َيا َأيُّ

لُِكمْ ِذْكرِ اهللاِ َوَذُروا اْلَبْيَع  َالُة َفانَتِشُروا *  َتْعَلُمونَ  ُكنُتمْ  إِن لَُّكمْ  َخْيرٌ  َذٰ َفإَِذا ُقِضَيِت الصَّ

 .    )٢(فِي اْألَْرِض َواْبَتُغوا ِمن َفْضِل اهللاِ 

 فاإلسالم يهذب الغرائز كلها وال يتجاهلها، ويجعل المنهج بينهما َقَواما، وقد

رّبى النبي صلى اهللا عليه وسلم أصحابه على هذا التوسط واالعتدال والتوازن 

الدقيق والمنهج السليم الدائر بين المنع من إهمال إشباع الغرائز، أوالتسيب 

 واإلغداق يف إشباعها.

ففي الصحيحين عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما،قال: قال لي 

                                                        

 .٦-٥المومنون: اآلية  ) ١(

 .١٠- ٩الجمعة: اآلية  ) ٢(
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 وتقوم النهار، تصوم أنك أخَبرْ  ألم اهللا؛ عبد يا« ه وسلم:رسول اهللا صلى اهللا علي

فال تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن ": قال. اهللا رسول يا بلى: فقلت الليل؟،

لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك 

عشر عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثالثة أيام، فإن لك بكل حسنة 

 .)١(أمثالها، فإَِذْن ذلك صيام الدهر كله

وجاء ثالثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى اهللا عليه وسلم يسألون عن عبادة 

النبي صلى اهللا عليه وسلم، فلما أخربوا كأهنم تقاّلوها، فقالوا: وأين نحن من 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر، 

أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر وال أفطر!! وقال 

آخر: أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا، فجاء إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما واهللا إين ألخشاكم هللا، وأتقاكم له، لكني "فقال: 

 .)٢("د، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منيأصوم وأفطر، وأصلي وأرق

وكان صلى اهللا عليه وسلم ينكر على كل من يجده من أصحابه منحرفا عن هذا 

المنهج السوّي من االعتدال والتوازن، فكان صلى اهللا عليه وسلم مرة يف المسجد، 

َح شعر رأسه فدخل رجل ثائَر الرأس واللحية، فأشارإليه أن اْخُرج، كأنه يعني إصال

                                                        

)، ومسلم يف ١٩٧٥أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الصوم، باب حق الجسم يف الصوم (ح  ) ١(

 ).١١٥٩(ح  صحيحه كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرربه..

)، ومسلم يف صحيحه ٥٠٦٣أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب النكاح، باب الرتغيب يف النكاح (ح  ) ٢(

) عن أنس بن مالك ١٤٠١كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة (ح 

 رضي اهللا تعالى عنه.
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ولحيته، ففعل الرجل ثم رجع، فقال صلى اهللا عليه وسلم: أليس هذا خير من أن 

 .)١("يأيت أحدكم ثائَر األس كأنه شيطان

ويف حديث سيدنا جابر رضي اهللا   قال: أتانا النبي صلى اهللا عليه وسلم فرأى 

ن به شعره"رجال ثائر الرأس فقال:   .)٢(؟"أما يجد هذا ما يسكِّ

نما كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يخطـب إذا هـو بـرجل قائم (أي يف وبي 

الشمس)، فسال عنه، فقالوا: نـذر أن يقوم يف الشمس وال يقعـد، وال يستظل وال 

مـروه فليـتكلم وليستظل "يتكلم، ويصـوم، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم : 

خـذوا من األعمال ما "سلم: ، وقال صـلى اهللا عليه و)٣("وليقـعـد، وليتم صومه

 . )٤("تطـيقـون

والسرُّ يف ذلك أن التغاضي عن مطالب الجسد وترويضه وإيقاعه يف المشاق بال 

مصلحة دينية أو غرض مشروع ُيَعّد من العبث واإلساءة، فليس للشارع أّي مصلحة 

                                                        

شعر عن عطاء بن يسار رحمه اهللا تعالى، قال أخرجه مالك يف الموطأ، كتاب الشعر، باب إصالح ال ) ١(

الحافظ ابن حجر رحمه اهللا تعالى: وهو مرسل صحيح السند، وله شاهد من حديث جابر أخرجه أبو 

 .١٠/٣٦٧داود والنسائي بسند حسن، فتح الباري 

 )، وأخرجه٤٠٦٢أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب اللباس، باب يف غسل الثوب ويف الخلقان (ح  ) ٢(

) وحّسنه الحافظ ابن حجر يف فتح الباري ٥٢٣٦النسائي يف سننه، كتاب الزينة، باب تسكين الشعر (ح 

١٠/٣٦٧. 

)  ٦٧٠٤أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األيمان والنذور، باب النذر فيما اليملك ويف معصية ( ح  ) ٣(

 عن ابن عباس رضي اهللا تعالى عنهما.

)، ومسلم يف صحيحه كتاب ١٩٧٠كتاب الصوم، باب صوم شعبان (ح  أخرجه البخاري يف صحيحه، ) ٤(

 ) عن عائشة رضي اهللا تعالى عنها.٧٨٥صالة المسافرين، باب أمر من نعس يف صالته.. (ح 
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مكن يف إهمال الجسد وتعذيبه وإيذائه، بل المصلحة يف حفظه ورعايته وعنايته، ليت

المكلف من التحقق لحاجات الروح ومطالب الجسد، ويقوم بالعبادة وصالح 

 األعمال وأداء الحقوق على الوجه المطلوب. 

فال يكتمل إسالم المسلم إال باجتناب التعنت والتشدد على النفس، وباجتناب 

الغلو والتنطع يف الدين، وكذا باجتناب االنفالت يف المعاصي واتباع الهوى، 

باب التقصير يف أحكام الدين، والتفريط يف فرائضه ولوازمه، وهذه هي وباجت

الوسطية التي تتلخص يف الصراط المستقيم الذي يطلبه المسلم يف كل ركعة من 

َراَط اْلُمْسَتِقيمَ صالته  ، وأمرنا به رسولنا الكريم صلى اهللا عليه وسلم )١(اْهِدَنا الصِّ

 .  )٢("قم قل: آمنت باهللا ثم است "حين قال: 

                                                        

 .٦الفاتحة: اآلية  ) ١(

) عن سفيان بن عبد اهللا ٣٨أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب اإليمان، باب جامع أوصاف اإلسالم (ح  ) ٢(

 رضي اهللا تعالى عنه. الثقفي



   ١/٢   الجزء الرابع    –لرابع والثالثون العدد ا

٢٥٠ 

  المبحث الثاني
  التوازن في التعامل مع متاع الدنیا

موقف اإلسالم تجاه المال ومتاع الدنيا موقف وسط متوازن بين إفراط وتفريط، 

فمن جانب اعترب اإلسالم المال سببا لقيام المجتمع، فالينهض المجتمع وال يتقدم 

فَ الكون إال بالمال:فقال تعالى:  َهاَء َأْمَواَلُكُم الَّتِي َجَعَل اهللاُ َلُكْم َوال ُتْؤُتوا السُّ

، )٢(َوَأْمَدْدَناُكم بَِأْمَواٍل َوَبنِينَ ، واعتربه مددا البن آدم، فقال تعالى: )١(ِقَياًما

ْنَياواعتربه زينة: فقال تعالى:  ، واعتربه سببا )٣(اْلَماُل َواْلَبنُوَن ِزينَُة اْلَحَياِة الدُّ

َل اهللاُ َبْعَضُهْم َعَلٰى الى: للتفضيل:فقال تع اُموَن َعَلى النَِّساِء بَِما َفضَّ َجاُل َقوَّ الرِّ

ن ، وفضله بنسبته إليه: فقال تعالى: )٤(َبْعٍض َوبَِما َأنَفُقوا ِمْن َأْمَوالِِهم َوآُتوُهم مِّ

اِل اهللاِ الَِّذي آَتاُكمْ  نعم "م فقال: ،  ومدحه الرسول الكريم صلى اهللا عليه وسل)٥(مَّ

، وأمر بالحفاظ عليه فقال عليه الصالة والسالم: )٦("المال الصالح للرجل الصالح

أمسك "، وقال ألبي لبابة رضي اهللا تعالى عنه: )٧("من قتل دون مال فهو شهيد"

                                                        

 .٥النساء: اآلية  ) ١(

 .٦اإلسراء: اآلية  ) ٢(

 .٤٦الكهف: اآلية  ) ٣(

 .٣٤النساء: اآلية  ) ٤(

 .٣٣النور: اآلية  ) ٥(

)، والحاكم يف مستدركه ٢٩٩، والبخاري يف األدب المفرد (ح ٤/١٩٧أخرجه أحمد يف مسنده  ) ٦(

عنه وقال الحاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد ولم  ، عن عمرو بن العاص رضي اهللا تعالى٢/٢٣٦

 يخرجاه، ووافقه الذهبي.

) عن سعيد بن ١٤١٨أخرجه الرتمذي يف سننه، كتاب الديات، باب يف من قتل دون ماله فهو شهيد، (ح  ) ٧(

 زيد رضي اهللا تعالى عنه، وقال أبو عيسى: هذا حيث حسن صحيح.  
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إنك أن تذر "، وقال لسعد رضي اهللا تعالى عنه: )١("عليك بعض مالك، فهو خير لك

 .)٢("ذرهم عالة يتكّففون الناسورثتك أغنياء خيرمن أن ت

َما َأْمَواُلُكْم ومن جانب آخر اعترباإلسالُم الماَل فتنًة: فقال تعالى:  َواْعَلُموا َأنَّ

إن لكل أمة فتنًة، وفتنُة أمتي "، وقال عليه الصالة والسالم: )٣(َوَأْوَالُدُكْم فِْتنَةٌ 

َفَال ُتْعِجْبَك َأْمَواُلُهْم َوَال : ، واعتربه كذلك عذاب� لصاحبه: فقال تعالى)٤("الماُل 

َماَأْوَالُدُهْم   َبُهم اهللاُ  ُيرِيُد  إِنَّ ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي بَِها لُِيَعذِّ ، واعتربه اليفيد صاحَبه عند )٥(الدُّ

َن اهللاِ َشْيًئا"اهللا: قال تعالى:  . )٦("لن ُتْغنَِي َعنُْهْم َأْمَواُلُهْم َوَال َأْوَالُدُهم مِّ

فالمال نعمٌة من اهللا تعالى، وحفظه من مقاصد الشريعة الُكلّية، وأحد 

الضرورياِت الخمس بشرط أن يجعله اإلنسان وسيلًة ال غايًة، وأن يتقي اهللا يف 

ه، قال تعالى:  كسبه وإنفاقه، وأن يتخذه ذريعًة آلخرته، وأن يتجنب طغياَنه وشرَّ

                                                        

وصايا، باب إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه ودوابه فهو جائز (ح أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب ال ) ١(

) عن ٢٧٦٩)، ومسلم يف صحيحه، كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (ح ٢٧٥٧

 كعب بن مالك رضي اهللا تعالى عنه.

لناس (ح أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الوصايا، باب أن يرتك ورثته أغنياء خير من أن يتكففه ا ) ٢(

) عن سعد بن أبي وقاص ١٦٢٨)، ومسلم يف صحيحه، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث (ح ٢٧٤٢

 رضي اهللا تعالى عنه.

 .٢٨األنفال: اآلية  ) ٣(

) عن كعب بن ٢٣٣٦أخرجه الرتمذي يف سننه، كتاب الزهد، باب ما جاء أن فتنة هذه األمة المال (ح  ) ٤(

 أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. عياض رضي اهللا تعالى عنه، قال

 .٥٥التوبة: اآلية  ) ٥(

 .١٧المجادلة: اآلية  ) ٦(
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 َار ْنَيا ِمنَ  َنِصيَبَك  َتنَس  َوَال اْآلِخَرَة   َواْبَتِغ فِيَما آَتاَك اهللاُ الدَّ  َأْحَسنَ  َكَما َوَأْحِسن  الدُّ

ْنَيا ، وقال تعالى ُمْثنِي� على من يدعو بالجمع بينهما: )١(إَِلْيَك  اهللاُ  َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّ

الكريم صلى اهللا عليه  ، وبّين الرسول)٢( َِحَسنًَة َوفِي اآلِخَرِة َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب النَّار

الحسد إال يف اثنتين رجل آتاه اهللا ماال فسّلطه على "وسلم هذا المعنى بقوله: 

 .  )٣("هلكته يف الحّق 

فجاء دين االسالم وسط� بين رهبانية طغت على الفطرة اإلنسانية والطبيعة 

ء، كما البشرية،واعتربت المال سبب� للنقمة والشقاء والُبْعد عن رب الرض والسما

َف، وَهَجروا المال ومتاع  هو الحال عند بعض أهل الملل الذين آثروا الفقَر والتقشُّ

موا على أنفسهم زينة الحياة الدنيا، وذاقوا ألوان� من العذاب الجسدي  الدنيا، وحرَّ

والمعنوي هبدف السُمّو الروحّي، فأنكر عليهم اإلسالم إنكارا شديدا قال تعالى: 

 َِّذيَن آَمنُوا فِي ُقْل َمْن َحر ْزِق ُقْل ِهَي لِلَّ َم ِزينََة اهللاِ الَّتِي َأْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّ

ُل اْآلياِت لَِقـْوٍم َيْعَلُمونَ  ، وقال )٤(اْلَحَياِة الدْنَيا َخالَِصًة َيـْوَم اْلِقَياَمِة َكَذلَِك ُنَفصِّ

ُموا َطيَِّباِت َما َأَحلَّ اهللاُ َلُكْم َوال َتْعَتُدوا إِنَّ اهللاَ ال َيا َأيَها الَِّذيَن آمَ تعالى:  نُوا ال ُتَحرِّ

                                                        

 .٧٧القصص: اآلية  ) ١(

 .٢٠١البقرة: اآلية  ) ٢(

)، ومسلم يف ٧٣أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم، باب االغتباط يف العلم والحكمة (ح  ) ٣(

) عن عبد اهللا بن مسعود ٨١٦آن ويعلمه.. (ح صحيحه، صالة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقر

 رضي اهللا تعالى عنه.

 .٣٢األعراف:  ) ٤(
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َوَرْهَبانِيًَّة اْبَتَدُعوَها َما َكَتْبنَاَها َعَلْيِهْم إِالَّ اْبتَِغاَء  ، وقال تعالى: )١(ُيِحب اْلُمْعَتِدينَ 

وبين مادية نزلْت الى مستوى الحيوانية، )٢( َهاِرْضَواِن اهللاِ َفَما َرَعْوَها َحقَّ ِرَعاَيتِ 

واعتربْت جمَع الماِل ومتاِع الدنيا هدَف الحياة، كما هو الحال عند بعض الناس 

الذين عبدوا المال وعّظموا المادة، وزعموا أن الحياة الدنيا لعٌب ولهو، والسعادة 

إنكارا شديدا، قال  التتحقق إال بجْمع الدراهم والدنانير، فأنكر عليهم اإلسالم

ا َمن َطَغٰى*تعالى:  ْنَياَفَأمَّ ، وقال صلى )٣(ىٰ َفإِنَّ اْلَجِحيَم ِهَي اْلَمْأوَ *َوآَثَر اْلَحَياَة الدُّ

َتِعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الَخميصة، إن أعطي رضي، "اهللا عليه وسلم: 

 .)٤("وإن لم يعط سِخط، تعس وانَتَكس وإذا ِشْيك فال انَتَقش

فاإلسالم يلبي متطلبات الحياة الدنيا، ومقتضيات السعادة يف الداراآلخرة دون 

آخر، بل يجب إعطاء كل ذي حق حقه، حتى إفراط يف جانب أو تفريط يف جانب 

 تكتمل الفرحة وتتم السعادة، وأسعد الناس من هو سعيد يف الدنيا واآلخرة. 

                                                        

 .٨٧المائدة: اآلية  ) ١(

 .٣٧الحديد: اآلية  ) ٢(

 .٣٩-٣٧النازعات: اآلية  ) ٣(

) عن أبي ٢٨٨٧أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الجهاد، باب الحراسة يف الغزو يف سبيل اهللا (ح  ) ٤(

 اهللا تعالى عنه.هريرة رضي 
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  المبحث الثالث
الثبات في األھداف  احتواء التشریعات للثبات والتطور

  والمرونة في الوسائل
ن من خصائص دين اإلسالم الذي ختم اهللا به األديان والشرائع أنه يجمع بي

عنصرالثبات واالستقرار، وعنصر التطور والمرونة، فهو ليس نظاما َصْلب� جامدا 

را التتحرك وال َتلْين، وال نظاما َمِرن� متفلِّتا متقلِّبا يتغير ويتبدل جملًة  ُمَتَحجِّ

وتفصيالً، بل هو نظاٌم دائٌر بين الثبات والتطور، ثابٌت يف أصوله ومصادره، وأهدافه 

وٌر يف معارفه وأدواته، ويف أساليبه ووسائله، ويف فروعه وجزئياته، وغاياته، ومتط

ٍر مستمر، وأن أحوال الناس وظروفهم  وذلك ألن الحياة البشرية يف تغيٍُّر وتطوُّ

ٍل دائم، فجاء نظام اإلسالم على َنَسٍق ُيواكب ركَب  وأوضاعهم يف تقلب وتبدُّ

الناس وإرشادهم وقيادهتم يف كل البشرية، والحياة المعاصرة، وَيْصُلح لتو جيه 

 زمان ومكان على مرِّ العصور والدهور.

فجانب الثبات يف دين اإلسالم يتجلى يف حقائَق ثابتٍة ال تتغير وال تتبدل مهما   

تقّدمت المعارف، وتطّورت الحياة، ألن التغيُّر فيها يستلزم انخراَم الدين واختالَل 

باهللا ومالئكتِه وكتبِه ورسلِه واليوِم اآلخر  الشريعة، ومن هذه الحقائق اإليمانُ 

ه، والعباداُت بجميع أنواعها، والقيُم واألخالُق بمختلف  والَقَدِر خيِره وشرِّ

صنوفها، والمقاصِد الشرعّية العامة ، والكلِّّيات الخْمس الضرورية من حفظ 

ن الكتاب الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال، والمصادر النصية األساسية م

والسنة، ويف األحكام االجتماعية التنظيمية من الزواج والطالق والمواريث 

مات القطعية من قتل النفس، والسحر، والفاحشة، وأكل  والحدود، ويف المحرَّ
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 الربا، والسرقة ، والغيبة والنميمة وغيرها.

تواترْت هبا فهذه كلها أموٌر ثابتٌة ال تتغير وال تتبدل، نزل هبا القرآن الكريم، و

األحاديث، وأجمعْت عليها األمة، فليس من حق أي إنساٍن أو جهٍة أن ُيغيَِّر أو ُيْلغي 

 أو ُيعطِّل شيئ� منها، ألهنا كلياُت الدين وقواعُده وأسُسه.

ل هذه الثوابت إلى متغيرات ومتطورات كانت التيجة  ولما أراد اإلنسان أن ُيَحوِّ

رائَم متفشيٍة، وفوضى جنسية، وَدمار أخالقي ما نراه من تحللٍّ أخالقي، وج

 .    )١(واجتماعي شامل، وأمراض فّتاكة، والواقُع خيُر شاهٍد عليه

ر يف دين اإلسالم فتتجلى يف الفروِع والجْزئّياِت التي لم يرد  وأما جانب التطوُّ

فيها نٌص إطالقا، ويف المصادر االجتهادية التي اختلفت فقهاء األمة يف مدى 

حتجاج هبا مثل االستحسان، والمصالح المرسلة، وسّد الذرائع، والُعْرف وغير اال

ذلك، ويف مجال السياسة الشرعّية، ويف أحكام المعامالت المالية والتجارية التي 

د، ويف الوسائل واألساليب التطبيقية لبعض المبادئ العامة  من شأهنا التغيُّر والتجدُّ

دل والتعزير، ومبدأ اإليجاب والقبول، واالستالم كمبدأ الشورى، ومبدأ إقامة الع

والتسليم يف صنوف العقود، فتطبيق هذه المبادئ ال يستِقرُّ على أسلوٍب ثابٍت، 

ُق المقصوَد ُيْعترب مقبوال شرعا.  أوشكًل دائًم، فكلُّ أسلوب ُيَحقِّ

 قال ابن القيم رحمه اهللا تعالى: 

واحدة هو عليها، ال بحسب األزمنة األحكام نوعان: نوع ال يتغّير عن حالة "

                                                        

، ود. ماجد أبو رخية ١٩انظر: د. يوسف القرضاوي، الفقه اإلسالمي بين األصالة والتجديد ص  ) ١(

 .١٦- ١٥ورفقته، محاضرات يف نظام اإلسالم ص 
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واألمكنة وال اجتهاد األئّمة، كوجوب الواجبات وتحريم المحّرمات والحدود 

المقّدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا ال يتطرق إليه تغييٌر وال اجتهاٌد 

 ُيخالف ما ُوِضَع عليه. 

ومكان� وحاًال،  ما يتغّير بحسب اقتضاِء المصلحة له زمان� :والنوع الثاين

كمقادير التعزيرات وأجناسها وِصفاهتا، فإنَّ الشارع ينّوع فيها بحسب 

 . )١("المصلحة

فأحكام اإلسالم وتشريعاته ليست حركًة ُمْطَلَقًة، وليسْت َثبات� مستديما، بل هي 

ر يَّة، وبين التطوُّ  مزيجٌة بين الثبات الُمتَِّسم باألصالة، والرسوِخ المتصف بالنصَّ

المنْضبِط بحدود، والمرونِة المقيَّدِة بأصول، وهذه الخصوصية والوسطية هي التي 

حّصنت اإلسالم من االهنيار والزوال، والفناء واالنمياع والذوبان، كما َضَمنَْت له 

ات، واحتواِء الطوارئ والنوازِل ومعالجتِها بما ُيْسِعد  قْدرَته على ُمساَيَرِة المْسَتَجدَّ

 َمنَْت للمجتمع المسلم أن يعيش ويْستِمّر ويرتقي.البشرية، وَض 

                                                        

ط مكتبة  ١/٣٣٠شمس الدين محمد بن أبي بكرابن قيم الجوزية، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  ) ١(

 المعارف الرياض.
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  المبحث الرابع
  المرونة في التعامل مع غیر المسلمین

التي اختارها االسالُم للتعامل مع مْن الَيدينون بدينه، ويعيشون  الطريقُة المثلى

نان  الوسطية بجوار أْتباعه َلطريقٌة َمْبنِيٌَّة على أصلين ثابتين، ومبدأين أساسيين ُيَكوِّ

 يف تعامله تجاههم، ويكفالن االعتدال يف التعايِش معهم، وهما:

 مبدأ األخالق بجميع معانيه مع الصالبة يف الدين، وترك المداهنة.  -١

معاقبتهم عند االعتداء على حرمات الدين مع االلتزام بالعدل، ومجانبة الجور  -٢

 والعدوان.

نبوية العطِرة يجد جلّي�، ويْلمس والمتتبع لنصوِص الكتاب والسنة، والسيرِة ال

َعيان� انعكاساِت هذين األصلين يف كثيٍر من األوامر والتوجيهات، والحوادث 

 والواقعات، ودونك بيان بعٌض من ذلك وتفصيله. 

نه كثيٌر من نصوِص القرآن والسنّة، ووقائِع السيرِة  أما المبدأ األول فقد تَضمَّ

 الم منها:          العطِرة على صاحبها الصالة والس

َوإِْن َجاَهَداَك َعَلى َأْن قوله تعالى يف الحثِّ على بِرِّ الوالدين وإن كانا كافَِرْين:  - ١

ْنَيا َمْعُروًفا  .)١(ُتْشرَِك بِي َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفَال ُتطِْعُهَما َوَصاِحْبُهَما فِي الدُّ

هللا عنهما، قالت: َقِدَمْت علّي أّمي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي ا -  ٢

ُقْلُت: َقِدَمْت ملسو هيلع هللا ىلص فاستفتْيُت رسوَل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وهي مْشِركٌة يف عهد رسول اهللا 

 . )٢("نعم، ِصلِْي ُأمَّك"علّي أمي وهي راغبٌة، أَفأِصُل أّمي؟ قال: 

                                                        

 .١٥لقمان: اآلية  ) ١(

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الهدية للمشركين(ح  ) ٢(

)، ومسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على األقربين، والزوج، ٢٦٢٠

 ).١٠٠٣واألوالد، والوالدين ولو كانوا مشركين (ح 
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قوله تعالى يف حسن التعامل مع غير المسلمين حال كوهنم مسالمين:  - ٣

  يِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َينَْهاكُ   َال ُم اهللاُ َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاتُِلوُكْم فِي الدِّ

وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنَّ اهللاَ ُيِحبُّ اْلُمْقِسطِين  .)١(َتَبرُّ

ْرَمة االعتداء على الُمعاِهدين الذين ُح   قوله عليه الصالة والسالم يف بيان - ٤

من قتل معاهَدًا لم َيِرح رائحَة الجنة، وإن رْيَحها  "يعيشون بين المسلمين: 

َم:)٢("توجد من مسيرة أربعين عام�  أال من ظلم  "  ، وقال َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّ

معاَهَدًا، أو اْنتقصه، أو كلَّفه فوق طاقته، أو َأَخَذ منه شيئ� بغير طيب نفٍس منه، 

 .)٣("القيامة  فأنا حجيُجه يوم

جاء ثمامة بن أثال أسيرا فأْحَسَن صلى اهللا عليه وسلم أْسَره، وأنعم عليه،  - ٥

دَ   . )٤(وبذل له من َدماثِة أخالقه ما جعله ينشرح صدره لإلسالم فأسلَم وتشهَّ

كان الرسول عليه الّصالة والّسالم يّبرالمعاهدين، ويزور مريَضهم، فعن أنس  - ٦

عنه قال: (كان غالم ٌيهودي يْخِدم النبي صلى اهللا عليه  بن مالك رضي اهللا

                                                        

 .٨الممتحنة: اآلية  ) ١(

) ٣١٦٦أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الجزية والموادعة، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم (ح  ) ٢(

 عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا تعالى عنهما.

أخرجه أبوداود يف سننه، كتاب الخراج واإلمارة والفيء، باب يف تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا  ) ٣(

ن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ) عن صفوان ب٣٠٥٢بالتجارات (ح 

، ط  مكتبة الرشد ٢/١٨٤"موافقة الُخْبر الَخَبر"وحّسنه الحافظ ابن حجر رحمه اهللا تعالى يف كتابه 
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)، وصحيح مسلم ٤٣٧٢راجع للتفصيل صحيح البخاري كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفة (ح  ) ٤(

 ).١٧٦٤جهاد والسير، باب ربط األسير وحبسه (ح كتاب ال
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د عند رأسه، فقع يعوده، وسلم ، فمرض ، فأتاه النبي صلى اهللا عليه وسلم

فقال له: أْسلِْم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطِْع أبا القاسم صلى اهللا عليه 

ل: الحمد هللا الذي وسلم، فَأْسَلَم، فخرج النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو يقو

 .)١("أْنَقَذه من النار

هذا وغيره كثير مما يدل على ُحْسن تعاُمله صلى اهللا عليه وسلم مع غير 

المسلمين، فكان يحضر والئَمهم، وُيْحِسن إلى محتاجهم، وَيْعِقد معهم أنواَع 

 المعامالت من البيع والشراء واالستئجار واالقرتاض وغيره.

 العقيدة والدين بعيدا عن المجاملة والمداهنة. كّل ذلك مع َصالبة يف

فلما جاء العاص بن وائل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعظم حائل ففّته، 

نعم، يبعث اهللا هذا، وُيِمْيُتك ثم " :فقال: يا محمد أيبعث اهللا هذا بعدما أرمَّ ؟ َفَقاَل 

ا َخَلْقنَاُه ت: ، قال: فنزلت اآليا)٢("ُيْحييك ثم ُيْدِخلك ناَر جهنم َأَوَلْم َيَر اِإلْنَساُن َأنَّ

 إلى آخر السورة. )٣(ِمْن ُنْطَفٍة َفإَِذا ُهَو َخِصيٌم ُمبِينٌ 

ولما قدم وفد نصارى نجران المدينة جعلوا ُيجادلون يف نبي اهللا عيسى عليه 

،  ، وقد تصلَّبوا على باطلهم السالم، ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة واإللهية

بعدما أقام عليهم النبيُّ صلى اهللا عليه وسلم الرباهيَن بأنه عبُد اهللا ورسوُله، فأمره 

                                                        

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، وهل يعرض  ) ١(

 ).٣١٦٦على الصبي اإلسالم (ح 

، عن ابن عبا س رضي اهللا تعالى عنهما، وقال: هذا حديث ٢/٤٢٩أخرجه الحاكم يف مستدركه  ) ٢(

 شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. صحيح على

 .٧٧يس: اآلية  ) ٣(
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٢٦٠ 

اهللا تعالى أن ُيباهلهم، فدعاهم رسوُل اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى المباهلة، بأن 

َيحضر هو وأهُله وأبناُؤه، وهم َيحضرون بأهلهم وأبنائهم، ثم َيْدعون اهللا تعالى أن 

ه ولعنته على الكاذبين، فأحضر النبي صلى اهللا عليه وسلم علي بن أبي ينزل عقوبت

، فتشاور "هؤالء أهلي"طالب وفاطمة والحسن والحسين رضي اهللا عنهم، وقال: 

وفد نجران فيما بينهم،هل يجيبونه إلى ذلك؟ فاتفق رأيهم أن ال يجيبوه، ألهنم 

فصالحوه وبذلوا له الِجْزية، عرفوا أهنم إن باهلوه هلكوا، هم وأوالدهم وأهلوهم، 

 .)١(وطلبوا منه الُموادعة والُمهادنة، فأجاهبم صلى اهللا عليه وسلم لذلك

ولما جاءابن النواحِة وابن أثاٍل رسوال مسيلمة إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم، 

 قال لهما: أتشهدان أنِّي رسوُل اهللاِ قاال: نشهُد أنَّ مسيلمَة رسوُل اهللاِ فقال النبيُّ 

 .)٢(صلى اهللا عليه وسلم: آمنت باهللا ورسله لو كنت قاتال رسوال لقتلتكما

َوإَِذا َرَأْيَت الَِّذيَن َيُخوُضوَن فِي وقال تعالى مخاطبا نبيَّه صلى اهللا عليه وسلم: 

اآَياتِنَا َفَأْعرِْض َعنُْهْم َحتَّٰى َيُخوُضوا فِي َحِديٍث َغْيرِِه    َتْقُعْد  َفَال  ْيَطانُ الشَّ  ُينِسَينََّك  َوإِمَّ

ْكَرىٰ  َبْعَد  َوَقْد ، وقال تعالى مخا طبا الُمكلَّفين من األّمة: )٣(اْلَقْوِم الظَّالِِمينَ  َمعَ  الذِّ

َل َعَلْيُكْم فِي اْلكَِتاِب َأْن إَِذا َسِمْعُتْم آ َياِت اهللاِ ُيْكَفُر بَِها َوُيْسَتْهَزُأ بَِها َفَال َتْقُعُدوا َنزَّ

                 .)٤(َمَعُهْم َحتَّٰى َيُخوُضوا فِي َحِديٍث َغْيرِهِ 

                                                        

 .١/٩٦٨، وتفسير السعدي ٢/٤٩راجع تفسير ابن كثير  ) ١(

عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا تعالى عنه، وحّسنه المحدث أحمد  ١/٣٩٦أخرجه أحمد يف مسنده  ) ٢(

 ).٣٧٦١شاكر يف تحقيق المسند (ح 

 .٦٨األنعام: اآلية  ) ٣(

 .١٤٠النساء: اآلية  ) ٤(
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وبعث أبو طالب إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له: يا ابن أخي، إن 

لنى من قومك قد جاؤوين فقالوا لي: كذا وكذا، فأبق علّي وع لى نفسك، وال ُتَحمِّ

األمر ماال أطيق، فظن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قد بدا لعمه فيه أنه خاذُله 

ومَسلُِّمه، وأنه قد ضُعف عن نصرته والقيام معه. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

يا عّم، واهللا لو وضعوا الشمس يف يمينى والقمر يف يساري على أن أترك "وسلم: 

 .)١("هذا األمر حتى يظهره اهللا، أو أهلك فيه ما تركته

وأما المبدأ الثاين فقد بينه أيضا كثير من النصوص ووقائع السيرة النبوية العطرة، 

 منها:

ْهرِ اْلَحَراِم ِقَتاٍل فِيِه  قوله تعالى:  - ١  َعن َوَصدٌّ  َكبِيرٌ  فِيهِ  ِقَتاٌل  ُقْل َيْسَأُلوَنَك َعِن الشَّ

 َأْكَبرُ  َواْلِفْتنَةُ ِم َوإِْخَراُج َأْهِلِه ِمنُْه َأْكَبُر ِعنَد اهللاِ اْلَحَرا َواْلَمْسِجدِ  بِهِ  َوُكْفرٌ  هللاِ ا َسبِيلِ 

 . )٢(اْلَقْتلِ  ِمنَ 

٢ -  وا إَِلى اْلِفْتنَِة َسَتِجُدوَن آَخرِيَن ُيرِيُدوَن َأن َيْأَمنُوُكْم َوَيْأَمنُوا َقْوَمُهْم ُكلَّ َما ُردُّ

َلمَ  إَِلْيُكمُ  َوُيْلُقوا َيْعَتِزُلوُكمْ  لَّمْ  َفإِنُأْركُِسوا فِيَها   وا السَّ  َفُخُذوُهمْ  َأْيِدَيُهمْ  َوَيُكفُّ

 .)٣(ُموُهمْ َثِقْفتُ  َحْيُث  َواْقُتُلوُهمْ 

٣ –  ِن َبْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعنُوا فِي ِدينُِكْم َفَقاتُِلوا َأئ َكُثوا َأْيَماَنُهم مِّ َة اْلُكْفرِ َوإِن نَّ  .)٤(مَّ

                                                        

راجع: أبو الحسن عبد الرحمن بن عبد اهللا الخثعمي السهيلي، الروض األنف يف تفسير السيرة النبوة  ) ١(

 ط دار الكتب العلمية بيروت. ٣/٤٦البن هشام 

 .٢١٧البقرة: اآلية  ) ٢(

 ٩١النساء: اآلية  ) ٣(

 ١٢التوبة: اآلية  ) ٤(
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٢٦٢ 

وقد ثبت أن النبي صلى اهللا عليه وسلم تعامل مع أسرى بدر برفق وإحسان 

وأطلق سراحهم بعد أخذ الفداء عنهم، إال االثنين منهم  فقد قتلهما النبي صلى اهللا 

عليه وسلم صربا، وهما النضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط لما كان لهما من 

 .)١(على حرمات الدينسوابق يف االعتداء 

، لما صدرت عنهم من )٣(، وقتل يهود بني قريظة)٢(كما أجلى يهود بني النضير

الخيانة واالعتداء بعد ماعاهدهم النبي صلى اهللا عليه وسلم وأعطاهم األمان، 

 وسّن لهم من األحكام ما يضمن سائر حقوقهم.

نسوة ممن كانت وكذا يف فتح مكة أعلن بالصفح عنهم، إال ستة رجال وثالث 

 .)٤(لهم سوابق يف االعتداء على حرمات الدين

ي  وكانت المعاقبُة للُمْعَتدين مقيَّدًة بالموضوعية والعدل بعيدا عن التشفِّ

 والظلم.

 َأْقَرُب  ُهوَ  اْعِدُلواَوَال َيْجرَِمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم َعَلٰى َأالَّ َتْعِدُلوا قال تعالى: 

، وقال )٦(َوإَِذا َحَكْمُتْم َبْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا بِاْلَعْدلِ ل تعالى: ، وقا)٥(لِلتَّْقَوىٰ 

                                                        

، الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري ٣/٣٧٢ة والنهاية البن كثير راجع للتفصيل: البداي ) ١(

 .٢٢٨ص

 فمابعدها. ٢/٧٢راجع: زاد المعاد البن القيم  ) ٢(

 .٢٥ - ٨/ ٣محمد بن يوسف الصالحي راجع: سبل الهدى والرشاد يف سيرة خير العباد ل ) ٣(

 .٩٣ – ٤/٩٢، الروض األنف ١٢ -١١/ ٨راجع: فتح الباري  ) ٤(

 ٨المائدة: اآلية  ) ٥(

 ٥٨ء: اآلية النسا ) ٦(
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 ُيِحبُّ  َال  اهللاَ  إِنَّ  ۚ َوَقاتُِلوا فِي َسبِيِل اهللاِ الَِّذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َوَال َتْعَتُدوا تعالى: 

ا َتَخاَفنَّ ِمن َقوْ ، وقال تعالى: )١(اْلُمْعَتِدينَ   إِنَّ  ۚ ٍم ِخَياَنًة َفانبِْذ إَِلْيِهْم َعَلٰى َسَواٍء َوإِمَّ

 . )٢(اْلَخائِنِينَ  ُيِحبُّ  َال  اهللاَ 

وأنكر صلى اهللا عليه وسلم على سيَّدنا أسامَة بن حارثة رضي اهللا تعالى عنهم 

د، حيث قال لما خرجت العقوبة عن الموضوعية، فقتل كافرا محاربا بعد ما تشهّ 

 .)٣("هال شققت عن قلبه " "زاجرا له

خالصة القول أن هذه الوسطية يف تعامل النبي صلى اهللا عليه وسلم مع غير 

المسلمين هّيأت جوًا رائع� للتعايش الِسْلِمّي بين جميع الفئات التي كانت َتْقطن 

ة التوحيد، لهم مع علّو كلمالمنطقة حينها على اختالف عقائدهم، ونزعاهتم، وميو

 وعزٍة يف نفوس أهلها. ورفعةٍ 

                                                        

 ١٩٠البقرةء: اآلية  ) ١(

 .٥٨األنفال: اآلية  ) ٢(

والقصة يف صحيح البخاري كتاب المغازي، باب بعث النبي صلى اهللا تعالى عليه وسلم أسامة بن زيد  ) ٣(

)، ويف صحيح مسلم كتاب اإليمان، باب قتل الكافر بعد أن قال: ال ٤٢٦٩إلى الحرقات من جهينة (ح 

إلى الُحَرَقة من ملسو هيلع هللا ىلص قال: بعثنا رسول اهللا  -رضي اهللا تعالى عنهما-) عن أسامة بن زيد ٩٦(ح إله إال اهللا 

جهينة، فصبحنا القوم على مياههم، ولحقت أنا ورجل من األنصار رجال منهم، فلما غشيناه، قال: ال إله 

فقال ملسو هيلع هللا ىلص ذلك النبي إال اهللا، فكف عنه األنصاري، وطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا المدينة، بلغ 

أقتلته بعد ما  :قلت: يا رسول اهللا، إنما كان متعوذا، فقال !يا أسامة، أقتلته بعد ما قال: ال إله إال اهللا؟ :لي

 فما زال يكررها علي حتى تمنيت أين لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.  !قال: ال إله إال اهللا؟



   ١/٢   الجزء الرابع    –لرابع والثالثون العدد ا

٢٦٤ 

  الفـصــل الثـاني
  مـقــومــات الـوســطیــة

ال  "والتزام قاعدة  ،بيَّنّا يف الفصل األول أن الوسطية تعني االعتدال والتوازن

يف جميع أمور الحياة، وشؤوهنا،  "ال غلو وال تقصير "أو  "إفراط وال تفريط

لجسد، وبين الدنيا واآلخرة، وبين الثابت والمتغيِّر، وقضاياها: توازن بين الروح وا

وبين القديم والجديد، وبين النقل والعقل، وبين الدين والدولة، وبين المقاصد 

 والوسائل، وبين الفرد والجماعة وغيره.

الوسطية ليست عقيدًة فكريًة، وال منهج� نظري� فحسب، وإنما هي أساسا و

يذيٌة للتوازن واالعتدال يف كل صغير وكبير من شؤون مهمٌة تطبيقيٌة، وعمليٌة تنف

 الحياة لتوليد المثالية النموذجية يف المجتمع المسلم.

ويرتقي المجتمع المسلم دائما كلما كانت الوسطية يف أفراده حيًة نافذًة مطبََّقًة، 

وإذا تضاءلت آثار الوسطية يف مجتمع ّما بسبب غياب المقّومات أو ضعفها اْنَحَدر 

مات التي  ك واالنحطاط، وفيما يلي نبيِّن بعض� من أهمِّ المقوِّ المجتمع إلى التفكُّ

 تحافظ على الوسطية، وتضمن بقائها يف مباحث ثالثة.  
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  المبحث األول
  االعتصام بالكتاب والسنة 

اعتنى اإلسالم يف جميع تشريعاته بأن تكون يف ُوْسع المكلفين وقدر طاقتهم 

بأدائها بكل نشاط وحيوية وِجّديٍة، وبصفة دائمة مستمرٍة، ومن  ليتمكنوا من القيام

غير َعنَت ومشقة زائدٍة، فاختار منهَج الوسطية يف جميع أوامره وتكليفاته، وحثَّ 

أتباعه على التزام االقتصاد واالعتدال يف جميع شئون حياهتم، حتى ال يكون عليهم 

وقال ، )١(َكلُِّف اهللاُ َنْفًسا إِالَّ ُوْسَعَهاَال يُ حرج حاَل التنفيذ والتطبيق، قال تعالى:

ْن َحَرٍج تعالى:  ز على مجانبة الغلو والتشدد، )٢(َما ُيرِيُد اهللاُ لَِيْجَعَل َعَلْيُكم مِّ ، وركَّ

والتنطع والتعمق يف العادات والعبادات، والحركات والسكنات، فقال صلى اهللا 

 فإن النوم عنه يذهب  حتى  ي فليرقدإذا نعس أحدكم وهو يصل": وسلم عليه

 .)٣("نفسه فيسب يستغفر لعله يدري ال  ناعس وهو صلى إذا أحدكم

 الشرع موارد من علمنا قد "عبد السالم رحمه اهللا تعالى:  بن العز يقول

وليست  ودنياهم، دينهم يف العباد هو مصالح إنما الشرع مطلوب ومصادره، أن

 أمر الطبيِب المريَض باستعمال المشقَة بمثابة يستلزم بما األمرُ  بل المشقُة مصلحًة،

 .)٤("الشفاء إال غرُضه ليس فإنه الُمّر، الدواء

                                                        

 ٢٨٦البقرة اآلية  ) ١(

 ٦المائدة اآلية  ) ٢(

)، ومسلم يف صحيحه ٢١٢أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الوضوء، باب الوضوء من النوم (ح  ) ٣(

) عن عائشة رضي اهللا ٧٨٦كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل (ح 

 تعالى عنها.

 ١/٣١األنام  مصالح يف األحكام قواعد ) ٤(



   ١/٢   الجزء الرابع    –لرابع والثالثون العدد ا

٢٦٦ 

فكان من َهْدي النبي صلى اهللا عليه وسلم التوسُط واالعتداُل يف جميع أمور 

حياته، واعترب ذلك ُسنََّته المتبعة، فقال للرهط الثالثة الذين قال أحدهم: أما أنا فإين 

ي الليَل أبًدا، وقال اآلخر: أنا أصوم الدهَر وال ُأْفطر. وقال الثالث: أنا أعتزل أصل

لكني أصوم وأفطر، وأصلي "النساء فال أتزوج أبًدا. فقال صلى اهللا عليه وسلم: 

وَبيَّن جابر بن سمرة . )١("وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

ه صلى اهللا عليه وسلم حتى يف ممارسته العملية رضي اهللا عنه أن ذلك كان ُسنَّتَ 

للعبادات فقال: كنت أصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكانت صالُته 

 . )٢("قصًدا وخطبُته قصًدا

وكان صلى اهللا عليه وسلم ُينكر على من ُيجانِب الوسطيَة والقصَد، ويسلك 

د فقال:  واعترب ، )٣("دَّ الديَن أحٌد إال غلبهالدين ُيْسر ولن ُيشا"درَب الغلو والتشدُّ

ق عصيان� فقال صلى اهللا عليه وسلم:  د والتعمُّ أولئك "االستمراَر على التشدُّ

هـلك "وأخرب أن مصيره هالك ودمار، فقال صلى اهللا عليه وسلم: ، )٤("العصاة

وأرشد إلى أسـلوب السالمة ودرب السعادة فقال عليه الصالة ، )٥("المتنطعون

                                                        

 سبق تخريجه. ) ١(

 ).٨٦٦م يف صحيحه كتاب الجمعة، باب تخفيف الصالة وخطبته (ح أخرجه مسل ) ٢(

) عن أبي هريرة رضي اهللا ٣٩أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اإليمان، باب الدين يسر ... (ح  ) ٣(

 تعالى عنه.

أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر يف غير  ) ٤(

 ) عن جابر بن عبد اهللا  رضي اهللا تعالى عنهما.١١١٤معصية (ح 

) عن عبد اهللا بن مسعود ٢٦٧٠أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب العلم، باب هلك المتنطعون (ح  ) ٥(

 رضي اهللا تعالى عنه.
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٢٦٧ 

دوا وقاربوا، واغدوا "، وقال: )١("خـذوا من األعمال ما تطـيقـون"الم: والسـ سدِّ

 . )٢("وروحوا، وشيء من الدلجة، والقصَد القصَد تبلغوا

فهذه النصوص من الكتاب والسنة تأخذ بيد كل من يتمسك هبا إلى درب 

أفراد  السالمة وطريق الوسطية، إذ أن االنحرافاِت يف الفكر والسلوك ال َتْحُدث يف

مها العودة إلى  األمة شبابا وكهوال إال بمخالفة الكتاب والسنة، وعالجها وُمقوِّ

الكتاب والسنة، واالعتصاُم هبما، والعمل بمقتضاهما، قال رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم: قد تركت فيكم ما إن اعتصم به فلن تضلوا أبدا: كتاب اهللا، وسنة 

 .)٣(نبيه

                                                        

)، ومسلم ٥٨٦١أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اللباس، باب الجلوس على الحصير ونحوه (ح  ) ١(

) ٧٨٢الة المسافرين وقصرها، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره (ح يف صحيحه، كتاب ص

 عن عائشة رضي اهللا تعالى عنها.

) عن أبي ٦٤٦٣أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة يف العمل (ح  ) ٢(

 هريرة رضي اهللا تعالى عنه.

د اهللا بن عباس رضي اهللا تعالى عنهما، وصّححه ووافقه عن عب ١/٩٣أخرجه الحاكم يف المستدرك  ) ٣(

 الذهبي. 
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٢٦٨ 

  المبحث الثاني
  یة بالعلم الشرعي والرجوع إلى العلماء   العنا 

ال يختلف اثنان من أهل العدل واإلنصاف يف أهمية العلم، السيما العلم 

الشرعي ألنه أساُس الوصول إلى صّحة االعتقاد وتمام العبادات، ومن خالله 

يعرف المسلُم ما يجب وينبغي عليه القيام به، وما ينبغي عليه االجتباب منه، 

ِذيَن َال َيْعَلُمونَ "نه، قال تعالى: والتخلي ع ِذيَن َيْعَلُموَن َوالَّ ، )١("ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَّ

طلب "ولذا َفَرض الشارُع تعلَُّمه على كل مكلف، فقال عليه الصالة والسالم: 

، وجعله أفضل من بقية العبادات، وأحّب إلى اهللا )٢("العلم فريضة على كل مسلم

فضل العلم خير من فضل "ال صلى اهللا عليه وسلم: من نوافل الطاعات، فق

 . )٣("العبادة

والحاصل أهنم متفقون "قال النووي رحمه اهللا تعالى يف مقدمة كتابه المجموع: 

يعني علماء السلف على أن االشتغال بالعلم أفضُل من االشتغال بنوافل الصوم  -

والصدقة هذه نفعها  والصالة والتسبيح، ونحو ذلك، فإن نوافل الصالة والصيام

 .)٤("لصاحبها فقط، ولكن نفع العلم ينفع صاحبه والمسلمين

                                                        

 .٩الزمر اآلية  ) ١(

) عن أنس بن ٢٢٤أخرجه ابن ماجه يف مقدمة سننه، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (ح  ) ٢(

ده مالك رضي اهللا تعالى عنه، وقال المزي والزركشي: روي من طرق تبلغ رتبة الحسن، وقد جّود إسنا

  ٢٦٨ - ٤/٢٦٧السخاوي، وصححه السيوطي. فيض القدير للمناوي 

) عن حذيفة بن اليمان رضي اهللا تعالى عنه، قال ٤١٠٧أخرجه الطرباين يف معجمه األوسط (ح  ) ٣(

 .١/١١٨المنذري: رواه الطرباين يف األوسط بإسناد حسن، الرتغيب والرتهيب 

ط دار الفكر  ١/٤٢٥نووي، المجموع  شرح المهذب أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ال ) ٤(

 بيروت.
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٢٦٩ 

ومن هنا فإن الجهل بالعلم الشرعي وأحكامه آفٌة خطيرٌة، وبليٌة جسيمٌة، ألنه 

، وُيبعد عن ُسنَن الُهدى، ويؤدي إلى الضالل.  يحجب عن معرفة الحقِّ

لتشديد والتضييق، واإلفراط وبسبب الجهل بالعلم الشرعي َيِمْيل المكلف إلى ا

والتفريط، وَيحيد عن مسار الوسطية واالعتدال إلى الغلو والتنطع أحيانا، وإلى 

التسيُّب والتفلُّت والتساهل المذموم أحيانا أخرى، ويقع يف حبائل النفس، 

وشياطين اإلنس والجن، فيفتي بالتحليل والتحريم حسب تصوره وهواه من غير 

َذا ل تعالى: تروٍّ أوتثبُّت، قا َذا َحَالٌل َوَهٰ َوَال َتُقوُلوا لَِما َتِصُف َأْلِسنَُتُكُم اْلَكِذَب َهٰ

 .  )١(َحَراٌم لَِّتْفَتُروا َعَلى اهللاِ اْلَكِذَب 

فال تتحقق الوسطية والُتَقّوم  إال بالرجوع إلى العلم الشرعي الذي هو علم 

من الصحابة والتابعين  نصوص الشريعة بفهم صحيح مأثور عن السلف الصالح

رضي اهللا تعالى عنهم، وتلقي هذا العلم عن علماء الشريعة الثقات، وهذه هي 

 َوَمنُيْؤتِي اْلِحْكَمَة َمن َيَشاُء  الحكمة التي جاء ذكرها يف قوله سبحانه وتعالى: 

منه قول الرسول ، وهذه هي الخيرية التي تض)٢(َكثِيًرا َخْيًرا ُأوتِيَ  َفَقْد  اْلِحْكَمةَ  ُيْؤَت 

 .)٣("من يرد اهللا به خيرا يفقهه يف الدين"الكريم صلى اهللا عليه وسلم: 

العلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط "قال الحافظ ابن رجب رحمه اهللا: 

                                                        

 .١١٦النحل اآلية  ) ١(

 .٢٦٩البقرة اآلية  ) ٢(

)، ومسلم يف ٧١أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم، باب من يرد اهللا به خيرا يفقهه يف الدين (ح  ) ٣(

أبي سفيان رضي اهللا تعالى ) عن معاوية بن ١٠٣٧صحيحه، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسئلة (ح 

 عنه.
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٢٧٠ 

نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيُّد يف ذلك بالمأثور عن الصحابة 

الحديث، وفيما ورد عنهم من الكالم يف والتابعين وتابعيهم يف معاين القرآن و

 .     )١("مسائل الحالل والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك

ودراسة المرء للنصوص بتصوره وفهمه بعيدا عن فهم السلف باٌب من أبواب 

الضالل، وانحراٌف عن درب االعتدال، وخروٌج من االتِّباع إلى االْبتداع، وقد ورد 

إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه "صلى اهللا عليه وسلم أنه قال:  عن رسول اهللا

من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لن ُيْبِق عالما اتخذ الناس 

  .)٢("رؤوسا جهاال، فُسئلوا فأفتوا بغير علم فضّلوا وأضّلوا

                                                        

 هـ.١٤٠٦ط دار الصميعي الرياض،  ٤٥بيان فضل علم السلف على علم الخلف  ص  ) ١(

)، ومسلم يف صحيحه، ١٠٠أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم، باب كبف يقبض العلم (ح  ) ٢(

  تعالى عنهما.) عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا٢٦٧٣كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه (ح 
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٢٧١ 

  المبحث الثالث
  لزوم الجماعة 

الفرقة أصل من أصول اإلسالم العظيمة  األمر بلزوم الجماعة والنهي عن

إذ به يحصل للمرء الَهْدي إلى طريق السعادة،  وقاعدٌة من قواعد الدين المتينة،

والثبات على الصراط المستقيم، والنجاة من الفتن، والحصانة من االنحراف إلى 

 طريق الزيغ والشقاء والضالل.

َواْعَتِصُموْا بَِحْبِل الّلِه َجِميًعا َوالَ ولذا أمرنا اهللا به وَرِضَيه لنا فقال تعالى: 

ُقواْ  ، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما لسماك الحنفي: يا حنفي، الجماعَة )١(َتَفرَّ

قها، أما سمعت اهللا عز وجل يقول  :الجماعَة، فإنما هَلَكت األمم الخالية لتفرُّ

ُقو  .)٢(اْ َواْعَتِصُموْا بَِحْبِل الّلِه َجِميًعا َوالَ َتَفرَّ

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي هريرة رضي اهللا تعالى عنه قال: قال 

إن اهللا يرضى لكم ثالث� ويكره لكم ثالث� فيرضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به   "

 . )٣("شيئا وأن تعتصموا بحْبل اهللا جميعا وال تفرقوا

َتْلزم  "حدوث الفتن، قال: ولما سئل النبي صلى اهللا عليه وسلم عن النجاة عند 

 . )٤("جماعَة المسلمين وإماَمهم 

                                                        

 .١٠٣آل عمران اآلية  ) ١(

 ١٣٨٤ط دار الكتب المصرية  ٤/١٠٥شمس الدين محمد بن أحمد القرطبي، الجامع ألحكام القرآن  ) ٢(

 م.١٩٦٤ –

 ).١٧١٥أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب األقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (ح  ) ٣(

اب عالمات النبّوة يف اإلسالم ه البخاري كتاب المناقب، بوهو جزء من حديث طويل أخرج ) ٤(

)، ومسلم يف صحيحه كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ٣٦٠٦(ح

 - صلى اهللا عليه وسلم- ُحذيفَة بن اليَمان يقول: كان الناُس يسأُلوَن رسوَل اهللا عن ")، ولفظه ١٨٤٧(ح 

، فجاَءنا عن الخير، وكنُت أسألُ  ه عن الشرِّ مخافَة أن ُيدِرَكني، فُقلُت: يا رسوَل اهللا! إنا كنا يف جاِهلِيٍَّة وشرٍّ

؟قال: نعم، ُقلُت: وهل بعد ذلك الشرِّ مِن خيٍر؟ قال: نعم،  اهللا هبذا الخير، فهل بعد هذا الخير مِن شرٍّ
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٢٧٢ 

عليكم بالجماعة، وإياكم والُفرقة، فإن الشيطان "وقال صلى اهللا عليه وسلم: 

 .)١("مع الواحد وهو من االثنين أبعد، من أراد َبْحبوحة الجنة فليلزم الجماعة

حرص على ومن هنا كان الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم يحرصون أشد ال

االلتزام بالجماعة، ونبذ الفرقة، ويوصون بذلك أتباعه،  فكان عبداهللا بن مسعود 

يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإهنما حبل اهللا الذي "رضي اهللا عنه يقول: 

 .)٢("أمر به، وإن ما تكرهون يف الجماعة والطاعة هو خيٌر مما تستحبون يف الفرقة

وهذا األصل العظيم: وهو "بن تيمية رحمه اهللا تعالى: يقول شيخ اإلسالم ا

االعتصاُم بحبل اهللا جميعا وأن ال يتفرق، هو من أعظم أصول اإلسالم، ومما 

عظمت وصية اهللا تعالى به يف كتابه، ومما عظم ذّمه لمن تركه من أهل الكتاب 

ة وغيرهم، ومما عظمت به وصيُة النبي صلى اهللا عليه وسلم يف مواطَن عام

 . )٣("وخاصة

فالسالمُة كل السالمة، واألماُن كل األمان ، والرْشُد كل الرشد يف لزوم 

ك بالجماعة نجا واهتدى،  الجماعة، حيث التجتمع األمة على ضاللة، فمن تمسَّ

 وُوفِّق للوسطية الدائرة بين الغلو الُمْوبِق والتسيُّب المهلك.

                                                                                                                                                           

عِرُف مِنهم وُتنكِر، ُقلُت: فهل بعد ذلك ، ُقلُت: وما دَخنُه؟ قال: قوٌم يهُدون بغير هديِي، ت«وفيه دَخنٌ 

؟ قال ، ُقلُت: يا رسول اهللا! »نعم، ُدعاٌة على أبواِب جهنم، َمن أجاَبهم إليها قَذُفوه فيها :الخيِر مِن شرٍّ

تلَزُم "، ُقلُت: فما تأُمُرين إن أدَرَكني ذلك؟ قال: «ُهم مِن ِجلدتِنا، ويتكلَُّمون بألِسنَتنا«ِصفهم لنا، قال: 

 ."ماعَة الُمسلمين وإماَمهمج

) عن عبد اهللا بن عمر ٢١٦٥أخرجه الرتمذي يف سننه، كتاب الفتن، باب ما جا ءيف لزوم الجماعة (ح  ) ١(

 رضي اهللا تعالى عنهما، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ط دار الوطن، الرياض   ١/٢٩أبوبكر محمد بن الحسين اآلجري،الشريعة  ) ٢(

ط جامعة اإلمام محمد بن سعود   ١/٢٤تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، االستقامة  ) ٣(

 هـ.١٤٠٣اإلسالمية 
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  خاتـمـة البـحـث
نة التي تناولت جانب الوسطية يف مختلف مناحي المتتبع لنصوص الكتاب والس

األحكام ُيدرك جيدا أن الوسطية من أهم مطالب الشريعة، تتجلى يف كل باب من 

أبواب الدين، ويف كل شعبة من شعب الحياة من العبادة، والدعاء، واإلنفاق، 

طالق، واألكل والشرب، والنوم، والعناية بالمْظهر، والعالقة مع الغير، والزواج وال

 والمعامالت، والنزاعات، واآلداب وغيرها.

ته على االلتزام هبا قوال وفعال،  وقد حثَّ الرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم أمَّ

وحرص على تطبيقها وتنفيذها يف حياته وحياة أصحابه رضي اهللا تعالى عنهم يف 

ر والحضر، جميع الحاالت، يف المْعسر والميسر، والمنْشط والمكره، ويف الَسفَ 

ويف الخلوة والجلوة، ويف خاصة نفسه، و بين أهله وأفراد أسرته، ومعارف 

مجتمعه، فال يسعد المرء، والتسعد األسرة، وال يسعد المجتمع، والتسعد الدولة 

إال بالوسطية التي هي جماع الخير كله، وهذا هو السرُّ يف إضمار المفعول به يف 

القصَد القصَد "قوله عليه الصالة والسالم: بيان ثمار االلتزام بالوسطية يف 

 ، ليشعر اإلضمار العموم والشمول لجميع جوانب النفع والخير. )١("تبلغوا

وقد يّسر لي اهللا سبحانه وتعالى يف هذا البحث المتواضع إلقاء الضوء على 

بعض أهم معالم الوسطية، ومقوماهتا مع إيراد نبذة من الجزئيات التي تندرج 

 رتب� إياها على فصلين.تحتها، م

                                                        

) عن أبي ٦٤٦٣أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة يف العمل (ح  ) ١(

 هريرة رضي اهللا تعالى عنه.
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األول يف بيان معالم الوسطية، منها: الجمع بين متطلبات الروح والجسد، 

والتوازن يف التعامل مع متاع  الدنيا، واحتواء التشريعات للثبات والتطور، والمرونة 

 يف التعامل مع غير المسلمين.

العناية بالعلم والثاين يف مقومات الوسطية، منها: االعتصام بالكتاب والسنة، 

 الشرعي والرجوع إلى العلماء، ولزوم الجماعة.

ولو درسنا جميع جوانب الوسطية التي تضمنته نصوص الشريعة من الكتاب 

والسنة، وترجمته سير السلف الصالح يف مختلف مراحل حياهتم لوجدنا أن 

الوسطية يمكن تصنيفها أساسا يف كليات جامعة شاملة حسب أبواب األحكام، 

عب الحياة، تندرج تحت كل كليٍة جزئياٌت متعّددة متنوعة يتطلب جمعها وش

 وبياهنا وترتيبها ودراستها صفحات تضم مجلدا ضخما.

ة التي يجب االعرتاف هبا أن مبدأ الوسطية مهضوٌم حقه، مقطوع  والحقيقة الُمرَّ

جناحه يف حياة المسلمين المعاصرة على اختالف طبقاهتم وأجناسهم، حتى عند 

طلبة العلم والملتزمين منهم، فال نجد عندهم توازنا بين الرتف والزهد، وبين 

ه عنها مع القدرة عليها، وبين اإلغداق يف راحة البدن و  استعمال النِّعم والتنَزُّ

ل المشاق، وبين الوالء والرباء، وبين الخالف واالختالف،  ترويضه على تحمُّ

أن الوسطية تشمل هذا الجانب أيضا،  ونحو ذلك، بل إن البعض ال يخطر ببالهم

وقد أّدى ذلك إلى تناقض يف المفاهيم، وتضارب يف المعارف، وتلفيق يف المناهج، 

وتفريق يف الصفوف، فكان لزام� على الجهات المعنية إضافة مادة الوسطية 

رات الدراسية على مختلف مراحل التعليم لما سيكون له من  واالعتدال يف المقرَّ

ال بناٍء يف تمهيد العقول، وتصحيح المفاهيم، وتقويم المعارف، وتقارب دور فعّ 
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وجهاِت النظر،واحتواء الخالف، وتوحيد الصفوف، وتقبُّل النقاش، واحرتام 

 اآلراء.      

ويف ختام هذا البحث أسأل اهللا تعالى أن يوفقنا للوسطية يف كل صغير وكبير من 

رك لي يف هذا الجهد، وأن يضع له القبول حياتنا، وأن يرزقنا اإلخالص، وأن يبا

ته وجالله ونعمته تتّم الصالحات، وصّلى اهللا تعالى  والنفع، والحمد هللا الذي بِعزَّ

د وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين.  وبارك وسلَّم على خير َخْلقه سيِّدنا محمَّ

 



   ١/٢   الجزء الرابع    –لرابع والثالثون العدد ا

٢٧٦ 

  ثبت المراجع
،   ط جامعة اإلمام محمد االستقامة، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية -١

 هـ.١٤٠٣بن سعود اإلسالمية 

الرتغيب والرتهيب من الحديث الشريف، زكي الدين عبد العظيم بن عبد  -٢

القوي المنذري، تحقيق محي الدين مستو وسمير العطار ويوسف بديوي، 

 م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ط دار ابن كثير، دمشق 

ل بن كثير القرشي ط دار المعرفة، تفسير القرآن العظيم، عماد الدين إسماعي  -٣

 م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣بيروت 

هتذيب مدارج السالكين شمس الدين محمد بن أبي بكرابن قيم الجوزية، ط  -٤

 م.٢٠١٠ -هـ ١٤٣١مؤسسة الرسالة بيروت 

جامع البيان يف تأويل آي القرآن المعروف بـ تفسير الطربي، محمد بن جرير  -٥

هـ ١٤٢٢سات العربية واإلسالمية بالقاهرة الطربي ط مركز البحوث والدرا

 م ٢٠٠١-

الجامع الصحيح المختـصر المـسند من أيام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -٦

أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري ط الدار السلفية، وسننه وأيامه، 

 المدينة المنورة، المطبوع مع فتح الباري 

بد اهللا  شمس الدين محمد بن أحمد القرطبي، ط الجامع ألحكام القرآن، أبو ع -٧

 م٢٠١٣-هـ ١٤٣٤مؤسسة الرسالة، بيروت 

الرحيق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري، ط دار السالم بالرياض  -٨

 م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢
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الروض األنف يف تفسير السيرة النبوية البن هشام، أبو الحسن عبد الرحمن بن  -٩

 ط دار الكتب العلمية بيروت.  عبد اهللا الخثعمي السهيلي،

السنن، أبو داود سليمان بن أشعت السجستاين ط دار إحياء السنة النبوية،  -١١

 القاهرة

الرتمذي ط مصطفى الحلبي وأوالده،  السنن، أبو عيسى محمد بن عيسى -١٢

 م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨القاهرة 

ر اإلسالمية، السنن، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ط دار البشائ -١٣

 م ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦بيروت 

السنن، أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه ط دار الفكر  -١٤

 العربي، القاهرة

محمد بن يوسف الصالحي، دار سبل الهدى والرشاد يف سيرة خير العباد،  -١٥

 م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الكتب العامية بيروت 

طن، الرياض ط دار الو  ١/٢٩الشريعة، أبوبكر محمد بن الحسين اآلجري،  -١٦

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

الصحيح، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ط بيت األفكار الدولية  -١٧

 م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩

فـتح الباري بشـرح صحـيح البـخاري، شـهاب الـدين أحـمـد بن علي بن  -١٨

حجـر العـسقالين تحقيق الشيـخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز ط دار المعرفة 

 وتبير

فيض القدير شرح الجامع الصغير، محمد عبد الرؤف المناوي ط دار  -١٩

 م١٩٧٢ -هـ ١٣٩١المعرفة بيروت 

القاموس المحيط، أبوطاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي، ط مؤسسة  -٢٠

  م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الرسالة بيروت 
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عبد  األنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن مصالح يف األحكام قواعد -٢١

السالم الدمشقي، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، ط دار الكتب العلمية، 

 م  ١٩٩١ -هـ  1414 بيروت 

لسان العرب، أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور،  ط دار صادر، بيروت  -٢٢

 م.١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤

المجموع  شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي،  -٢٣

 لفكر بيروت.ط دار ا ١/٤٢٥

المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن عطية  -٢٤

 م.   ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨األنلسي، ط دار الخير بيروت 

المستدرك على الصحيحين، أبو عبد اهللا الحاكم النيسابوري ط دار الكتاب  -٢٥

 العربي، بيروت

 م ١٩٧٨ -هـ  ١٣٩٨بيروت المسند، أحمد بن محمد بن حنبل ط دار الفكر  -٢٦

المعجم األوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطرباين، تحقيق طارق  -٢٧

 هـ١٤١٥عوض اهللا، وعبد المحسن الحسيني ط دار الحرمين، القاهرة 

معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني، ط دار الفكر  -٢٨

 م.١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩بيروت 

رح صحيح مسلم بن الحجاج، يحيى بن شرف النووي، ط دار المنهاج يف ش -٢٩

 م ١٩٩٥أبي حيان سنة 

 -هـ ١٤٢٦الموطأ، مالك بن أنس األصبحي ط دار الحديث بالقاهرة  -٣٠

 م ٢٠٠٥
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