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الوسطية 
في 

القرآن
الوسطية في القرآن

مم أك نناَ مل نع نج نك  لل نذ نك نو بياَن لمعنى قوله تعاَلى : { 
ةطاَ} نس نو ةة  مم أأ

المقدمة :

الحمد لله رب العالمين 

نبيششاء والمرسششلينأوالصششلةا والسششلما علششى أشششرف ال
وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعد :

يستخدما دعاةا الوسطية كثيرا في أدبياتهم وخطابششاتهم
ةطاَقوله تعالى {  نس نو ةة  مم أأ مم  أك نناَ مل نع نج نك  لل نذ نك  } [البقرةا :نو

] من أجششل الششدعوةا إلششى مششا يروجششون لششه مششن منهششج143
وسطي زاعمين بأن الية تتحششدث عششن هششذا المنهششج الششذي

يدندنون حوله !

وعند التأمل في معنى الية وتفسيرها الصحيح الثششابت
يي لعنششاق النصششوص يتضح أن ذلك الستشهاد ما هششو إل لشش
وتحريششف للقششرآن عششن مواضششعه واتخششاذه مسششوغا للهششواء

النفسية .

عدالشة هشذهوبيان ذلك أن اليشة الكريمشة تتحشدث عشن 
المة وخيريتها وأهليتها للشهادةا على النششاس يششوما القيامششة
ول علقة لها بوسطية السششلما فششي المنهششج إل مششن حيششث

الشتراك اللفظي .

ولتوضيح هذا المر لبد مششن التطششرق إلششى معنششى اليششة
ومعرفة سياقها الموضششوعي ومششدلولها الشششرعي ومششا ورد

.فيها من تفسيرات 

:وقبل ذلك أتوقف عند مقدمتين

. لبيان المنهج العلمي لدراسة التفسير إحداهماَ
 لبيان معاني كلمة الوسط .والثاَنية
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مقدمة في بياَن المنهج العلمي
لدراسة التفسير

إن بحثنا في تفسير القرآن الكريم يعني أننا نسأل عن
مراد الله تعالى في كتابه العزيز .

لهذا فل بد مششن سششلوك منهششج علمششي للتعامششل مششع مششا
تزخر به التفاسير من آراء واجتهادات وآثار وروايات بحيث
يقششدما المقطششوع بششه علششى المظنششون والمظنششون علششى
المشكوك والراجح على المرجششوح ويقششدما الثششابت بششالنص
على الوارد بالرأي والمنقول بسند صششحيح علششى المنقششول
بسند ضعيف والمرفوع للنبي صلى الله عليه وسششلم علششى
الموقششوف علششى الصششحابة وهششذا الخيششر علششى المنسششوب

للتابعين .

يرىّ الدقششة ومن المؤسف أن الكثير من طلبة العلم يتح
فششي بحثششه فششي مسششائل الحكششاما فل يقبششل إل الصششحيح
المرفششوع الثششابت عششن النششبي صششلى اللششه عليششه وسششلم ول
يستسيغ معارضته بغيره ولكنه ل يفعل الشششيء نفسششه إذا
تعلق المر بالتفسير بل يقبل منه الغث والسمين ويساوي

بين الثر والرأي والمرفوع وغير المرفوع .

لهششذا ينبغششي للبششاحث فششي التفسششير أن يرتششب أنششواع
التفسيرات حسب الصشحة والثبشوت ويقشدما الهشم فشالهم

وذلك كما يلي :

أول : النظر في سنة النييبي صييلي اللييه عليييه
وسلم .

ول شك أن أعلم النششاس بمششراد اللششه تعششالى هششو النششبي
صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا القرآن من عنششد اللششه

تعالى وكلفه الله بتبليغه .

وتفسير النبي صششلى اللششه عليششه وسششلم يجششب الوقششوف
 لن الله؛عنده وعدما تخطيه أو النقص منه أو الزيادةا عليه

وأنزلناَ إليييك الييذكرتعالى يقول فششي محكششم كتششابه : {
}فدلت هذه الية علششى أنلتبين للناَس ماَ نزل إليهم

تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمراد اللششه تعششالى
في كتابه العزيز .
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إضافة إلى أن قششول النششبي صششلى اللششه عليششه وسششلم ل

ياَيهاَ الييذين {:تجوز معارضته بقششول آخششر لقششوله تعششالى
}.آمنوا ل تقدموا بين يدي الله ورسوله

وتفسششير النششبي صششلى اللششه عليششه وسششلم ل يجششوز أن
يعارض بشيء وإنما ينظر فقط في صششحة ثبششوت الحششديث

عنه وطبيعة دللته من كونها صريحة أو غير صريحة .

تفسير الصحاَبة رضي الله عنهم . ثاَنياَ :

الصحابة هم أعلم الناس بكتاب اللششه بعششد رسششول اللششه
تلقوا تفسير هذا القرآن من النششبي؛ صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسششلم مشششافهة وعاصششروا نزولششه فعرفششوا
أسباب النزول وموارد التأويل .

ومع أنهششم غيششر معصششومين فهششم أولششى بششالظن بإصششابة
الحق من غيرهم لن الله تعالى وفقهم للخير واصششطفاهم
لصحبة نبيه وقد كان بعضششهم يجتهششد فيوافششق الششوحي كمششا
حدث في موافقات عمر رضي الله عنه وكمششا حششدث فششي
قصة قضاء ابن مسعود التي أوردهششا ابششن حجششر فششي بلششوغ

المراما فقال :

عن علقمة عن ابششن مسششعود – رضششي اللششه عنششه – أنششه
سئل عن رجل تزوج امششرأةا ولششم يفششرض لهششا صششداقا ولششم
يدخل بها حتى مات فقال ابن مسششعود : لهششا مثششل صششداق
نسشائها ل وكشس ول ششطط وعليهششا العششدةا ولهششا الميششراث
فقاما معقل بن سنان الشجعي فقال : قضى رسول اللششه
صلى الله عليه و سلم في بششروع بنششت واشششق امششرأةا منششا

رواه أحمششد مثششل مششا قضششيت ‘ ففششرح بهششا ابششن مسششعود .
والربعة وصححه الترمذي والجماعة .

فتفسير الصحابة ل ينبغي أن يرد إل بششدليل معتششبر مششن
الشرع يدل على عدما صحته .

واجتهاداتهم أولى من اجتهادات غيرهم من جهتين :

- أنهم أعلم من غيرهم وأدرىّ بالشرع لما اختصششوا بششه
من صحبة النبي صلى الله عليه وسششلم ومباشششرةا التلقششي

عنه .

- أن اجتهاداتهم قد تحتمل الرفع خلفا لغيرهم .
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ما على تفسششير الصششحابة تفسششير التششابعين أويأما أن يقد

من بعدهم فهذا تأخير لما قدمه الله تعالى .

تفسير التاَبعين  ثاَلثاَ :

وبعششد النظششر فششي تفسششير الصششحابة ينظششر فششي تفسششير
تلميذهم من التابعين لنهم أقرب الناس إلى العهد النبوي
وأعلم الناس بعلم الصحابة وما نقلوه عن النبي صلى الله
عليه وسلم وهم حلقشة الوصشل بيشن القششرون الثلثشة الششتى

زكاها النبي صلى الله عليه وسلم. 

أقوال المفسرين  رابعاَ :

وبعد النظر في أقوال التابعين وتفسيراتهم ينظششر فششي
أقوال بقية المفسرين ويميز فيها بين الراجح والمرجوح .

هذا كله بالنسبة للنظر فششي التفاسششير وترتيبهششا حسششب
الهمية .

أما بالنسبة لمعرفة التفاسير التي هي حجة في نفسها
ول يجوز العدول عنها إلى غيرها فهي ثلثة :

- القرآن الكريم : 1

إذا وردت آية مجملة في موضششع مششن كتششاب اللششه وورد
معناهششا مفصششل فششي موضششع آخششر تعيششن حملهششا علششى هششذا

المعنى المفصل .

- السنة النبوية :2

فإذا ورد تفسير آية من كتاب الله عن النبي صلى اللششه
عليه وجب المصششير إلششى هششذا التفسششير ولششم يجششز العششدول

عنه .

- الجماَع :3

إذا انعقد الجماع على تفسير آية لم يجز العششدول عنششه
لما علم من حجية الجماع وأهم الجماعات في هذا المر

إجماع الصحابة والتابعين .

***
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ومن المهم في مجال التفسششير أل يغفششل البششاحث عششن
الشششاهد مششن الكتششاب والسششنة لليششة الششتي يريششد تفسششيرها
فتطابق أحد التفسيرات مع آية أخرىّ أو حديث شريف قد
يدل على أرجحية هششذا التفسششير لن القشرآن يفسشر بعضشه
بعضا وفيه طرق للمعاني بأساليب مختلفة متنوعة وتكرار
لها كأجود ما يكون التكرار حتى يفهم الناس ويعوا المقال

ةبيياَقال الله تعششالى: {  نتاَ لك لث  لدي نحيي مل نن ا نسيي مح نأ نل  أه نييز مل ال
ني لن نثاَ نم ةهاَ  لب نشاَ نت  } .أم

قال ابن كثير :

(قال مجاهد: يعني القرآن كله متشابه مثاني.

وقال قتادةا: الية تشبه الية، والحرف يشبه الحرف.

يي } ترديششد القششول ليفهمششوا عششن نن يثا يم وقال الضحاك: { 
ربهم عز وجل.

ننششى اللششه فيششه القضششاء -زاد وقششال عكرمششة، والحسششن: ث
الحسن: تكون السورةا فيها آية، وفي السورةا الخرىّ آيششة

)93 / 7تشبهها). تفسير ابن كثير - (

فمن أراد البحث في تفسير آية فل ينبغي أن يغفل عن
البحث عن الشاهد لها مششن الكتششاب والسششنة فششذلك معيششن

على فهم مراد الله تعالى في كتابه العزيز .

وقد أبدع الشيخ محمد الميششن الشششنقيطي رحمششة اللششه
عليه في هذا المجال في كتششابه القيششم أضششواء البيششان فششي

تفسير القرآن بالقرآن فأجاد وأفاد .
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مقدمة في بياَن معاَني لفظ
"الوسط"

ذكر علماء اللغة لكلمة "الوسششط" عششدةا معششان نجملهششا
فيما يلي :

- الوسط نقيض الطرف1

نزبيدي:  قال مرتضى ال

(قال الشيخ أبو محمد بن بري رحمه الله تعالى : اعلم
أن الوسط بالتحريك : اسم لما بين طرفششي الشششيء وهششو
منه كقولك : قبضت وسط الحبل وكسششرت وسششط الرمششح
وجلست وسط الدار ومنه المثل : يرتقشي وسشطا ويربشض
ةةا أي يرتع أوسط المرعى وخيششاره مششاداما القششوما فششي ير جج يح
ةةا أي ناحيششة ير ججشش يح خير فششإذا أصششابهم شششر اعششتزلهم وربششض 
منعزل عنهم ‘ وجششاء الوسششط محركششا أوسششطه علششى وزان
نقيضه في المعنى وهو الطرف لن نقيض الشششيء يتنششزل
منزلة نظيره في كثير من الوزان نحو :جوعان وشششبعان ‘

)5033 / 1وطويل وقصير) .تاج العروس - (

وقال ايضا : 

تته : ما بين القادمة يط نس يوا نر و تكو تط ال نس يوا تث :  جي نل (وقال ال
والخرةا .

وأنشد لطرفة : 

يها  جي يع جب يض نب جت  يم يعا تسها و جأ ير نر  تكو تط ال نس يوا يمى  يسا تت  جئ نش جن  نإ و
يء الخفيدد). تاج العروس- يجا )5038 / 1( ين

وقال الصاحب بن عباد :

ير في تطهم: إذا صا نس يي نس فهو  ية النا يع يما يج يط فلن  يس يو (و
نطهم.  يس يو

نة يمشش ند طط بيششن القا يسشش يو ينششه  نل ل جحشش تة الر يط نسشش يي وا يم تس ومنه 
يدةا). المحيششط فششي اللغششة - ( نقل تة ال يط نس نةا، وكذلك وا ير نخ وال

2 / 269(
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قال ابن منظور :

جيه قال  يف ير تط الشيء ما بين ط يس ( وسط ) و

يسطا  يو تلوني  ججع تت فا جل يح ير نطيق    نإذا  تأ نبير ل  يك نني  نإ  
يندا تع ال

نإني تقون بي وتحفظونني فشش تف يتر ةا لكم  يأي اجعلوني وسط
يأن ةا عنكششم  يخر يأ يأو متشش ةا لكششم  ندم تمتقشش نإذا كنششت وحششدي  يأخاف 

يعني ير جصشش يأو نششاقتي فت ترطُ دابتي  جف /7لسششان العششرب - (. [يت  
426([

نضلَ :2 مف نسط يعني ال نو - ال

نزبيدي: قال مرتضى ال

نطها وهششي  يسشش يو نتششي فششي  نل تةا ا نر دد نةا : الشش يد نقل تة ال يط نسشش يوا  -
يها  نز ير يخ تس  يف جن يأ

نه نم جو يق طب في  نسي يح يأي  طط  نسي يو طل  تج ير  -

يهششا .  تر ييا نخ نر :  نني ندنا تة الشش يط يسششا يو /1تششاج العششروس - ([-   
5038([

وقال الزهري :

(وقيل في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: أنششه كششان
أوسط قششومه: أي مششن خيششارهم. والعششرب تصششف الفاضششل
نب بأنه من أوسط قششومه، وهششذا يعششرف حقيقتششه أهششل يس نن ال
تتمثششل القبيلششة ةا، ف اللغة، لن العرب تستعمل التمثيششل كششثير
بالوادي، والقاع، وما أشبهه، فخير الوادي وسطه، فيقششال:
هذا من وسط قومه، ومن وسط الششوادي، وسششرر الششوادي،
وسرارته، وسره، ومعناه كله من خير مكان فيششه، فكششذلك
النبي صلى الله عليششه وسششلم مششن خيششر مكششان فششي نسششب

ةا). ةا، أي خيار تأمته أمة وسط تجعلت  تهذيب [العرب، وكذلك 
])306 / 4اللغة - (

- الوسط المعتدل في الصفة :3

هش) :770قال أحمد بن محمد بن على الفيومي (ت: 
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(الوسط بالتحريك المعتدل يقال شيء وسششط أي بيششن
الجيد والرديء وعبششد وسششط وأمششة وسششط وشششيء أوسششط

وللمؤنث وسطى بمعناه .

نن أهليكموفي التنزيل : { أمو لع مط أت نماَ  لط  نس مو نأ من  }لم
أي من وسط بمعنى المتوسط ‘ واليششوما الوسششط والليلششة

المصباح المنير في غريب الشرح الكششبير - ( [الوسطى) .
10 / 340([

- الوسط يعنى الشدة والتمكن 4

قال ابن جني :  

يرف الشششئ أضششعف مششن قلبششه يطشش قششالوا : الطششرف لن 
موا أناَ نأتي الرض{وأوسطه قال الله سبحانه  نر ني أولم 

لفهاَ لمن أطرا أقصهاَ  من يي الكبير : }نن  وقال الطائ

يلبت ... مششا حولهششا  يت يع فاسشش يط الممنو ( كانت هي الوس
يرفا ) يط تيل حتى أصبحت  ])166 / 2الخصائص - ( [الخ

وقال ابن منظور :

يسط الدابة للركوب خير من طرفيها لتمكن الراكششب (و
يسطا ومنه الحديث ججعلني و تت فا جب نك نإذا ر ولهذا قال الراجز 
يمششن نس  تطها ومنه قششوله تعششالى ومششن النششا جوسا يأ تلمور  تر ا نخيا
يرف مششن يك فهششو علششى طشش يش يأي على  جرف  يه على ح يل ييعبد ال

نكششن ) لسششان العششرب - ( تمتم يسط فيه ول  تمتو تر  /7ندينه غي  
426.(

وقال النسفي في تفسيره :

(وقيل : للخيار وسط لن الطراف يتسارع إليها الخلل
 .])80 / 1تفسير النسفي - ( [والوساطُ محمية)

 ترجع كلها إلى المعانىىّوهناك معان واشتقاقات أخر
التي ذكرنا .
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وهششذا يششدل علششى أن لفششظ "الوسششط" مششن اللفششاظ
المشتركة فحيثما ورد وجب البحث في القرائششن والششدلئل

التي ترجح حمله على أحد المعاني .
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الوسطية 
في 

القرآن
تفسير قوله تعاَلى

ةطاَ} نس نو ةة  مم أأ مم  أك نناَ مل نع نج نك  لل نذ نك نو }

ونبدأ في ذكششر مششا ورد مششن تفسششير لليششة متبعيششن – إن
شاء الله المنهجية التي ذكرنا .

أول : تفسير النبي صلى الله عليه وسلم

 ثشابت عشن النششبيبالعدالششةتفسير الوسشطية فششي اليششة 
صلى الله عليه وسلم من رواية أبششي سششعيد وأبششي هريششرةا

بالمنطوق ومن رواية جابر بن عبد الله بالمفهوما.

وهذا بيان ذلك :

- عن أبي سعيد الخدري رضي اللششه عنششه قششال: قششال1
رسول الله، صلى الله عليه وسلم:

تيدعى نوح يوما القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب،  )
تكششم؟ يغ نل يب نمته: هل  تيقال ل يلغت؟ فيقول: نعم، ف فيقول: هل ب
فيقولون: ما أتانا من نذير، فيقول: من يشهد لك؟ فيقول:
يرسول عليكم نلغ، ويكون ال ننه قد ب نمته، فيشهدون أ محمد وأ

نل ذكششره - ةدا. فذلك قششوله - جشش مم:{ شهي أك ننيياَ مل نع نج نك  لل نذ نك نو
نن أكييو ني نو لس  منيياَ نلييى ال نع نء  ندا نه أشيي أنييوا  أكو نت لل ةطاَ  نس نو ةة  مم أأ

ةدا لهي نش مم  أك مي نل نع أل  أسو مر  ).} . والوسط: العدلال

رواه البخاري والترمششذي وأحمششد وابششن أبششي حششاتم فششي
تفسيره 

وفي رواية أحمششد : (قششال: الوسششط: العششدل، فتششدعون،
فتشهدون له بالبلغ، ثم أشهد عليكم).

- وروىّ ابن جرير في تفسيره عن أبي هريرةا فقال :2

- حدثني على بن عيسى قال : حدثنا سششعيد بششن2168
سليمان، عن حفص بن غياث، عششن أبششي صششالح، عششن أبششي
هريشششرةا، عشششن النشششبي صشششلى اللشششه عليشششه وسشششلم فشششي

ةطاَقوله:" ممة وس " قال، عدول. جعلناَكم أ

- وروىّ ابن جرير أيضا عن حبان بن أبي جبلة مرسل3
:
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الوسطية 
في 

القرآن
- حدثني المثنى قال، حدثنا سويد بن نصر قششال،2176

جشد بششن سششعد قششال، أخبرنششا ابششن نر أخبرنا ابن المبارك، عن 
أنعششم المعششافري، عششن حبششان بششن أبششي جبلششة، يسششنده إلششى

وكذلك جعلنيياَكمرسول الله صششلى اللششه عليششه وسششلم:"
ةطاَ نس نو ةة  تط العدل. أم " قال، الوس

 ومن مراسيله :؛وحبان مقل له مراسيل

- كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين 

ير أهلهششا ذريششة المششؤمنين تت أكششث ية فوجششد تت الجنشش جلشش نخ جد تأ  -
يء يء والغنيا نلها النسا نل أه تت أق والفقراء ووجد

روىّ عن عبد الله بن عمروا بششن العششاص وابششن عبششاس
.ولم يرو عن أبي سعيد وأبي هريرةا اللششذين عليهمششا مششدار
هذا الحديث ‘فلعل الساقط من إسناده ابششن عبششاس الششذي

كان يقول بهذا التفسير.

- وروىّ الحاكم في المستدرك :4

 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قششال :3061
كنت مع رسول الله صششلى اللششه عليششه و سششلم صششلى اللششه
عليه و سلم في جنازةا فينا فششي بنششي سششلمة و أن أمشششي
إلى جنب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رجششل :
نعم المرء ما علمنا إن كان لعفيفا مسششلما إن كششان فقششال
رسول اللششه صششلى اللششه عليششه و سششلم : أنششت الششذي تقششول
قال : يا رسول الله ذاك بدالنا و الله أعلم بالسرائر فقال
رسول الله صلى الله عليشه و سشلم : وجبششت قششال : و كنشا
معششه فششي جنششازةا رجششل مششن بنششي حارثششة أو مششن بنششي عبششد
الشهل فقال رجل بئششس المششرء مششا علمنششا إن كششان لفظششا
غليظا إن كان فقال رسول الله صلى الله عليششه و سششلم :
أنت الذي تقول قال : يا رسول الله اللششه أعلششم بالسششرائر
فأما الذي بدا لنا منه فذاك فقال رسششول اللششه صششلى اللششه
عليه و سلم : وجبت ثم تل رسول الله صلى اللششه عليششه و

و كذلك جعلناَكم أمة وسطاَ لتكونوا شهداءسلم {
} على الناَس و يكون الرسول عليكم شهيدا

هذا حديث صحيح السناد ولم يخرجاه إنما اتفقا على 
وجبت فقط 

الشاَهد لهذا التفسير من القرآن :
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يشهد لهذا المعنى الوارد في الحشاديث السشابقة قشوله

ننتعششالى : { أرو أم مأ نتيي لس  منيياَ للل مت  نجيي لر مخ أأ ةة  مميي أأ نر  مي نخ مم  أت من أك
له مل لبيياَل نن  أنييو لم مؤ أت نو لر  نكيي من أم مل لن ا نع نن  مو نه من نت نو لف  أرو مع نم مل  }لباَ

].110[آل عمران : 

يقول العلمة محمد المين الشنقيطي :

ةاَ{ نسييط نو ةة  مميي أأ مم  أك نناَ مل نع نج نك  لل نذ نك } اليششة، أي: خيششارانو
عششدول. ويششدل لن الوسششط الخيششار العششدول. قششوله تعششالى:

لس{ منيياَ للل مت  نج لر مخ أأ ةة  مم أأ نر  مي نخ مم  أت من } أضششواء البيششان فششيأك
)45 / 1إيضاح القرآن بالقرآن - (

ويشهد للتفسير المذكور أيضا قوله تعالى :

نماَ{ نو مم  أك نباَ نت مج نو ا أه له  لد نهاَ لج مق  نح له  مل لفي ال أدوا  له نجاَ نو
مم أكيي لبي أ

ن نة  مليي لم ةج  نر نحيي من  لميي لن  ددي لفييي اليي مم  أكيي مي نل نع نلَ  نعيي نج
نذا نه لفي  نو ألَ  مب نق من  لم نن  لمي لل مس أم مل أم ا أك مماَ نس نو  أه نم  لهي نرا مب لإ
نء ندا نه أشيي أنييوا  أكو نت نو مم  أكيي مي نل نع ةدا  لهي نشيي أل  أسييو مر نن ال أكييو ني لل

لس مناَ نلى ال ]78 }[الحج : نع

يقول العلمة الشنقيطي أيضا :

ممقشششوله تعشششالى: { أك نبييياَ نت مج نو ا } .أي اصشششطفاكم،أهييي
واختاركم يا أمة محمد. ومعنششى هششذه اليششة أوضششحه بقشوله

لس{ منياَ للل مت  نج لر مخ أأ ةة  مم أأ نر  مي نخ مم  أت ].110} [آل عمششران:أكن
])300 / 5أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ([

ومحل الشاهد أنه تعالى قرن الجتبششاء فششي هششذه اليششة
بالشششهادةا علششى النششاس فكششان فششي هششذا الجتبششاء معنششى

العدالة .

الشاَهد لهذا التفسير من السنة :

روىّ الطبراني في المعجم الكبير :

 - حدثنا المقداما بن داود ثنا أسد بن موسى ثنششا1023
عدي بن الفضل عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال :
سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : ( أنتم توفون
سبعين أمة أنتم خيرهششا وأكرمهششا علششى اللششه عششز و جششل )‘

).422 / 19المعجم الكبير - (
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الوسطية 
في 

القرآن
* * *

جماَع الصحاَبة والتاَبعين .  إ  ثاَنياَ :

لقد أجمع كل من تكلم في معنششى اليششة مششن الصششحابة
والتابعين على متابعة التفسير المنقششول عششن النششبي صششلى
الله عليه وسلم وفسروا الوسطية في الية بالعدالششة ‘ ول

يعرف لهم مخالف في عصرهم .

وإذا كان إحداث قول ثششالث فششي المسششألة بعششد اختلف
الصحابة فيها على قولين ل يجوز فكيف بإحداث قول ثششان

بعد اتفاقهم على قول واحد ؟!

وهذه أقوال الصحابة والتابعين في المسألة :

 فقد أوردنا سابقا روايششاتأماَ باَلنسبة للصحاَبة :**
أبي سعيد وأبي هريرةا وجابر ..

وهي دالة على تبنيهم لهذا القول لنهم رووه عن النبي
صلى الله عليه وسلم وذلك أقصى درجات التبني .

ونزيد عليها قول ابن عباس الذي رواه ابششن جريششر فششي
تفسيره فقال :

- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبششي قششال،2175
حششدثني عمششي قششال، حششدثني أبششي، عششن أبيششه، عششن ابششن

ةطاَعباس:" نس نو "، يقششول: جعلكششموكذلك جعلناَكم أمة 
تعدول. ةة  أم

أقششول : ول يعلششم لهششؤلء الصششحابة مخششالف لهششم مششن
 وهششذا يعنششي أن فششي المششر إجماعششا مششن طششرف؛طبقتهششم

الصحابة على هذا التفسير . 

ولهذا فقد اتفق التابعون من بعدهم على متابعتهم في
هذا التفسير وهذه أقوالهم نوردها كمششا ذكرهششا ابششن جريششر

في تفسيره باختصار حيث قال رحمه الله :

تل. تط" العد ذكر من قال:"الوس
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- حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابششن يمششان، عششن أشششعث،
ةطا" قششال، يسشش يجعلناكم أمة و عن جعفر، عن سعيد:"وكذلك 

عدول.

- حدثني محمد بن عمرو قال، حششدثنا أبششو عاصششم، عششن
عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قششول اللششه عششز

ةطا" قال، عدول. يس يجعلناكم أمة و وجل:"وكذلك 

- حدثنا المثنى قال، حدثنا حذيفة قال، حدثنا شبل، عن
ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.

- حدثنا بشششر بششن معششاذ قششال، حششدثنا يزيششد قششال، حششدثنا
تعدول. ةطا" قال،  يس سعيد، عن قتادةا قوله:"أمة و

- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قششال،
ةطا" قششال، يسشش أخبرنا معمششر، عششن قتششادةا فششي قششوله:"أمششة و

عدول.

- حدثنا المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبششي
ةطا" قششال، يسشش جعفر، عن أبيه، عن الربيع في قششوله:"أمششة و

عدول.

- حششدثنا القاسششم قششال، حششدثنا الحسششين قششال، حششدثني
حجاج، عن ابن جريج، عن عطششاء ومجاهششد وعبششد اللششه بششن
جدل. يعشش تعششدول. قششال مجاهششد:  ةطا"، قششالوا:  يسشش يو كششثير:"أمششة 

])141 / 3تفسير الطبري - ([

* * *

ثاَلثاَ القرينة في الية :

إن الوصف بالوسطية فششي اليششة ورد معلل بالصششطفاء
للشششهادةا وفششي ذلششك قرينششة واضششحة علششى أن المششراد

.بالوسطية العدالة والخيرية التي هي شرطُ للشهادةا 

وبهذا تعلم أن العلة في كون المة وسششطا هششو أهليتهششا
نكللشهادةا على الناس يوما القيامة لقوله تعالى : { لل نذ نكيي نو

لس منيياَ نلييى ال نع نء  ندا نه أشيي أنوا  أكو نت لل ةطاَ  نس نو ةة  مم أأ مم  أك نناَ مل نع نج
ةدا لهي نش مم  أك مي نل نع أل  أسو مر نن ال أكو ني ].143} [البقرةا : نو

خلفا لقول ابن القيم رحمة الله عليه :
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(وقد جعل الله سبحانه هذه المة وسطا وهي الخيشار 

العششدل لتوسششطها بيششن الطرفيششن المششذمومين والعششدل هششو
 إغاثششة اللهفششان - ([الوسط بين طرفى الجور والتفريششط )

1 / 182(.[

وتفسيره للوسط بأنه بين طرفي الجور والتفريط فيششه
نظر لن الجور ل يقابله إل العدل .

ولقد تكرر هذا التعليل مرةا ثانية في كتاب الله فعندما
أدواأخبر تعالى بأنه اجتبى هذه المششة فششي قششوله :{ له نجاَ نو

مم أك نباَ نت مج نو ا أه له  لد نهاَ لج مق  نح له  مل  }علل ذلك بقوله :{لفي ال
نء ندا نه أشيي أنييوا  أكو نت نو مم  أكيي مي نل نع ةدا  لهي نشيي أل  أسييو مر نن ال أكييو ني لل

لس  مناَ نلى ال ].78}[الحج : نع

فتضافر هذان الدليلن على أن العلة في عدالششة المششة
واصطفائها هي أهليتها للشهادةا على الناس يوما القيامة .

إن العلقة بين عدالششة المششة ووسششطية منهجهششا ليسششت
علقة العلة بالمعلول أو اللزما بالملزوما ..

وإنما هي علقة مناسبة كما قال ابن كثير :

ةا خصششها بأكمششل  يسششط يو نمششا جعششل اللششه هششذه المششة  يل «و
الشرائع وأقوما المناهج وأوضح المذاهب كما قال ش تعششالى

منش: { لميي لن  ددي لفييي اليي مم  أكيي مي نل نع نلَ  نع نج نماَ  نو مم  أك نباَ نت مج نو ا أه
نن لمي لل مسيي أم مل أم ا أك مماَ نسيي نو  أهيي نم  لهييي نرا مب مم إ أك لبي أ

ن نة  مل دم ةج  نر نح
مم أكيي مي نل نع ةدا  لهي نش أل  أسو مر نن ال أكو ني لل نذا  نه لفي  نو ألَ  مب نق لمن 

لس مناَ نلى ال نع نء  ندا نه أش أنوا  أكو نت ] ».78} [الحج: نو

فليست وسطية المنهج السلمي هي العلة في عدالششة
المة وخيريتها .

* * *

رابعاَ أقوال المفسرين :

وكما أن هذا التفسير الذي ذكرنا هو الثابت عششن النششبي
صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو أيضششا ثششابت
عن جمهور المفسرين ومعظمهششم ولششم يخششالف فششي ذلششك

منهم إل من شذ .
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 ذلك :حوهذه أقوال المفسرين نعرضها لتوضي

- الثعاَلبي :1

جي؛ كمششا هششديناكم إلششى قبلششة { وكششذلك جعلنششاكم }، أ
ةل؛ ةا }، أي : عدو يسط يو ةة  نم تأ جم  تك ينا جل يع يج إبراهيم وشريعته، و { 
نلششه صششلى اللششه عليششه وسششلم ؛ نل ال تسششو ير روي ذلششك عششن 
تر يسششط : الخيششا يو نسششرين، وال تت المف جت بششه عبششارا ير يه وتظششا
يجششر فيهششا؛ يح تس  يفشش نةا أن والعلى من الشيء، وواسطة القلد

ممومنه قوله تعالى : {  أه أط نس مو نأ نل   ] .28 } [ القلم : نقاَ
])76 / 1تفسير الثعالبي - ([

- ابن عطية :2

ةل، روي عن رسول الله صششلى ةا } معناه عدو و { وسط
الله عليه وسلم، وتظاهرت به عبارةا المفسرين، والوسط

])164 / 1المحرر الوجيز - (.[الخيار والعلى من الشيء 

- ابن كثير :3

ةطاَوقششوله تعششالى:{  نسيي نو ةة  مميي أأ مم  أك ننيياَ مل نع نج نك  لل نذ نكيي نو
أل أسييو مر نن ال أكييو ني نو لس  منيياَ نلييى ال نع نء  ندا نه أشيي أنييوا  أكو نت لل

ةدا  لهي نش مم  أك مي نل يولنششاكم إلششى قبلششةنع يح } يقول تعششالى: إنمششا 
إبراهيم، عليه السلما، واخترناها لكم لنجعلكم خيار المم،
يهداء علششى المششم؛ لن الجميششع تششش لتكونششوا يششوما القيامششة 
معترفون لكم بالفضل. والوسششط هاهنششا: الخيششار والجششود،
ةا، أي: خيرهششا. ةا ودار تط العششرب نسششب كما يقال: قريش أوس
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قششومه،
أي: أشششرفهم نسششبا، ومنششه الصششلةا الوسششطى، الششتي هششي
أفضششل الصششلوات، وهششي العصششر، كمششا ثبششت فششي الصششحاح

])454 / 1تفسير ابن كثير - ([وغيرها، 

- البغوي :4

ةطاَ{و نس نو ةة  مم أأ مم  أك نناَ مل نع نج نك  لل نذ أي عدل خيارا قششال }نك
أي خيرهششم وأعششدلهم وخيششر الله تعشالى: "قششال أوسششطهم"

])158 / 1تفسير البغوي - ([الشياء أوسطها، 

- القاَسمي :5
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الوسطية 
في 

القرآن
يك } أي : كما هششديناكم إلششى قبلششة هششي أوسششط نل يذ يك يو  }
ةل، ةا } أي : عششدو يسششط يو ةة  نمشش تأ جم  تك ينششا جل يع يج نقبششل وأفضششلها : {  ال

ةا،  .]محاسن التأويل (تفسير القاسمي) [خيار

- ابن جزي : 6

يلششى يع يء  يدآ يه تششش ةا {  ةا } أي خيششار يسششط يو ةة  نمشش تأ { جعلنششاكم 
النششاس } أي تشششهدون يششوما القيامششة بششإبلغ الرسششل إلششى

])72 / 1التسهيل لعلوما التنزيل لبن جزي - ( .[قومهم

وقال :

جم } أي خيرهششم وأفضششلهم ومنششه : أمششة ته تط يسشش جو يأ يل  يقا  }
ةا ةا، أي خيار التسهيل لعلشوما التنزيشل لبشن جشزي - ( [وسط

1 / 2442([

- مقاَتلَ :7

ين }، يعنششى مششن أعششدل مششا تمششو نع جط تت يمششا  نط  يسشش جو يأ جن  نمشش  }
جم } مششن الشششبع، نظيرهششا فششى البقششرةا : تكشش نلي جه يأ تطعمون { 

ةا } [ البقششرةا :  يسششط يو ةة  نمشش تأ جم  تك ينا جل يع يج ةل،143{   ]، يعنششى عششد
جم }، يعنششى أعششدلهم، ته تط يسشش جو يأ يل  يقششا قال سبحانه فى ن : { 

تفسير مقاتششل [يقول : ليس بأدنى ما تأكلون ول بأفضله .
) -1 / 416([

- الواحدي :8

ةا ةا مسششتقيم { وكششذلك } أي : وكمششا هششديناكم صششراط
ةا ةل خيار ةا } عدو الوجيز للواحدي - ( [{ جعلناكم أمة وسط

1 / 38([

- ابن أبي زمنين :9

قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عششدل يعنششي
أمه محمد وهذا تفسير قتادةا قششال محمششد وأنشششد بعضششهم
هم وسط يرضى الناما بحكمهششم إذا نزلششت إحششدىّ الليششالي

تفسير ابن أبى زمنين - ( [بمعظم يعني بوسط عدل خيارا
1 / 36([

- أبييو الليييث نصيير بيين محمييد بيين إبراهيييم10
السمرقندي :
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الوسطية 
في 

القرآن
ةطا } والوسط يس يو ةة  نم تأ قوله تعالى : { وكذلك جعلناكم 
هو العدل، كما قال تعالى في آية أخرىّ : { قال أوسطهم

 ]، أي أخيرهم وأعدلهم . والعششرب تقششول :28} [ القلم : 
فلن من أوسط قومه، أي خيششارهم وأعششدلهم، ومنششه قيششل
ةا . للنبي صلى الله عليه وسلم : هششو أوسششط قريششش حسششب

ةل للخلئق . ])125 / 1بحر العلوما - ( [أي جعلناكم عد

- البيضاَوي :11

{ وكذلك } إشارةا إلى مفهوما الية المتقدمة، أي كمششا
جعلناكم مهديين إلى الصراطُ المستقيم، أو جعلنا قبلتكششم
ةل ةا، أو عدو ةطا } أي خيار يس يو ةة  نم تأ أفضل القبل . { جعلناكم 

])180 / 1تفسير البيضاوي - ([مزكين بالعلم والعمل . 

- ابن القيم :12

فأخبر أنه جعلهم عششدول خيششارا ونششوه بششذكرهم قبششل أن
يوجششدهم لمششا سششبق فششي علمششه مششن اتخششاذه لهششم شششهداء

التفسششير القيششم لبششن . [يشهدون على المم يششوما القيامششة
])311 / 1القيم - (

- الشيخ محمد المين الشنقيطي 13

ةا} الية، أي: خيششارا عششدول. يسط يو ةة  نم تأ جم  تك ينا جل يع يج يك  نل يذ يك يو }
ير جيشش يخ جم  تت جن تك ويدل لن الوسط الخيار العدول. قوله تعالى: {

نس} [ ننا نلل جت  يج نر جخ تأ ةة  نم ]، وذلششك معششروف فششي كلما3/110تأ
العرب ومنه قول زهير:

هم وسط يرضى الناما لحكمهم ... إذا نزلت إحدىّ
الليالي بمعظم

].)45 / 1أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ([

- القرطبي :14

ةا} المعنششى: يسششط يو ةة  نمشش تأ جم  تك ينششا جل يع يج يك  نل يذ يك يو قوله تعالى: {
وكما أن الكعبة وسط الرض كذلك جعلنشاكم أمشة وسشطا،
أي جعلناكم دون النبياء وفششوق المششم. والوسششط: العششدل،

وأصل هذا أن أحمد الشياء أوسطها. 

ووسط الوادي: خير موضع فيه وأكثره كل وماء........
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الوسطية 
في 

القرآن
وفلن من أوسط قومه، وإنه لواسشطة قشومه، ووسشط
قومه، أي من خيارهم وأهششل الحسششب منهششم. وقششد وسششط
وساطة وسطة، وليس من الوسط الذي بيششن شششيئين فششي

].)153 / 2تفسير القرطبي - ([شيء.. 

- ابن جرير الطبري :15

تر. يقششال يسششط"، فششإنه فششي كلما العششرب الخيششا وأمششا"الو
تط الحسششب فششي قششومه"، أي متوسششط يسشش يو منششه:"فلن 
طط يسشش يو الحسب، إذا أرادوا بذلك الرفع فششي حسششبه، و"هششو 

طط"،  في قومه، وواس

تة اللبششن"، وكمششا قششال يبس يي تة اللبن و نبس كما يقال:"شاةا يا
ةسا ) [سششورةا جل ثناؤه: يب يي نر  جح يب جل نفي ا ةقا  نري يط جم  ته يل جب  نر جض يفا  )

تسلمى في"الوسط":77طه:  تزهير بن أبي  ]، وقال 

يدىّ جح جت إ يل يذا نز جم... إ نه نم جك تح نب تما  يضى النا جر يت طط  يس يو تم  ته
نم يظ جع تم نب نلي  ييا الل

تل. وذلششك وأما التأويششل، فششإنه جششاء بششأن"الوسششط" العششد
تعششدولهم. ير مششن النششاس  تفسششير [معنششى الخيششار، لن الخيششا

].)141 / 3الطبري - (

***

:   أقوال اللغويين  خاَمساَ

- الزمخشري :1

طط وأوسششاطُ: خيششار. {وكششذلك جعلنششاكم أمششة (وقوما وس
ةا } . وقال زهير: وسط

هم وسط يرضششى النششاما بحكمهششم ... إذا نزلششت إحششدىّ
].)16 / 2أساس البلغة - ( [الليالي بمعظم).

- الجوهري :2

يك ته. قال تعششالى: " وكششذل تل يد نل شيء: أع تط من ك يس يو (وال
ةل).  ةا " أي عد يسط يو ةة  نم تأ جم  تك جلنا يع  /2الصحاح في اللغة - ([يج

278(.[

- الصاَغاَني :3
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في 

القرآن
تله. وقوله تعالى: {وكششذلك يد ةء: أع يسط من كل شي يو (ال

ةا). ةا} أي عدل خيششار يسط يو ةة  نم جلناكم أ يع العبششاب الزاخششر - ([يج
1 / 330(.[

- محمد بن يعقوب الفيروزآباَدي :4

جلناكم يع يج ته وكذلك  تل يد جع يل شيء : أ ةة من ك تط محرك يس يو (ال
ةا ). نخيار ةل  جد يع ةا أي :  يسط ةة و /1القششاموس المحيششط - ( [أم  

893(.[

- ابن سيده :5

ةا، ). ييششار نخ يسطا - أي  يو ية  نم جم أ تك جلنا يع يج (قوله تعالى وكذلك 
].)369 / 1المخصص ش لبن سيده - ([

- أبو البقاَء الكفومى :6

ةل). يسششطا } أي عششد نمششة و تأ كتششاب الكليششات ششش لبششى [({ 
].)1523 / 1البقاء الكفومى - (

- أبو هلل العسكري :7

(والوسط يقتضششي إعتششدال الطششراف إليششه ولهششذا قيششل
الوسط العششدل فششي قششوله تعششالى " وكششذلك جعلنششاكم أمششة

/1معجششم الفششروق اللغويششة للعسششكري - ( [وسششطا ").  
390(.[

- ابن فاَرس :8

نل: يز وجشش تطه. قال الله ع يس يو تطه و يس نء: أو نشي تل ال جعد (وأ
ةا} [البقرةا  يسط يو ةة  نم تأ }143.[

معجششم [أبششو الحسششين أحمششد بششن فششارس بششن زكريششا).
])108 / 6مقاييس اللغة لبن فارس - (

- ابن منظور :9

يلم من خير مكان فششي يله عليه وس يلى ال وكذلك النبي ص
ةا نخيشار يأي  ةا  يسشط تأمشة و يمتشه  تأ جت  نعلش تج يسب العرب وكشذلك  .ن

])426 / 7لسان العرب - ([

****
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الوسطية 
في 

القرآن
ومششن المهششم التنششبيه إلششى أن بعششض المفسششرين الششذين
تحششدثوا عششن الوسششطية بمعنششى التوسششط بيششن الفششراطُ
والتفريط عند تفسير هذه الية إنما ذكششروا ذلششك مششن بششاب

المناسبة والتوسع ل من باب أنه هو المقصود في الية .

وفرق كبير بيشن الحشديث عشن الوسشطية بيشن الفشراطُ
والتفريط استطرادا واستئناسشا وتنبيهشا علششى العلقششة بيشن
الخيريششة والتوسششط وبيششن الزعششم بششأن اليششة تتحششدث عششن

الوسطية بمعنى الفراطُ والتفريط .

ولهذا فقد ذكر القرطبي أن المراد بالوسطية في الية
الخيرية والعدالة في كلمه السابق ثم عقب فقال : (ولما
كان الوسط مجانبا للغلو والتقصير كان محمششودا، أي هششذه
المة لم تغل غلو النصارىّ في أنبيائهم، ول قصروا تقصششير
اليهود في أنبيائهم. وفي الحديث: "خير المور أوسطها" .
وفيه عن على رضي الله عنه: "عليكششم بششالنمط الوسششط،

فإليه ينزل العالي، وإليه يرتفع النازل").

وكلمششه واضششح فششي كششونه يتحششدث عششن المناسششبة بيششن
الوسششطية بمعنششى الخيريششة والعدالششة والوسششطية بمعنششى

التوسط بين الفراطُ والتفريط .

ولم يرد أن المعنيين مقصودان في الية بدليل أنه قال
: (وليس من الوسط الذي بين شيئين في شيء).

وهكذا أيضا فعل ابن عطية حين تكلششم عششن هششذه اليششة
فذكر تفسيرها بمعنى العدالة والخيرية ثم قال بعد ذلك :

قال بعض العلماء : أمة محمد صلى اللششه عليششه وسششلم
لم تغل في الدين كما فعلت اليهود، ول افترت كالنصارىّ،
فهي متوسطة، فهي أعلها وخيرها من هذه الجهة، وقششول
النبي صلى الله عليه وسششلم : « خيششر المششور أوسششاطها »
أي خيارها، وقد يكون العلو والخير في الشيء لما (يعلششم)
بأنه أنفس جنسه، وأما أن يكششون بيششن الفششراطُ والتقصششير

] .)164 / 1المحرر الوجيز - ([ فهو خيار من هذه الجهة .
وقد زدت كلمة يعلم بين قوسين ليتضح المعنى .

أقوال ضعيفة

وهناك من المفسرين من صششرح بششأن المششراد بالوسششط
التوسشط بيشن الفششراطُ والتفريششط أو بيشن مناهشج في الية
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في 

القرآن
الكفر مخالفين بذلك مششا ذكرنششا مششن أدلششة وقششول لجمهششور
المفسرين واللغويين وممن ذهب إلى هذا القول الضعيف

:

- الكلبي :1

فقد قال البغوي في تفسيره : 

وقال الكلبي يعني أهل دين وسط بين الغلو والتقصششير
])158 / 1تفسير البغوي - ([لنهما مذمومان في الدين. 

:- النسفي 2

قال في تفسيره :

ةا . وقيششل : للخيششار وسششط لن ةطا } خيششار يسشش يو ةة  نمشش تأ  }
الطراف يتسارع إليهششا الخلششل والوسششاطُ محميششة أي كمششا
ةل لن جعلت قبلتكم خير القبل جعلتكم خير المم، أو عششدو
الوسط عدل بين الطراف ليششس إلششى بعضششها أقششرب مششن
بعششض . أي كمششا جعلنششا قبلتكششم متوسششطة بيششن المشششرق
ةا بين الغلششو والتقصششير فششإنكم والمغرب جعلناكم أمة وسط
لم تغلوا غلو النصارىّ حيث وصفوا المسيح باللوهية، ولم
تقصروا تقصير اليهود حيث وصششفوا مريششم بالزنششا وعيسششى

].)80 / 1تفسير النسفي - (. [بأنه ولد الزنا

- ابن جرير 3

قششال فششي تفسششيره : (وأنششا أرىّ أن"الوسششط" فششي هششذا
تء الششذي هششو بيششن الموضع، هو"الوسط" الذي بمعنى: الجششز
ير نقلششه، غيشش يوسششط مث نرك ال يسط الدار" محشش الطرفين، مثل"و

جائز في"سينه" التخفيف.

يسششط"، وأرىّ أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بششأنهم"و
نو النصششارىّ وو فيششه، غلشش تغل تهم أهل  لتوسطهم في الدين، فل 
الذين غلوا بالترهب، وقيلهم في عيسى ما قالوا فيششه - ول
يب اللششه، ندلوا كتا ير اليهود الذين ب تل تقصير فيه، تقصي تهم أه
يءهم، وكذبوا علششى ربهششم، وكفششروا بششه؛ ولكنهششم وقتلوا أنبيا
أهل توسط واعتششدال فيششه. فوصششفهم اللششه بششذلك، إذ كششان

تطها). جوس نب المور إلى الله أ أح

وهذا عجيب من ابن جرير رحمه الله !!
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إذ كيف يذهب إلى هذا الرأي وهو الششذي نقششل التفسششير

الثابت للية في تفسيره وقد ذكرنا قوله .

منشأ اللتباَس :

نبه البيضاوي في تفسيره على سبب هذا التباس فششي
مششدلول اليششة عنششد مششن أخطششأ مششن المفسششرين حيششث بيششن
العلقة بين اشششتقاق لفششظ "الوسششط" ومراحششل اسششتعماله

فقال :

وهششو فششي الصششل اسششم للمكششان الششذي تسششتوي إليششه
المساحة مششن الجششوانب، ثششم اسششتعير للخصششال المحمششودةا
لوقوعها بين طرفي إفراطُ وتفريط، كالجود بين السراف
والبخل، والشجاعة بيششن التهششور والجبششن، ثششم أطلششق علششى

].)180 / 1تفسير البيضاوي - ([المتصف بها 

وهششذا يعنششي أن الوسششط حيثمششا ورد فهششو يحتمششل أحششد
المدلولت الثلث والقرائن والدلششة هششي الششتى ترجششح أحششد

هذه الحتمالت .

أما محاولة ترجيح أحد الحتمالت بل مرجح فهو تحكششم
بل دليل .

وإن زعم مجادل بأنه ل مانع من إرادةا هذه الحتمالت
في وقت واحد بحجة أن المشترك يطلق على معنييه معششا
مجازا ‘ فنقول : هذا مردود بترجيح الدلششة الشششرعية الششتي

أسلفنا لحد الحتمالت .

وقد ساوىّ الماوردي في تفسيره بيششن قششول الجمهششور
وهذا القول الخير الضعيف فقال :

الماَوردي :

ةا } . فيششه يسششط يو ةة  نمشش تأ جم  تك ينششا جل يع يج يك  نل يكششذ يو قوله تعالى : { 
ثلثة تأويلت :

نب يسشش يح ةا، مششن قششولهم فلن وسششط ال أحدها : يعني خيار
في قومه، إذا أرادوا بذلك الرفيع فششي حسششبه، ومنششه قششول

زهير :
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جم  نه نم جك تح نب ته  يضى الل جر يي طط  يس يو جم  يدىّ     ته جح نإ يلت  يز ين يذا   إ
نم نظ يع تم نب نليالي  ال

والثششاني : أن الوسششط مششن التوسششط فششي المششور، لن
وو فيشه، ول تطوا في الدين، فل هشم أهشل غلش نس يو يت المسلمين 
نتلششوا ندلوا كتاب الله وق هم أهل تقصير فيه، كاليهود الذين ب
يذبوا علششى ربهششم، فوصششفهم اللششه تعششالى بششأنهم يك أنبياءهم و

وسط، لن أحب المور إليه أوسطها .

ةل، لن العششدل وسششط بيششن والثالث : يريد بالوسط : عد
الزيادةا والنقصان، وقد روىّ أبو سعيد الخدري، عن النششبي

يك(( صششلى اللششه عليششه وسششلم ) فششي قششوله تعششالى :  نل يذ يكشش يو  
ةا  يسط يو ةة  نم جم أ تك ينا جل يع ةل .)يج جد يع  أي 

وقد علمت بشأن المعشول فشي تفسششير هششذه اليشة علشى
تفسششير النششبي صششلى اللششه عليششه وسششلم وإجمششاع الصششحابة

والتابعين وهو قول جمهور المفسرين .

وبهذا تعلم بأنه ل عبرةا بشالخلف الششذي ذكشر المششاوردي
لن الدلة الشرعية قاضية على هذا الخلف كما قششال فششي

المراقي :

ينه بل خلف    وإن يجي الدليل للخلف   فقدم

المششاوردي فششي كلمششه السششابق جعششل تفسششير تنييبيه:
الوسط بشالخير والعششدل قششولين مختلفيششن والحقيقششة أنهمشا

ليسا إل قول واحدا كما قال ابن منظور :

ةا قششال يسششط يمششة و تأ جلنششاكم  يع يج وفي التنزيل العزيز وكذلك 
ةل وقششال بعضششهم جد يعشش ةا  يسط الزجاج فيه قولن قال بعضهم و
جيششر يخ جدل  يعشش يلن ال ةا واللفظان مختلفان والمعنششى واحششد  نخيار

طل جد يع ].)426 / 7لسان العرب - ( [والخير 

وقال الزهري :

ةا} قششولن: قششال يسششط يو تأمة  قال أبو إسحاق في قوله: {
ةا، واللفظششان ةا عششدل. وقششال بعضششهم: خيششار بعضششهم: وسششط
مختلفششان والمعنشى واحشد، لن العششدل خيششر: والخيشر عششدل

].)306 / 4تهذيب اللغة - ([

***
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دليلَ الوسطية في المنهج 

أهقال تعالى { أعو لب مت نفاَ ةماَ  لقي نت مس أم لطي  نرا لص نذا  نه من  نأ نو
مم أكي لل نذ له  لل لبي نسي من  نعي مم  أكي لب نق  مر نفي نت نف نلَ  أب سس أعوا ال لب مت نت نل  نو

نن أقو مت نت مم  أك مل نع نل له  لب مم  أك مصاَ ]153 } [النعاما : نو

هذه الية الكريمة هي التي تتحدث عن الوسششطية فششي
المنهج وقد أخبر الله سبحانه وتعالى فششي هششذه اليششة بششأن
منهجه وصراطه مستقيم ل عوج فيه ول التواء ول التبششاس

بينه وبين طرق الباطل .

وبين النبي صلى الله عليششه وسششلم فششي تفسششيره لهششذه
راطُ المستقيم وسط بين طرق الضششللةصالية بأن هذا ال

ومناهج النحراف .

تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للية :

ورد في عدةا أحاديث مرفوعة للنششبي صششلي اللششه عليششه
وسلم ما يفسر هذه الية من كون دين الله تعالى وسششطا

بين طرق الضلل :

- عن بن مسعود قال : خط رسششول اللششه صششلى اللششه1
عليششه و سششلم خطششا و خششط عششن يميششن ذلششك الخششط و عششن
شماله خطا ثم قال : هششذا صششراطُ ربششك مسششتقيما و هششذه
السبل على كل سبيل منها شششيطان يششدعو إليششه ثششم قششرأ :
{ وأن هذا صششراطي مسششتقيما فششاتبعوه ول تتبعششوا السششبل

فتفرق بكم عن سبيله } 

قال الحاكم هذا حديث صحيح السناد و لم يخرجاه 

قال الذهبي في التلخيص : صحيح

رواه الحاكم فششي مسششتدركه وابششن حبششان فششي صششحيحه
والنسائي في سننه الكبرىّ وأحمد والشدارمي كلهشم عشن :
حماد بن زيد عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي وائل عششن

بن مسعود.

ورواه الحاكم والنسائي في سننه الكبري عن أبي بكششر
بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله .

- عن جابر ابن عبد الله قال :2
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كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا
هكذا أمامه فقال هذا سبيل اللششه عششز وجششل وخطيششن عششن
يمينه وخطين عن شماله قششال هششذه سششبيل الشششيطان ثششم

 وأن هششذا(وضع يده في الخششط السششود ثششم تل هششذه اليششة 
صراطي مستقيما فاتبعوه ول تتبعششوا السششبل فتفششرق بكششم

)عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 

رواه أحمد و ابششن مششاجه وعبششد بششن حميششد فششي مسششنده
كلهم عن أبي خالد الحمر عششن مجالششد عششن الشششعبي عششن

جابر .

ينواس بن سمعان :3 - عن ال

رضي الله عنه قال: قال رسول الله، صلى اللششه عليششه
ينفششي يك ةما، وعلششى  ةطا مسششتقي وسلم « ضرب الله مثل صششرا
نتحة، وعلى البواب ستور يصراطُ سوران فيهما أبواب مف ال
ننششاس ييهششا ال ةع يششدعو يقششول: يششا أ يصششراطُ دا تمرخاةا، وعلششى ال
يجششوا، وداع يششدعو علششى ةعششا، ول تعو يصششراطُ جمي اسششلكوا ال
يصراطُ، فإذا أراد أحدكم فتح شيء من تلك البواب قال: ال
ننك إن تفتحه تلجششه، فالصششراطُ: السششلما، ويلك ل تفتحه فإ
نتحششة محششارما اللششه، يسششتور حششدود اللششه، والبششواب المف وال
يداعي يصششراطُ كتششاب اللششه، والشش والداعي الذي علششى رأس ال

من فوقه واعظ الله يذكر في قلب كل مسلم »

قال الحاكم هذا حديث صحيح على شششرطُ مسششلم و ل
أعرف له علة و لم يخرجاه .

قال الذهبي في التلخيص : على شرطُ مسلم ول علششة
له.

رواه الحششاكم فششي المسششتدرك واحمششد فششي المسششند
والرامهرمزي في أمثال الحديث والقاسششم بششن سششلما فششي
فضششائل القششرآن كلهششم عششن معاويششة بششن صششالح عششن عبششد
الرحمن بششن جششبير بششن نفيششر، عششن أبيششه، عششن النششواس بششن

سمعان .

ورواه الطبراني في مسند الشاميين مششن روايششة خالششد
بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان .
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وجششه الدللششة أن النششبي صششلى اللششه عليششه وسششلم مثششل
للسلما فجعله صراطا وجعل أبواب الشر والمعصية أبوابا

مفتحة على جنبيه وهو يتوسطها . 

تفسير الصحاَبة

- ابن مسعود :1

قال ابن جرير في تفسيره :

- حششدثني محمششد بشن عبششد العلششى قششال، حششدثنا14170
محمد بن ثور، عششن معمششر، عششن أبششان: أن رجل قششال لبششن
مسعود: ما الصراطُ المستقيم؟ قال: تركنششا محمششد صششلى
تفه في الجنة، وعششن يمينششه الله عليه وسلم في أدناه، وطر
ير بهششم. نم رجال يدعون مششن مشش دد، وث يوا يج دد، وعن يساره  جوا

ند انتهت بششه إلششى النششار، ومششن أخششذ فمن أخذ في تلك الجوا
على الصراطُ انتهى به إلى الجنة . ثششم قششرأ ابششن مسششعود:

ةما)، الية . (وأن هذا صراطي مستقي

وقد رواه عبد الرزاق في تفسششيره عششن أبششان بششن أبششي
عياش أن رجل سأل ابن مسعود ما الصراطُ ؟

وصرح ابن الوضاح في البدع بششأن الرجششل السششائل هششو
ابن عمر فقال :

- نا أسد قال : نا إسماعيل بششن عيششاش، عششن أبششان بششن
أبي عياش، عن مسلم بن أبي عمران الشششعري، أن عبششد
الله بن عمر أتى عبد الله بن مسعود وهو قائم يقص على
أصحابه فقال يا أبا عبد الرحمن ما الصششراطُ المسششتقيم ؟

ثم ساق الثر.

- ابن عباَس :2

- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال،14167
حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيششه، عششن ابششن عبششاس

(ول تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)، يقششول: ل قوله:
تتبعوا الضللت .

أقوال التاَبعين

- مجاَهد :1
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- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم14163

قال، حدثنا عيسى، عن ابششن أبششي نجيششح، عششن مجاهششد فششي
(ول تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)، قال: قول الله:

البدع والشبهات .

عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم 

- حدثني يونس قششال، أخبرنششا ابششن وهششب قششال،14169
ةما فاتبعوه قال ابن زيد في قوله:(وأن هذا صراطي مستقي
ول تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سششبيله)، قششال:"سششبيله"،
السلما، و"صششراطه"، السششلما . نهششاهم أن يتبعششوا السششبل

سواه =(فتفرق بكم عن سبيله)، عن السلما.

أقوال المفسرين :

 :القرطبيقال 

ته} تعو نب نت يفششا ةا  نقيم يت جسشش تم نطي  يرا نصشش يذا  يهشش نن  يأ يو قوله تعششالى: {
هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدما؛ فإنه لما نهى وأمششر
حذر هنا عن اتباع غير سبيله، فأمر فيها باتباع طريقه على
مششا نششبينه بالحششاديث الصششحيحة وأقاويششل السششلف. ......
ةا} نقيم يت جسشش تم والصراطُ: الطريق الششذي هششو ديششن السششلما. {
نصب على الحال، ومعناه مسششتويا قويمششا ل اعوجششاج فيششه.
فأمر باتباع طريقه الششذي طرقششه علششى لسششان نششبيه محمششد
صلى الله عليه وسلم وشرعه ونهايته الجنة. وتشعبت منه
طرق فمن سلك الجادةا نجا، ومن خرج إلششى تلششك الطششرق
يل تب دسشش تعششوا ال نب نت يت يول  أفضت به إلى النار. قال اللششه تعششالى: {

نه} أي تميل. نل نبي يس جن  يع جم  تك نب يق  نر يف يت يف

وهذه السششبل تعششم اليهوديششة والنصششرانية والمجوسششية 
وسائر أهل الملل وأهل البدع والضللت من أهشل الهشواء
والشذوذ في الفششروع، وغيششر ذلششك مششن أهششل التعمششق فششي
الجششدل والخششوض فششي الكلما. هششذه كلهششا عرضششة للزلششل،

ومظنة لسوء المعتقد؛ قاله ابن عطية.

وقال عبدالله بن مسعود: تعلموا العلم قبل أن يقبض،
وقبضه أن يذهب أهله، أل وإياكم والتنطع والتعمق والبدع،

وعليكم بالعتيق. أخرجه الدارمي.

يل} قششال:  تب دسشش تعششوا ال نب نت يت يول  وقال مجاهششد فششي قششوله: {
ين نذي نلشش نن ا نإ البدع. قال ابششن شششهاب: وهششذا كقششوله تعششالى: {
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ةا} [النعاما:  ييع نش تنوا  يكا يو جم  ته ين ندي تقوا  نر ] اليششة. فششالهرب159يف

الهششرب، والنجششاةا النجششاةا! والتمسششك بششالطريق المسششتقيم
والسنن القويم، الذي سلكه السلف الصالح، وفيه المتجششر

])137 / 7تفسير القرطبي - ([الرابح. 

البيضاَوى :قال 

جا السششبل } الديششان المختلفششة أو الطششرق تعششو نب نت يت يل  يو  }
التابعة للهوىّ، فإن مقتضى الحجة واحد ومقتضششى الهششوىّ
جم } تكششش نب يق  نر يفششش يت يف متعشششدد لختلف الطبشششائع والعشششادات . { 
نه } الذي هو اتبششاع الششوحي نل نبي يس يعن  فتفرقكم وتزيلكم . { 
جم تكشش نل يع يل نه  نبشش واقتفاء البرهان . { ذلكم } التباع . { وصششاكم 

ين } الضلل والتفرق عن الحق . تقو نت تفسير البيضاوي - ([يت
2 / 221([

البغوي :قال 

يل } أي: الطرق المختلفششة الششتي عششدا تب دس تعوا ال نب نت يت يول   }
هششذا الطريششق، مثششل اليهوديششة والنصششرانية وسششائر الملششل،
جم } تكشش نب يق } فتميششل، {  نر يفشش يت يف وقيششل: الهششواء والبششدع، { 
نه } عن طريقه ودينششه الششذي ارتضششى، نل نبي يس جن  يع وتشتت، { 

].)205 / 3تفسير البغوي - ([وبه أوصى، 

 أبو السعود :قال 

يق البششدع ية أو طششر ين المختلف جا السبل } الديا تعو نب نت يت يل  يو  }
جم } بحشذف إحشدىّ التشاءين، والبشاء تك نب يق  نر يف يت يف والضللت { 
يي سششبا فهششو كمششا نقهششا أيششاد در يب تف يس يقكم ح نر للتعدية أي فتف
يب به لما فيه من يه تغ من تفرقكم كما قيل من أن ذ ترىّ أبل
نه } نل نبي يسشش يعششن  تغ مششن أذهبششه {  الدللة على الستصحاب أبل
يج فيه ول حرج، وهو دين السلما يو نع أي سبيل الله الذي ل 
تء تع الششوحي واقتفششا تض أحكامه وقيل : هششو اتبششا تذكر بع الذي 
يطه عليه الصلةا والسششلما طه على أن صرا البرهان، وفيه تنبي

تن سبيل الله تعالى . ].)450 / 2تفسير أبي السعود - ([عي

 ابن عطية :قال 

قال القاضي أبو محمد رضششي اللششه عنششه : وهششذه اليششة
تعلم أهل الهواء والبدع والشذوذ في الفششروع وغيششر ذلششك
من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلما هذه كلهششا
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2المحرر الوجيز - (. [عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد 

 /495(.[

العلمة السعدي :قال 

ةما } أي: هذه الحكششاما ومششا نقي يت جس تم نطي  يرا نص يذا  يه نن  يأ يو  }
أشبهها، مما بينه الله في كتششابه، ووضششحه لعبششاده، صششراطُ
اللششه الموصششل إليششه، وإلششى دار كرامتششه، المعتششدل السششهل

المختصر.

ته } لتنششالوا الفششوز والفلح، وتششدركوا المششال تعو نب نت يفششا  }
يل } أي: الطرق المخالفة لهششذا تب دس تعوا ال نب نت يت يول  والفراح. { 
نه } أي: تضششلكم عنششه نل نبي يسشش جن  يعشش جم  تكشش نب يق  نر يفشش يت يف الطريششق { 
وتفرقكم يمينا وشمال فإذا ضللتم عن الصراطُ المستقيم،

تفسششير السششعدي -[فليس ثم إل طرق توصل إلى الجحيم.
)1 / 280([

أقول : فمن عمل بهذه الية فقد اتبع المنهج الوسطي
الذي أمر الله باتباعه .

فعلى كل من يريد الدعوةا إلى الوسطية الشششرعية أن
يحرص على الستدلل بهششذه اليششة وان يجعلهششا شششعارا لششه

وأن يأمر الناس باتباعها والعمل بها .
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اَجيييتينيتيييييييييييييييياس
ما تقششدما مششن تفسششير مرفششوع للنششبي صششلى اللششه عليششه
وسلم وأقوال مأثورةا عششن الصششحابة والتششابعين واختيششارات
للمفسرين يدل بما ل يدع مجال للشك أن المراد بالوسط
ةا } أي خيششارا يسششط يو ةة  نم تأ جم  تك ينا جل يع يج في قوله تعالى {وكذلك 

عدول .

وموضوع الية هو الثناء علششى المششة وليششس موضششوعها
بيان منهج المة فهي تماما مثل قششوله تعششالى {كنتششم خيششر
أمششة أخرجششت للنششاس} كمششا ذكششر العلمششة محمششد الميششن

الشنقيطي رحمة الله عليه .

إن الوسييطية بمعنييى التوسييط بييين الفييراط
والتفريييط مسييألة تتعلييق بصييفة منهييج السييلما

نفسه ل بصفة المسلمين .

فل بد من التفريق بين كششون المششة وسششطا وبيششن كششون
السلما وسطا ..فهما أمران منفصششلن ل يجمششع بينهمششا إل

المناسبة ..

فوسطية السلما شيء ووسطية المة شيء آخر .

والوسششطية بمعنششى الخيريششة شششيء والوسششطية بمنششى
التوسط بين الفراطُ والتفريط شيء آخر .

فالخلط بيششن هششذه المعششاني والمسششميات تلششبيس علششى
الناس .

} وردوكذلك جعلناَكم أمة وسطاَإن قوله تعالى {
في سياق الحديث عن خيرية هذه المة والثناء عليها ..

ولششم يششرد فششي سششياق الحششديث عششن المنهششج السششلمي
وتميزه عن مناهج الضلل الخرىّ .

والذين يريدون توسيع دللة الية لتشمل الوسطية في
المنهج بين الفراطُ والتفريط إنما يبحثون عن مسوغ مششن
كتاب الله تعالى لترويج مصششطلح الوسششطية الششذي جعلششوه
شعار منهجهم وهم بذلك يفعلون كما فعل الشششيعة عنششدما
لم يجدوا اسم على ابن أبششي طششالب مششذكورا فششي القششرآن
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فزعموا بأنه ورد فششي قششوله تعششالى {وإنششه فششي أما الكتششاب
لدينا لعلي حكيم } وقد سمعت بنفسي أحدهم يقول هششذا

الكلما في بعض خطب الحسينيات .

إن القضية ل تعني أكثر من توارد في اللفظ وليس لها
علقة بالتوافق في المعنى .

لكن أصحاب الهواء الشخصششية والمبششادئ النتهازيششة ل
يمكششن أن تفششوتهم فرصششة هششذا التششوارد اللفظششي دون أن
يغتنموها حتى وإن أدىّ ذلك إلششى التلعششب بششالمعنى الششذي
قصدت إليه الية الكريمة والذي أخبر به النبي صششلى اللششه

عليه وسلم .

هناك فرق بين منهج أهل السنة ومنهج أهل البدعة في
الستدلل فأهل السنة يبحثون في الدلة ثششم يعتقششدون مششا

دلت عليه الدلة .

وأهششل البدعششة يعتقششدون ثششم يبحثششون فششي النصششوص
الشرعية عن مسوغات لعتقادهم .

وهذا هو ما فعله أصشحاب المنهشج الوسشطي مشع قششوله
ةطا}. تعالى: يس يو ةة  نم تأ جم  تك ينا جل يع يج يك  نل يذ يك يو }

ولهششذا نراهششم دائمششا يصششطادون فششي الميششاه العكششرةا
ويستشهدون بكلما أصحاب ذلك القششول الششذي بينششا ضششعفه
وهشششم يعلمشششون بشششأن العامشششة ينسشششاقون وراء العنشششاوين

والشعارات البراقة بل تحقيق أو تدقيق .

فعندما تدعى بأنك وسطي وتذكر بأن الله تعشالى أثنشى
ةطا} يسشش يو ةة  نمشش تأ جم  تك ينششا جل يع يج يك  نل يذ يك يو على الوسطية في قوله :{
فسوف ينقدح في ذهن العامي المسكين أن منهجششك هششذا

هو المنهج المرضي عند الله تعالى .

إنه توظيف مصلحي لكتششاب اللششه عششز وجششل شششبيه بمششا
تفعله جماعة التبليغ التي تحرض الناس على الخروج معها
بحشد النصوص الشرعية الششتي تحششض علششى الخششروج إلششى

الجهاد !!

وشتان بين الخروج الذي يسعون إليششه والخششروج الششذي
تتحدث عنه النصوص الشرعية .
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ويتبين مما سبق أن من أراد الستدلل لوسطية المششة

نكوخيريتهششا فعليششه أن يسششتدل بقششوله تعششالى : { لل نذ نكيي نو
ةطاَ نس نو ةة  مم أأ مم  أك نناَ مل نع }.نج

ومن أراد الحديث عن اتباع المنهششج الوسششطي والحششث
عليه فعليه أن يستدل بقوله تعالى : 

نل{ نو أه  أعو لب مت نفيياَ ةماَ  لقي نت مسيي أم لطي  نرا لصيي نذا  نهيي من  نأ نو
مم أكيي لل نذ له  لل لبي نسيي من  نعيي مم  أكيي لب نق  مر نفيي نت نف نلَ  أب سسيي أعييوا ال لب مت نت

نن أقو مت نت مم  أك مل نع نل له  لب مم  أك مصاَ ].153} [النعاما : نو

والله أعلم 

والحمد لله رب العالمين .
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