
 العمر) ناصر (للشيخ  الكريم القرآن ضوء في الوسطية

المقدمــة
مممن بممالله ونعمموذ ونسممتغفره، ونسممتعينه، نحمممده، للممه، الحمممد إّن

ّيئِّات أنفسنا، شرور ومممن لممه، ُمضُممّل فل اللممه يهممده مممن أعمالنمما، وس

َي فل ُيضُلل ِد وأشهد له، شريك ل وحده الله إل إله ل أن وأشهد له، ها

ًدا أن ورسوله. عبده محم

َهمما َيمما( ّي أ
ِذيَن َ ّلمم ُنمموا ا ُقمموا آَم ّت ّلممَه ا ّق ال ِه َحمم ِت َقمما ُتّن َول ُت ُتممْم ِإّل َتُمممو ْن َأ َو

ِلُموَن)َ (آل .)102َعمران: ُمْس

َها َيا( ّي أ
ّناُس َ ُقوا ال ّت ُكُم ا ّب ِذي َر ّل ُكْم ا َق َل ْفٍس ِمْن َخ ٍة َن َد َق َواِح َل َها َوَخ ْن ِم

َها ْوَج َبّث َز ُهَما َو ْن ً ِم ًا ِرَجال ِثير ًء َك ِنَسا ُقوا َو ّت ّلممَه َوا ِذي ال ّلمم ُلوَن ا َء ِه َتَسمما ِبمم

َْلْرَحاَم ّلَه ِإّن َوا ُكْم َكاَن ال ْي َل ًا)َ (النساء: َع ِقيب .)1ََر

َهمما َيا( ّي أ
ِذيَن َ ّلم ُنموا ا ُقمموا آَم ّت ّلمَه ا ُلمموا ال ُقو ً َو ْول ًا َقم ِديد ِلْح َسم ُكمْم ُيْصمم َل

ُكْم َل ْعَما ِفْر َأ ْغ َي ُكْم َو ُكْم َل َب ُنو ِطِع َوَمْن ُذ ّلممَه ُي َلُه ال ْد َوَرُسممو َقمم ًا َفمماَز َف ْوز َفمم

ًا)َ (الحزاب: ِظيم  .)71َ ،70َع

بعد:  أما

ًنمما يرى اليوم الّمةّ تعيشه الذي الواقع في المتأمل فإّن ْو ًعا َب شاسمم

ًفا وأهدافها، مشاربها في وغاياتها.  منطلقاتها في واختل

ّو والتفريط، الفراط يرى والتقممتير: والسراف والجفاء، والغل

ٍر( ْئِّ ِب ٍةّ َو َل ّط َع ٍر ُم َقْص ٍد)َ َو )َ. 45اليةّ (الحج: من َمِشي

ّدعاة حممال إلممى انتقلنمما فممإذا عموًممما، الّمممةّ مسممتوى علممى هممذا المم

فطفقوا لّمتهم، المؤلم الواقع هذا مضُاجعهم أقّض الذي والمصلحين

ّنجاة، وطوق العلجا سبل عن يبحثون الظلمات من البشريةّ لخراجا ال

علممى المممةّ واقممع انعكمماس نجممد الهممدى، إلى الضُّللةّ ومن النور، إلى
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ِرطِ تممرى المغممّرب، ومنهممم المَشّرق، فمنهم حالهم، والمفممّرطِ، المفمم

ّدعاة هؤلء بين نرى ّو، في وأفرطِ غل من والمصلحين ال فنشممأت الغل

مممن وهنمماك رائجممةّ، الخمموارجا سمموق وعممادت وهجرة، تكفير جماعات

ّدين معالم وأضاع وجفا، فّرطِ جممع علمى حرًصما العقيمدة، وأصمول ال

ّنمماس ّتوحيممد، معممالم وانطمسممت الرجمماء، ففشمما تربيتهممم، دون ال ال

العبادة.  وحقيقةّ

ّطريممق، وتصممّحح الثأممر، تقتفي فئِّةّ وقفت وأولئك هؤلء وبين ال

السممنةّ أهممل منهممج علممى المسممتقيم، الّصممراطِ إلممى النمماس وتممدّل

ّدين هذا عن ينفون الّمةّ؛ وسلف والجماعةّ، ّو ال وانتحممال الغممالين، غلمم

المنمممافقين ودعممماوى والمرجئِّيمممن، الكسمممالى وتفريمممط المبطليمممن،

ّد المهلممك، والضطراب المؤلم، الواقع هذا والمرجفين. ووسط تشممت

العممدل والمنهممج المسممتقيم، الّصممراطِ إلممى الّمممةّ دللممةّ إلممى الحاجممةّ

ّدعاة وتبصممير رقممدتها، مممن وإيقاظهمما كبوتهمما، مممن لنقاذها المبين، المم

ّق، بالمنهممج والمصمملحين ّطريممق الحمم ّين وال َأّن (الواضممح: الممب َذا َو َهمم

ِطي ًا ِصَرا ِقيم َت ُه ُمْس ُعو ِب ّت ُعوا َول َفا ِب ّت ُبَل َت َق الّس َفّر َت ُكْم َف ِه)َ َعممْن ِب ِل ِبي َسمم

)َ. 153اليةّ (النعام: من

ّو مسألةّ عند طويل وقفت لقد ّتفريممط، والفممراطِ والجفمماء، الغل وال

ّيةّ منهج إلى الحاجةّ بأمّس الّمةّ أن وأدركت ًذا الوسط هذا من لها منق

والمشكلت.  المصائب عليها جّر الذي النحراف،

ّتى فممي المنهج هذا لنا رسم قد الكريم، القرآن أّن ووجدت شمم

ًعا، أصول جوانبه، ًة وفرو ًة، عقيد ًقا وعباد ًكا، ُخل ّوًرا وسلو وعمل.  تص
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ّية منـهـج ـجـاء ولـقـد فممي الكريممم القممرآن خلل مممن الوـسـط

ّدة، أساليب ًء، تصمريًحا عم ًء، خمبًرا ومجمل، مفّصمل وإيمما أممًرا وإنشما

ًيا.  ونه

ّني واقتناًعا ّية م إليممه، الحاجممةّ ومسيس الموضوع، هذا بأهم

اللممه كتمماب مممع أعيممش أن يقتضُي وهذا فيه، الكتابةّ على عزمت فقد

ّكًرا لياته، متأّمل ًبا دللته، في متف حممول المفّسممرون كتبه لما مستوع

ّيةّ.  لمنهج القرآن تقرير الوسط

http://www.almoslim.net 3
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البحث يعالجها التي القضية

ّية مفهوم ّل وحقيقتها الوسط وبيـان كـثيرون، فيهـا ض

يلي:  كما ذلك

ّية أن فهم من هناك- 1 ّتنازل تعني الوسط ّتسَّاهل، ال وال

هممدي علممى وسممار المسممتقيم، الّصممراطِ الممتزم قممد مسمملًما رأوا فممإذا

ّوة، ّدد له: لماذا قالوا النب اللممه وديممن الخريممن وعلممى نفسممك على ُتش

ُيرَمممون الممذين أكممثر أن المعاصممر واقعنمما فممي نجممد ولممذلك وسممط؟

ّتطرف ّو بال ّيةّ وأخيًرا والغل بالمنهممج الممتزموا الممذين من  هم)1َ(  بالصول

الّصحيح.  وجهه على

ّيةّ.  بحقيقةّ الجهل ذلك أسباب ومن الوسط

المنممدفعين، المتحّمسَـّـين ـمـن فـئـة نجـد المقابل وفي- 2

ّق، المنهج أصحاب يصفون أفكارهم، على هؤلء يوافقوا لم الذين الح

ّتسمماهل يصممفونهم وانممدفاعهم حماسممهم فممي يسممايروهم ولممم بال

ّتهاون، ًنا بل الغيرة، وعدم وال ّتنازل وأحيا والممالة.  بال

ّيةّ، بحقيقةّ - جهلهم - أيضًُا ذلك ومنشأ ّدعونها، أنهممم مممع الوسممط يمم

الصحيح.  الوجه على يفهمونها ل لكنهم

حريصون وهم أولئِّك، ول هؤلء من ليست ثالثة فئة وهناك- 3

ّنهممم الصممحيح، بالمنهممج اللممتزام علممى أثأنمماء أخطمماء فممي يقعممون ولك

تصممورهم عممدم الممر هممذا وسمبب فعل، أو قمول للممدعوة ممارسمتهم

ّيةّ لمنهمج ض علمى المنهمج همذا وقصمرهم شمامل، تصموًرا الوسمط بع

آحاده. 

ّدق من هناك أن والمشكلةّ تخفى، ل لغراض يطلقها الصفات، هذه يطلق من - بعض 1 البحث.  هذا يعنيهم فل يتجاهلون الذين أما سذاجةّ، أو جهل يقولون ما يص
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المنهممج هذا أن كله ذلك من إليها نتوصل التي والنتيجة- 4

مممن أوضممح هممو بممل ذاتممه، فممي لخفممائه ل وبيممان، تفصمميل إلممى بحاجةّ

ّيةّ المور من خفاءه ولكن النهار، رابعةّ في الشمس تعممود التي النسب

حصمميلتهم وضممعف والسنةّ، القرآن منهج عن الناس من كثير ُبعد إلى

ّيةّ، ّيةّ وممارستهم العلم ّيةّ.  التعبد والدعو

ّيةّ، مفهوم بإيضُاح معنّي البحث هذا أّن والخلصة وتحديمد الوسط

ًفا الكريم، القرآن ضوء في مدلولها ًدا، وتأصيل، تعري ًقا.  وتحدي وتطبي

تعممالى: قمموله مممن نفهمممه الممذي الـّشـامل المعـنـى ـهـو وـهـذا

ِلَك( َذ َك ُكْم َو َنا ْل َع ًا)َ ُأّمةًّ َج منطمموق )َ. فمن143اليةّ (البقرة: من َوَسط

ْقت، اليةّ هذه َل َط ْن موافقممةّ مفهومها ومن وكتبُت، سرُت ضوئها وفي ا

ّققُت ومخالفةّ ّينُت.  ح وب

ّيةّ أضع وكنت ممما كممل فممي عينممي نصممب أعالجهمما جئِّممت الممتي القضُ

ّطرُت ّونْت.  س ود

 البحث مخطط  

ّية، بتعريف البحث بدأت ممما علممى المبحث هذا واشتمل الوسط

يأتي: 

ّية1ّ اللغةّ.  في - الوسط

الكريم.  القرآن في الكلمةّ - استعمالت2

(الوسط)َ.  في نبويةّ - أحاديث3

ّيةّ.  معنى - تحرير4 الوسط

ّية، فهم أسس وهو آخر مبحث إلى انتقلت ثأم واشتمل الوسط

يلي:  ما على
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المبحث.  لهذا - مقدمة1ّ

والفراطِ.  - الغلو2

والتفريط.  - الجفاء3

المستقيم.  - الّصراط4ِ

ًثا عقدت ثأم ّية، ملمح لبيان مبح عممن الحممديث وتضُممّمن الوسط

المبحث:  مقدمةّ بعد التاليةّ، الملمح

- الخيريةّ. 1

- الستقامةّ. 2

الحرجا.  ورفع - اليسر3

ّيةّ. 4 - البين

والحكمةّ.  - العدل5

ّيا دليل ذكرت وأخيًرا الملمح.  هذه يجمع تطبيق

ًنمما تعتممبر الثلـثـة، المـبـاحث وـهـذه ّيةّ، أركا ومنطلقممات أساسمم

ّيممةّ ّيةّ حقيقممةّ لمعرفممةّ منهج ّيةّ، حممدودها فممي الوسممط إن بممل الشممرع

نعممرف أن خللممه من نستطيع الذي المعيار هو المباحث تلك مضُمون

ًيا المر هذا هل ًطا يتضُّمن هو أو وسط ًطا؟ أو إفرا  تفري

قضُمميةّ كممل فممي الوسممطّي المنهممج عممن للبحممث وسيلةّ كذلك وهي

ّققه.  ثأم وننقحه، المنهج نخرجا المباحث تلك خلل فمن لنا، تعرض نح

مبمماحث أهممّم عقممدت والمنطلقممات، الـصـول تلك تحرير وبعد

ّيةّ، لمنهج الكريم القرآن تقرير بيان وهو الكتاب، ّينممت حيممث الوسممط ب

ّيةّ المثلةّ وذكرت المنهج، بهذا القرآن عنايةّ ذلممك، توضح التي التطبيق

التاليةّ:  المباحث على مشتمل الباب هذا وجاء
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ّيةّ.  - مقدمة1ّ توضيح

الفاتحةّ.  سورة مع - وقفة2ّ

ّيةّ - منهج3 العتقاد.  في الوسط

ّيةّ - منهج4 ّتشريع في الوسط ّتكليف.  ال وال

ّيةّ - منهج5 العبادة.  في الوسط

ّيةّ - منهج6 والحكم.  الّشهادة في الوسط

ّيةّ - منهج7 ّنهي بالمعروف، المر في الوسط المنكر.  عن وال

ّيةّ - منهج8 الله.  سبيل في الجهاد في الوسط

ّيةّ - منهج9 والخلق.  المعاملةّ في الوسط

ّيةّ - منهج10 وإنفاقه.  المال كسب في الوسط

ّيةّ - منهج11 وشهواتها.  النفس مطالب في الوسط

المنهممج هممذا تؤكممد الممتي المتفّرقممةّ الشممواهد بعض ذكرت وأخيًرا

ّينه.  وتب

والنتيجةّ.  الهدف بين فيها ربطت مناسبةّ بخاتمةّ البحث وختمت

وبعد: 

ّق مممن فيممه كان فما الموضوع، هذا إخراجا في جهدي بذلت فقد حمم

ُطوَن َول( وحده الله فمن وصواب ٍء ُيِحي ِه ِمْن ِبَشْي ْلِممم َشمماَء)َ ِبَممما ِإّل ِع

ّلَمَك ()َ.255اليةّ (البقرة: من َع ُكْن َلْم َما َو َلُم)َ َت ْع اليةّ (النساء: من َت

والّشمميطان، نفسممي فمممن وخطممأ تقصممير مممن فيممه كممان )َ. وممما113

الله.  وأستغفر

ّنممةّ، والـشـكر الحـمـد فلـلـه ّثنمماء والم فضُممله، علممى الحسممن، وال

هممذا إخممراجا فممي أسهم من كل أشكر ثأم وتوفيقه، وإعانته، وتيسيره،
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 العمر) ناصر (للشيخ  الكريم القرآن ضوء في الوسطية

الّشممكر منممي  فلهم)1َ(مباشر غير أو مباشًرا إسهاًما كان سواء البحث

ّدعاء.  وجميل ال

وآخًرا. والحمد لله أول 

ًـبـا تـجـد إن ّد عي  وعل فـيـه عـيـَب ل من جّل الخلل فسَـّـ

وصحبه.  آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى

 الطائف

  هم1413/ 26/3

  

البحث.  هذا إنجاز من مكنني مما عام لمدة فّرغتني حيث خاصةّ بصفةّ الجامعةّ - أشكر 1
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ّية تعريف الوسط
ّية  اللغة في الوسط

ّدة اللغممةّ (وسط)َ في كلمةّ جاءت فممي ُمتقاربممةّ ولكنهمما معمماٍن، لعمم

ومآلها.  حقيقتها في التأّمل عند مدلولها

ّطمماء: بنمماء والّسممين (وسط)َ: الواوفارس:  ابن قال صممحيح وال

ّنصف.  العدل على يدّل وال

ًا)َ ُأّمممةًّ(  اللممه قممال ووسممطه، الشمميء: أوسممطه، وأعممدل َوَسممط

. )143َاليةّ (البقرة: من

- القمموم - ووْسممط السممين - بفتح رأِسه َوَسَط ضربُتويقولون: 

ُطهم وهو -، بسكونها ًبا أوَس ِةّ في كان - إذا حس وأرفعهم قومه واسط

. )1َ(  محل

ّتضُممح الكلم هذا ومن وسممكونها، الّسممين بفتممح (وسممط)َ تممأتي أن ي

سيأتي.  كما استعمال أكثر وفتحها

يلي فيما الكلمةّ هذه عليها تدّل جاءت التي المعاني إجمال ويمكن
)2َ( .

ًفا تكون السَّّين (وْسط) بسَّكون- 1 العرب: لسان في قال (بين)َ، بمعنى ظر

تقممول: (بين)َ، وهو المعنى في نظيره وزان على جاء اسم، ل ظرف فهو الّسين بسكون الوْسط وأّما

المضُرب:  بن سوار قول ومنه أي: بينهم، القوم، وْسط جلست

ل مـن أرى كأنـّي إنّي

حيـاة

ّناس وْسـط أمانـة ول ال

)3(  ُعريانـا

. 6/108مادة: (وسط)َ  اللغةّ مقاييس - انظر: معجم 1

ّيةّ اللغويةّ، المعاجم في ذلك تفصيل - انظر 2 ّنةّ أهل ووسط ّيةّ - مخطوطِ باكريم لمحمد الفرق بين الس الزيد.  لزيد السلم في - والوسط

)َ. 7/428(وسط)َ ( مادة العرب لسان - انظر 3
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التفريممق إلى اللغويةّ المعاجم بعض أشارت الزيد: وقد د. زيد قال

كممل فقممالوا: إن بالسممكون، - ووْسممط - بالتحريممك وَسممط كلمممةّ بيممن

(بيممن)َ فهممو فيممه يصمملح ل وممما بالّسكون، (بين)َ فهو فيه يصلح موضع

بالفتح. 

غريممب فممي الثأيممر ابممن قممال الخممر، موضممع يقع منهما كلوقيل: 

. )1َ(  الشبه الحديث: وهو

الفممرق فممي يقولممون شيوخنا أسمع كنت وقديًماالزبيدي:  وقال

سمماكن والمتحممّرك متحممّرك، الّساكن وهو ذكر، لما شامل كلًما بينهما
)2َ( .

وهممو الشمميء طرفي بين لما اسًما-  بالفتح - وَسط وتأتي- 2

القمموس، وسممط وكسممرت الحبممل، وسممط ذلممك: قبضُممْت ومممن منممه،

ّدار، وسط وجلست . )3َ(  بّري ابن ذكر كما معناها حقيقةّ وهذه ال

وأجممود، وأفضُل، خيار، بمعنى صفةّ،-  أيًضا - بالفتح وتأتي- 3

طرفيممه، مممن خيممر المرعممى وخياره: كوسممط أفضُله الشيء فأوسط

أي: خيار.  وسط ومرعى

وسط ورجل أجودها، وهو وسطها، الذي القلدة: الجوهر وواسطةّ

. )4َ(  ووسيط: حسن

فممارس: ابممن قممال عممدل، بمعنممي-  - بالفتح وسط وتأتي- 4

ووسطه. أوسطه الشيء وأعدل العدل، على يدّل صحيح وسط: بناء

وأوسطه: أعدله.  الشيء ووسطمنظور:  ابن وقال

ّيةّ 1 )َ. 5/183( الثأير لبن الحديث وغريب )َ،720(وسط)َ ( مادة الصحاح )َ ومختار17( ص السلم في - انظر: الوسط

)َ. 5/340(وسط)َ ( مادة العروس - انظر: تاجا 2

)َ. 7/427(وسط)َ ( مادة العرب - لسان 3

ّيةّ )َ،3/1167(وسط)َ ( مادة والصحاح )َ،430 ،7/427(وسط)َ ( مادة العرب - انظر: لسان 4 . 2ص السنةّ أهل ووسط
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شيء: أعممدله كل - من - محركةّ الوسطالفيروزآبادي:  وقال
)1َ( .

ـأتي- 5 الجيممد بيممن للشمميء-  - أيـًضـا (وـسـط) بالفـتـح وـت

والرديء. 

والرديء.  الجيد بين وسط: أي الجوهري: ويقال: شيء قال

ُيقممال المصباح صاحب وقال الجيممد بيممن أي وسممط، شمميء المنير: 

. )2َ(  والرديء

اللممه فممإّن أموالكم وسط من  ولكنالحديث:  في ورد ما ومنه

. )  )3َ بشّره يأمركم ولم خيره، يسألكم لم

كممان ممما بممه يراد مذمومان، طرفان له (وسط)َ لما - ويقال6

ّذّم، من سالًما بينهما الغالب.  وهو ال

. )4َ(  مذمومان طرفان له لما ُيقال الراغب: وتارة قال

ّتبممذير، البخممل بيممن وسممط ذلك: الّسممخاء ومثال والّشممجاعةّ وال

ّور الجبن بين وسط . )5َ(  والته

ل نجممدها اللفظممةّ هذه تصّرفت  وكيفما)6َ(  باكريم محمد قال

والنصممف والخيريممةّ، والفضُل العدل معاني عن معناها في تخرجا

ّيممةّ، ًطا)َ: بمعنممى الطرفيممن، بيممن والتوسممط والبين فتقممول: (وسممو

ًنا العرابي: علمني قول ومنه المعتدل، المتوّسط ًطا، دي ل وسممو

ّيةّ مادة المحيط (وسط)َ والقاموس مادة العرب (وسط)َ ولسان مادة اللغةّ مقاييس - انظر: معجم 1 ّنةّ أهل (وسط)َ وسط )َ. 2( ص الفرق بين الُس

ّيةّ )َ،252( ص المنير والمصباح الصحاح، (وسط)َ في - انظر: مادة 2 ّنةّ أهل ووسط )َ. 2/3( ص الُس

)َ. 3041( رقم الجامع صحيح في كما اللباني )َ. وصححه4/95( السنن في )َ. والبيهقي115( ص الصغير في والطبراني )َ،1582( )َ رقم104 ،2/103( داود أبو - أخرجه 3

)َ. 522( ص مادة: وسط القرآن، غريب في - انظر: المفردات 4

ّيةّ 5 )َ. 9( ص القادر عبد لفريد - انظر: الوسط

ّيةّ 6 ّنةّ أهل - وسط (وسط)َ.  مادة (وسط)َ والصحاح مادة العروس (وسط)َ وتاجا مادة العرب لسان سيأتي وانظر: لما )َ،3( ص الُس
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ًبا ًطا، ذاه ًطا ول فرو ًطا، ساق المتوّسممط هاهنمما الوسط فإن سقو

. )1َ(  والجافي الغالي بين

ًبا، ًفا، قال الجوهري: وفلن وسيط فممي قممومه، إذا كممان أوسممطهم نسمم ًبا شري ًطا)َ أي: حسي و(وسي

العرجي: وأرفعهم محل، قال 

ّني فيهم أكن لم كأ

ًطا وسي

فـي نسَّبتـي تك ولم

)2(  عمـرو آل

. )3َ(  المتخاصمين بين المتوّسطو(الوسيط): 

الشفاعةّ.   وهي)4َ(  الوساطةّ من الناس بينو(التوسط): 

. )5َ(  الوسط في الشيء تجعل أيو(التوسيط): 

. )6َ(  نصفين الشيء قطع-  و(التوسيط): - أيًضا

. )7َ(  السماء توّسطهاالشمس):  و(وسوط

ـطة وهممو وسممطها، فممي الممذي الجمموهرالقلدة):  و(واـس

. )8َ(  أجودها

إذا أنهممم العممرب عنممد اسممتقّرالـقـادر:  عـبـد فرـيـد وقال

والنصممفةّ، والعممدل، الخيممر، معمماني (وسممط)َ أرادوا كلمممةّ أطلقوا

ّيةّ.  والمكانةّ والّرفعةّ، والجودة، العل

)َ. 7/429(وسط)َ ( مادة العرب - لسان 1

)َ. 3/1167(وسط)َ ( مادة - الصحاح 2

)َ. 2/406(وسط)َ ( مادة المحيط - القاموس 3

)َ. 3/1167(وسط)َ ( مادة - الصحاح 4

)َ. 3/1167(وسط)َ ( مادة - الصحاح 5

)َ. 3/1167(وسط)َ ( مادة - الصحاح 6

)َ. 7/429(وسط)َ ( مادة العرب - لسان 7

)َ. 3/1167(وسط)َ ( مادة - الصحاح 8

http://www.almoslim.net 12
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ّنسممب فاضل تصف والعرب وفلن قممومه، فممي وسممط بممأنه ال

ط من وهو أعيانهم، أي: من قومه، واسطةّ من أي قمومه، أوس

. )1َ(  وأشرافهم خيارهم من

ابممن للشمميخ الكلم بهممذا الوسممط معنممى فممي قيممل ممما وأختم

ِلَك (-: - تعممالى لقمموله تفسمميره أثأنمماء قممال حيممث عاشممور، َذ َكمم َو
ُكْم َنا ْل َع ًا)َ ُأّمةًّ َج . )143َاليةّ (البقرة: من َوَسط

للشميء أو بمه، تحيمط أمكنمةّ بيمن الواقع للمكان اسموالوسط: 

بعض إلى منه أقرب بعضُها إلى هو ليس به، محيطةّ أشياء بين الواقع

ًف ّ يقع ل إليه الوصول كان ولما ،اعر أخممذ بمه، ُيحيممط ما اختراق بعد إل

ًعا: كوسط والعّزة؛ الّصيانةّ معنى فيه الّرعمماة إليممه تصل ل الوادي طب

ّدواب والكل، العشممب كممثير فيبقممى الجمموانب، فممي ممما أكل بعد إل وال

ًعا: كوسط يجعممل المدينممةّ ووسط قاعدتها، محّل يجعل المملكةّ ووض

ّو إليممه يصممل ل الوسممط المكممان لن قصممبتها؛ محممل بسممهولةّ، العممد

فيه.  لؤلؤة لنفس العقد وكواسطةّ

ّنفاسةّ معنى صار ذلك أجل فمن ًفا، الوسط معنى لوازم من والخيار والعّزة ال علممى فممأطلقوه عر

زهير:  قال كنايةّ، النفيس الخيار

النـــاُم يرـضـى وـسـط هم

ــــــــــــــــــــــــم  بحكمه

الليالـــي إحـــدى نـزلت إذا

 بمعضـــــــــــــــــــــــــل

لصميمها.  القبيلةّ، أوسطويقال: 

ّيةّ 1 )َ. 12/26(وسط)َ ( مادة اللغةّ وتهذيب )َ،2/391(وسط)َ ( مادة المحيط والقاموس )َ،3/29( دريد لبن اللغةّ وجمهرة )َ،10( ص - انظر: الوسط
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ذميميممن خلقيممن بين عدل الواقعةّ الّصفةّ على الوسط إطلق وأّما

ّور، الجبممن بيممن كالّشمجاعةّ وتفريط، إفراطِ فيهما بيممن والكمرم والتهمم

حديث:  روى فذلك والقساوة، الّرحمةّ بين والعدالةّ والسّرف، الّشّح

. )1َ(  ضعيف وسنده  أوسطها المور خير

ّيتين حقيقتين صارا حتى الطلقان هذان شاع وقد . )2َ(  ُعرف

ّتضُممح سـبق ـمـا خلل ومـن لكلمممةّ اللغمموي المعنممى لنمما ا

متقاربةّ.  معاٍن إلى تئِّول وأنها منها، تصّرف وما (وسط)َ،

 الكريم القرآن في الكلمة استعمالت  

ّدة فممي القممرآن (وسممط)َ فممي كلمممةّ وردت وذلممك مواضممع، عمم

ّددة، بتصاريفها ًا)َ (بلفممظ: وردت حيممث المتعمم (البقممرة: مممن َوَسممط

َطى)َ(  و)3َ()143َاليةّ ُوْس ْل ْوَسمِط)َ(  و)4َ()238َاليمةّ (البقرة: ممن ا َأ

ُهْم)َ(  و)5َ()89َاليةّ (المائدة: من ُط ْوَس  و)6َ()28َاليممةّ (القلم: مممن َأ

ْطَن)َ( َوَس . )7َ()5َاليةّ (العاديات: من َف

الكريممم، القممرآن فممي ورودها حسب كلمةّ كل معنى وسأذكر

ًدا حولهمما، المفسممرين وكلم فممي ورد ممما ببعممض لممذلك مستشممه

ّيةّ.  السنةّ النبو

ًطا":  أول: كلمة "وس

في السمعاني ابن المقاصد: رواه في الغرس: ضعيف. وقال ابن لفظ: "أوساطها". قال أوسطها" وفي المور )َ: حديث: "خير2/391( الخفاء كشف في العجلوني - قال 1

ًعا. وللديلمي علي عن مجهول فيه بسند لكن بغداد، تاريخ ذيل ًعا: "خير عباس ابن عن سند بل مرفو أمر من قال: ما أنه الوزاعي عن أوسطها". وللعسكري العمال مرفو

ًطا، طرفين شيء لكل قال: إن منبه، بن وهب عن جيد بسند يعلى التقصير. ولبي أو أصاب: الغلو أيهما يبالي ل بخصلتين فيه الشيطان عارض إل به الله أمر أمسك فإذا ووس

الشياء.  من بالوساطِ فعليكم الطرفان، اعتدل بالوسط أمسك وإذا الخر، مال الطرفين بأحد

)َ. 2/17( والتنوير - انظر: التحرير 2

)َ. 2/17( والتنوير - انظر: التحرير 3

)َ. 2/17( والتنوير - انظر: التحرير 4

)َ. 2/17( والتنوير - انظر: التحرير 5

)َ. 2/17( والتنوير - انظر: التحرير 6

)َ. 2/17( والتنوير - انظر: التحرير 7
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ِلَك (البقرة: سورة - في - تعالى قوله في وردت َذ َك ُكْم َو َنا ْل َع َج

ًا ُأّمةًّ ُنوا َوَسط ُكو َت َء ِل َدا َه َلى ُش ّناِس َع ُكمموَن ال َي ُكممْم الّرُسمموُل َو ْي َل َع

ًا)َ ِهيد . )143َاليةّ (البقرة: من َش

ّيممةّ، الّسممنةّ فممي الكلمممةّ هممذه تفسممير ورد وقممد ّنبو لهمما ذكممر كممما ال

ّدة المفسرون يلي:  كما ذلك وتفصيل معاٍن، ع

رسممول قممال: قممال  الخدري سعيد أبي عن البخاري روى- 1

رب، يمما وسممعديك فيقول: لبيك القيامةّ يوم نوح ُيدعى   الله،

ّلغممت؟ فيقممول: هممل ُيقممال فيقممول: نعممم، ب ُكممم؟ لّمتممه: هممل ف َغ ّل َب

فيقممول: لممك؟ يشممهد فيقممول: مممن نممذير، مممن أتانمما فيقولون: ما

ه فيشمهدون وأّمتمه، محمد ّن ّلمغَّ، قمد أ عليكمم الّرسمول ويكمون ب

ًدا. فذلك ًطا أّممةًّ جعلنماكم -: (وكمذلك ذكره - جّل قوله شهي وس

ّنمماس علممى شممهداء لتكونمموا ًدا)َ. عليكممم الّرسممول ويكممون ال شممهي

. )  )1َ والوسط: العدل

ِلَك (قمموله: فممي  النممبي، عممن بإسناده الطبري وروى َذ َكمم َو

ُكْم َنا ْل َع ًا)َ ُأّمةًّ َج . )2َ(    عدولقال: )َ 143اليةّ (البقرة: من َوَسط

ًدا الطبري ساق وقد المعنممى. ثأممم هممذا فممي الّروايممات من عد

ًبا اليممةّ هممذه تفسير ذكر ّتممابعين، الّصممحابةّ بعممض إلممى منسممو وال

"عدول".  بم فّسروها حيث وغيرهما، ومجاهد سعيد كأبي

عدول". وقممال أمةّ "جعلكم لها عباس ابن تفسير نقل وكذلك

. )3َ(  المم وبين  النبي، بين وسط زيد: هم ابن

بعضُهم.  فيه وهم كما الرواة بعض قول من بمدرجا وليس الخبر، نفس من مرفوع )َ: قوله: "والوسط: العدل" هو8/22( الفتح في الحافظ )َ. قال5/151( البخاري - أخرجه 1

"عدول".  "عدل" بدل )َ وعندهما3/9( )َ وأحمد2961( )َ رقم5/190( الترمذي أخرجه )َ. والحديث2/7( الطبري - انظر: تفسير 2

)َ. 2/7( الطبري - انظر: تفسير 3
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كلم فممي فممإنه الوسممط وأّممماالـطـبري:  الـمـام ـقـال- 2

أي قممومه، فممي الحسممب وسممط منممه: فلن ُيقال العرب: الخيار،

حسبه.  في الّرفع بذلك أرادوا إذا الحسب، متوسط

الوسط: وهو وسط في قومه وواسط، قال ابن زهير بن أبي ُسلمى في 

النــام يرضى وسط هم

ـــــــــــــــــــــــم  بحكمه

إحـــــــدى نـــــــزلت إذا

ِم الليالـــــــي َظـــــــ  بمع

الممذي الوسممط هو الموضع هذا في الوسط أن أرى قال: وأنا

ّطرفين، بين هو الذي الجزء، بمعنى ّدار.  وسط مثل ال ال

ّنممما ذكممره - تعممالى اللممه أن وأرى ّنهم وصممفهم - إ وسممط بممأ

ّدين، في لتوّسطهم ّو أهل هم فل ال ّو فيه، غل ّنصارى غل الممذين ال

ّهب، غلوا ّتر أهممل هممم ول فيه، قالوا ما عيسى في هم وقيل بال

ّدلوا الممذين اليهممود تقصممير فيممه، تقصممير وقتلمموا اللممه، كتمماب بمم

ّبهممم، علممى وكذبوا أبناءهم، توّسممط أهممل ولكنهممم بممه، وكفممروا ر

اللممه إلى المور أحّب كان إذ بذلك، الله فوصفهم فيه، واعتدال

أوسطها. 

ّنه التأويل وأّما - وذلممك سبق - كما العدل الوسط بأن جاء فإ

. )1َ(  عدولهم الناس من الخيار لّن الخيار، معنى

ِلَك (-: - تعممالى  وقمموله)2َ(  كثير ابن قال- 3 َذ َكمم ُكْم َو َنمما ْل َع َج

ًا)َ ُأّمةًّ والجممود، هنمما: الخيممار . الوسط)143َاليةّ (البقرة: من َوَسط

ًبا العرب قريش: أوسط في ُيقال كما أي: خيرها.  وداًرا، نس

)َ. 2/6( الطبري - انظر: تفسير 1

شاكر.  أحمد )َ. تحقيق1/263( كثير ابن عن التفسير - انظر: عمدة 2
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 العمر) ناصر (للشيخ  الكريم القرآن ضوء في الوسطية

ًطا  الله، رسول وكان ًبا.  أي: أشرفهم قومه، في وس نس

وهممي الّصمملوات، أفضُممل هممي الممتي الوسممطى، الصمملة ومنممه

وغيرها.  الّصحاح في ثأبت كما العصر،

رسممول قممال: قممال سعيد، أبي  عن)1َ(  أحمد المام وروى

ُيقال القيامةّ يوم نوح يدعى   الله، ّلغممت؟ له: هل ف فيقممول: ب

ُيقال قومه فيدعى نعم، ّلغكم؟ لهم: هل ف من أتانا فيقولون: ما ب

ُيقمال أحد، من أتانا وما نذير، فيقمول: لمك؟ يشمهد لنموح: ممن ف

ًطا)َ. أّمممةًّ جعلنمماكم قمموله: (وكممذلك قال: فذلك وأّمته، محمد وسمم

ُتممدعون قال: الوسط: العدل، أشممهد ثأممم بممالبلغا، لمه فتشممهدون ف

. )2َ(  ماجةّ وابن والنسائي والترمذي البخاري رواه  عليكم

سممببالية:  لهذه تفسَّيره في الجوزي ابن وقال- 4

بيممن عممدل ونحمن النبيماء، قبلمةّ قمالوا: قبلتنما اليهمود أن نمزولها

اليةّ.  هذه فنمزلت الناس،

وقتادة.  ومجاهد سعيد وأبو عباس ابن قاله والوسط: العدل،

- قمموله ومنممه والخيممار، الوسممط: العممدلقتيبـة:  ابن وقال

ُهْم)َ(القلممم: مممن َقمماَل (-: تعممالى ُط ْوَسمم . أي: أعممدلهم)28َاليممةّ َأ

وخيرهم. 

الشاعر:  قال

الـنـام يرـضـى وـسـط ـهـم

ـــــــــــــــــــــــم  بحكمـه

ـــزلت إذا ـدى ن ـالي إـح اللـي

 بمعظـــــــــــــــــــــــــم

)َ. 3/32( - المسند 1

في فلعله النسائي، سنن من الصغرى في أجده ولم )َ،4284( )َ رقم2/1432( ماجةّ ابن )َ سنن2961)َ رقم(5/190( الترمذي )َ. سنن5/151( البخاري - انظر: صحيح 2

منه.  الكبرى
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 العمر) ناصر (للشيخ  الكريم القرآن ضوء في الوسطية

ّو أوسطها، الشياء خير أن ذلك وأصل مذمومان.  والتقصير والغل

ّدمشقي:  سليمان أبو قال ومعنمماه محذوف، الكلم هذا فيال

ًطا قبلتكم جعلت المغممرب، نحممو يصلون اليهود فإن القبلتين، بين وس

. )1َ(  بينهما وأنتم المشرق، نحو والنصارى

ِلَك(المنار:  صاحب قال- 5 َذ َك ُكْم َو َنا ْل َع ًا)َ ُأّمةًّ َج (البقممرة: َوَسط

ّلُه (قوله: من فهم بما تصريح )َ. هو143اليةّ من ِدي َوال ْه ُء)َ َمْن َي َيَشا

أّمممةّ جعلناكم الهدايةّ من النحو هذا على )َ. أي213اليةّ (البقرة: من

ًطا.  وس

علممى الزيممادة أن وذلممك والخيممار، العممدل هممو الوسممط قممالوا: إن

ّنقص إفراطِ، المر في المطلوب مممن وكممّل وتفريممط، تقصممير عنه وال

ّتفريممط الفممراطِ ْيممٌل وال ّدة عممن م ومممذموم، شممّر فهممو القويمممةّ، الجمما

. )2َ(  بينهما المتوّسط أي المر، طرفي بين الوسط هو فالخيار

سعدي:  بن الرحمن عبد الشيخ وقال- 6

ِلَك( َذ َك ُكْم َو َنا ْل َع ًا)َ ُأّمةًّ َج أي: عدل )143َاليةّ (البقرة: من َوَسط

خياًرا. 

اللممه فجعممل الخطممر، تحممت داخلممةّ فأطراف الوسط عدا وما

ًطا المةّ هذه ّدين، أمور كل في وس ًطا ال بيممن النبيمماء فممي وسمم

آمنمموا بممأن كمماليهود، جفمماهم مممن وبين كالنصارى، فيهم غل من

بذلك.  اللئق الوجه على كل بهم

ًطا ول وآصممارهم، اليهممود تشممديدات ل الشممريعةّ، فممي ووسمم

النصارى.  تهاون
ّيةّ جعل فإنه غرابةّ، فيه الدمشقي سليمان أبي وكلم )َ،1/154( المسير - انظر: زاد 1 ًفا الوسط يكن لم إنه ثأم الصحيح، في ثأبت كما للمةّ وصف أنها والصحيح للقبلةّ، وص

فقط.  المقدس بيت هي وإنما الكعبةّ، قبل قبلتان هناك

)َ. 2/4( المنار - انظر: تفسير 2
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 العمر) ناصر (للشيخ  الكريم القرآن ضوء في الوسطية

ّطهارة باب وفي لهممم تصممّح ل الممذين كاليهود ل والمطاعم، ال

ّ صممملة ِهمممْم فمممي إل َيع ّهرهمممم ول وكنائسمممهم، ِب ممممن المممماء يط

ّنجاسات، ّيبات عليهم حّرمت وقد ال لهم.  عقوبةّ ط

ًئِّا ُينجّسون ل الذين كالنصارى ول ًئِّا، ُيحّرمممون ول شي بممل شممي

ودرجا.  دّب ما أباحوا

وأبمماح وأتّمهمما، طهممارة - أكمممل المممةّ هممذه - أي طهارتهم بل

ّيبات لهم والمناكممح، والملبممس، والمشممارب، المطمماعم، مممن الط

ذلك.  من الخبائث عليهم وحّرم

ّدين مممن الّمممةّ فلهممذه ّلهمما، الخلق ومممن أكملممه، المم ومممن أج

أفضُلها.  العمال

يهبممه لممم ما والحسان والعدل والحلم العلم من الله ووهبهم

ًا)َ ُأّمةًّ (كانوا: فلذلك سواهم، لمةّ )143َاليممةّ (البقرة: مممن َوَسط

َء (ليكونوا: معتدلين، كاملين َدا َه َلى ُش ّناِس)َ َع اليممةّ (البقرة: من ال

ّنماس علمى يحكممون بالقسمط، وحكمهمم عدالتهم )َ بسب143 ال

. )1َ(  غيرهم عليهم يحكم ول الديان، أهل سائر من

الية:  لهذه تفسَّيره في قطب سيد وقال- 7

الوسمماطةّ مممن سواء الوسط، معاني بكل الوسط للّمةّ وإنها

العتممدال بمعنممى الوسممط مممن أو والفضُممل، الحسممن بمعنممى

ّي بمعناه الوسط من أو والقصد، والحسّي.  الماد

ًطا أّمًة ًطا أّمممةًّ والعتـقـاد، التـصـّور ـفـي وس فممي وسمم

ّتفكير ًطا أّمةًّ والّشعور، ال ّتنظيم في وس ّتنسيق، ال ًطا أمةّ وال وسمم

)َ. 1/157( المنان كلم - انظر: تفسير 1
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 العمر) ناصر (للشيخ  الكريم القرآن ضوء في الوسطية

ًطا أّمةًّ والعلقات، الرتباطات في ًطا أّمممةًّ الّزمممان، في وس وسمم

تأخممذ أن عممن اليمموم المممةّ هذه يعوق قال: وما ثأم المكان، في

ا، الله وهبه الذي هذا مكانها ّنهما إل له ّلمت أ ه منهمج عمن تخ الل

ّتخذت لها، اختاره الذي الممتي هممي ليسممت مختلفممةّ، مناهج لها وا

. )1َ(  لها الله اختارها

ومممن اليممةّ، هذه تفسير في المفسَّّرين أقوال أهّم هذه

ّتضُحت التفسير هذا خلل الحممديث عنممد اعتبارهمما سيأتي معاٍن ا

ّيةّ تقرير في القرآن منهج عن لحقةّ.  فصول في الوسط

  

)َ. 1/131( القرآن ظلل - انظر: في 1
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 العمر) ناصر (للشيخ  الكريم القرآن ضوء في الوسطية

ًيا: كلمة "الوسطى"  ثان

سممورة - فممي - تعممالى قمموله فممي الكلمممةّ هممذه وردت وقممد

ُظوا (البقرة: ِف َلى َحا َواِت َع َل ِة الّص َطى َوالّصممل ُوْسمم ْل ُقوُممموا ا ِه َو ّلمم ِل

ِتيَن)َ (البقرة: ِن مّممما اليممةّ هذه في المفّسرين أقوال  وسأذكر)238ََقا

ّتضُممح "الوسط" حيث معنى في مباشرة علقةّ له تسممميتها سممبب سي

ّنهمما أو الّصلوات، بين متوّسطةّ لنها هل بذلك، أو الّصمملوات، أفضُممل ل

ْيهما ًعا؟ لكل حمول سميرد وممما همي، الّصملوات أي عنممد الوقوف دون م

ّيةّ هذه فقط.  المعنى لبيان فهو القضُ

الوسممطى، الّصمملة فممي العلممماء أقوال الطبري المام ذكر- 1

ّلةّ ذكر في وأطال ثأممم العصممر، هممي الوسممطى الّصمملة قال: إّن من أد

العصر:  هي الوسطى الّصلة أن رّجح أن بعد قال

المكتوبممات الّصمملوات لتوّسممطهاالوـسـطى:  لـهـا قـيـل وإنـمـا

ذلممك بيممن وهممي صمملتين، وبعممدها صمملتين، قبلهمما أن وذلممك الخمس،

وسطاهّن. 

طت قمول من الفعلىوالوسطى:  طهم القموم القائمل: وس أس

ًطا، سطةّ ّذكر وسطهم. ويقال دخلت إذا ووسو أوسممطنا، فيممه: هممو لل

ًنا وللنثى: هي (الوسممطى)َ قممال: إن من قول ذكر . وعندما)1َ(  وسطا

ّقب ذؤيب، بن قول: قبيصةّ وهي المغرب، صلة هي علمى الطمبري ع

قائل:  ذلك

التوّسمط، معنمى قموله: (الوسمطى)َ إلمى ذؤيمب بمن قبيصةّ ووجه

المعتممدل كالّرجممل المريممن، بيممن عدل يكون للشيء صفةّ يكون الذي

)َ. 2/568( الطبري - انظر: تفسير 1
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 العمر) ناصر (للشيخ  الكريم القرآن ضوء في الوسطية

ًطا يكون ل الذي القامةّ، قال: أل ولذلك قامته، قصيرة ول طوله، مفر

ّنها ترى ّلها ليست أ أكثرها.  ول بأق

أذكر ذؤيب ابن على تعقيبه في الطبري المام كلم فهم أجل ومن

ترى أل المغرب، الوسطى: صلة قال: الصلة ذؤيب، بن قبيصةّ كلم

 الله، رسول وأّن الّسفر، في ُتقصر ول أكثرها، ول بأقلها ليست أنها
. )1َ(  ُيعّجلها ولم وقتها عن يؤّخرها لم

بالّصمملة المراد في العلماء أقوال الجوزي ابن وجه- 2

أقوال:  ثألثأةّ بالوسطى المراد قائل: وفي الوسطى

ّنهاأحدها:  محل.  الّصلوات أوسط أ

مقداًرا.  أوسطهاوالثاني: 

أفضُلها. والثالث: 

ِلَك (-: - تعممالى قمموله ومنه وأعدله، خيره الشيء ووسط َذ َكمم َو
ُكْم َنا ْل َع ًا)َ ُأّمةًّ َج . )143َاليةّ (البقرة: من َوَسط

ُوسطى إنقلنا:  فإن ُفضُلى، بمعنى ال ّدعي أن جمماز ال كممل هممذا يمم

ّنهاقلنا:  وإنفيها.  مذهب ذي لن المغممرب، فهي مقداًرا، أوسطها إ

ًعا.  وأكثرها ركعتان، المفروضات أقل أرب

ّنهاقلنا:  وإن ّنهمما محل، أوسطها إ يقولمموا: أن العصممر فللقائلين: إ

الوسطى.  فهي الليل، في صلتان وبعدها النهار، في صلتان قبلها

والنهممار، الليممل بيممن وسممط عكرمةّ: هي قال الفجر، هي قال ومن

والنهار.  الليل بين وسط النباري: هي ابن قال وكذلك

)َ. 2/564( الطبري - انظر: تفسير 1
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 العمر) ناصر (للشيخ  الكريم القرآن ضوء في الوسطية

وسممط قممال: هممي الظهممر، قال: هممي ومنالنباري:  ابن وقال

النهار. 

ّول بأن فاحتّج المغرب، قال: هي من فأما ّظهممر، فرضممت صلة أ ال

ُوْسطى.  المغرب فصارت
ّنه العشاء، قال: هي ومن . )1َ(  تقصران ل صلتين بين قال: هي فإ

ّتضُح سبق ما خلل ومن (الوسمط)َ فمي بمعنمى قممول كمل ارتباطِ ي

بيانها.  سبق التي المعاني ضوء

تفسيره:  في القاسمّي - وقال3

بمعنممى الّصمملوات، بيممن أي: الوسممطىالوـسـطى"  و"الـصـلة

للفضُل: الوسط.  قولهم من منها، الفضُلى أو المتوّسطةّ،

هممي: وهل صلتين، بين متوّسطةّ لصلة المر يكون الّول فعلى

مممأثأورة أقمموال العشمماء، أو المغممرب، أو العصممر، أو الظهر، أو الّصبح،

ّتابعين.  الّصحابةّ عن وال

صلة أو الجماعةّ أو الضحى أو الفطر صلة فهيالثاني:  وعلى

ّطول بين المتوسطةّ أو الجمعةّ أو الخوف - أيضًُمما- أقمموال والقصر، ال

العلم.  من كثير عن

ّعممن بعممد وقمموي لممي قممال: سممنح ثأممم -: - تعممالى قمموله احتمممال تم

ِة( َطى)َ َوالّصل ُوْس ْل ُظوا (قمموله: بعممد)َمم 238اليممةّ (البقرة: من ا ِف َحمما

َلى َواِت)َ َع َل ًدا يكون لن )238َاليةّ (البقرة: من الّص وأمممًرا إرشا

ًء الصمملة أداء علممى بالمحافظةّ ًطا، أدا ول ُممل، طممويل ل متوّسمم

)َ. 1/283( المسير - انظر: زاد 1
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والقصممر، الطممول بيممن المتوسممطةّ أي: والصمملة ُمخل، قصمميًرا

ّيده ّيةّ الحاديث ويؤ وفعل.  قول ذلك في  عنه، المرو

فممي سمماق حيممث قممول، هممذا حكايممةّ القاموس في بي مّر ثأم

بيممن المتوّسممطةّ قمموله: أو ومنها اليةّ، في (وسط)َ القوال مادة

ّطول ّده القول الّزبيدي. وهذا شارحه قال والقصر، ال ّيان أبو ر ح

البحر.  في

ِة (قوله: يكون أن وهو آخر، وجه احتمال لي سنح ثأم َوالّصممل
َطى)َ ُوْسمم ْل الّصمملة توصمميف بممه أريممد)َمم 238اليممةّ (البقممرة: مممن ا

ّنهمما عليهمما بالمحافظممةّ المأمور عظيممم فضُممل ذات أي ُفضُمملى، بأ

ُفضُمملى بمعنممى فالوسممطى اللممه، عنممد للفضُممل: قممولهم مممن ال

. )1َ(  الوسط

فقال:  رضا رشيد - أما4

ّنث والوسممطى الخمممس، إحممدى هممي الوسممطى والّصمملة مممؤ

لهمما أشممياء أو شمميئِّين بيممن التوّسممط بمعنممى ويستعمل الوسط،

قممال المعنييممن مممن وبكممل الفضُممل، وبمعنممى متساويان، طرفان

ّي فمممي اختلفممموا ولمممذلك قمممائلون، ّيتهممما أفضُمممل، الّصممملوات أ وأ

. )2َ(  المتوّسطةّ

ابممن ذكممره بممما اليممةّ هممذه حممول المفّسممرين كلم - وأختممم5

قال:  حيث تفسيره، في عاشور

ّلقمموا الذين فأّما مممن فمنهممم الوسممطى بوصممف بالسممتدلل تع

فرجممع والفضُممل، الخيممار بمعنى الوسط من الوصف جعل حاول

)َ. 626 ،3/622( القاسمي - انظر: تفسير 1

)َ. 2/437( المنار - انظر: تفسير 2
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ّبع إلى ومنهممم بعممض، على الّصلوات بعض تفضُيل في ورد ما تت

جممانبين بيممن الواقممع وهممو الوسممط، من الوصف جعل حاول من

ّلممب فممذهب العممدد، مممن متسمماويين بيممن هممي الممتي الّصمملة يتط

. )1َ(  جانب كل من صلتين

المفّسممرين كلم خلل (الوسممطى)َ مممن لمعنممى التفسير وبهذا

ّدم ّيةّ وموضمموع الكلمممةّ هممذه بيممن الرتبمماطِ نلحممظ المتق الوسممط

بيممن التوّسممط بمعنممى أكممانت سممواء البحممث، هذا مدار هو الذي

لهممذه بيممان مزيممد وسمميأتي الفضُممل، الخيممار بمعنممى أم شمميئِّين

ّيةّ اليات.  جميع عرض - بعد الله شاء - إن القضُ

  

ًثا: كلمة (أوسط)  ثال

آيتين:  في الكلمةّ هذه وردت وقد

ُتُه (-: - تعالى قوله في الولى ّفاَر َك َعاُم َف ْط ِة ِإ ِكيَن َعَشممَر َمَسمما

ْوَسِط ِمْن ِعُموَن َما َأ ْط ُكْم)َ ُت ِلي ْه . )89َاليةّ (المائدة: من َأ

ُهْم َقمماَل (-: - تعالى قوله في القلم سورة في والثانيةّ ُط ْوَسمم َلممْم َأ َأ

ُقْل ُكْم َأ ْول َل ّبُحوَن)َ (القلم: َل )َ. 28ُتَس

جعل من فمنهم موضعها، في كلمةّ كل معنى المفّسرون ذكر وقد

ًدا، معناهما ذلك:  تفصيل وإليك مدلوليهما، بين فّرق من ومنهم واح

المائدة:  سورة الولى: آية

ْوَسممِط ِمممْن (- بقوله: ذكره - تعالى يعنيالطبري:  قال- 1 َممما َأ

ِعُموَن ْط ُكْم)َ ُت ِلي ْه أعدله. )َ 89اليةّ (المائدة: من َأ

)َ. 2/467( والتنوير - انظر: التحرير 1

http://www.almoslim.net 25



 العمر) ناصر (للشيخ  الكريم القرآن ضوء في الوسطية

أوسطه: أعدله. عطاء:  قال

أجنمماس مممن يطعممم ممما أوسممط معنمماه: مممنبعضهم:  وقال

ّفر بلد أهل يقتاته الذي الطعام ابن قول ذلك ومن أهليهم، المك

ّتمر، الخبز أهله يطعم ما أوسط عمر: من والّسمممن، والخممبز وال

واللحم.  يطعمهم: الخبز ما أفضُل ومن والزيت، والخبز

ّفر ُيطعم ما أوسط آخرون: من وقال كان إن قال أهله، المك

ه يشمبع ممن ان وإن العشمرة، المسماكين أشمبع أهل ل مممن ك

يفعممل ممما قممدر علممى المسمماكين أطعم ذلك عن لعجزه يشبعهم

ُيسره.  ُعسره في بأهله ذلك من و

ّقب ثأم بقوله:  ذلك على الطبري ع

ُتطعمممون ممما أوسممط قال: من من قول عندنا القوال وأولى

ّلةّ في أهليكم . )1َ(  والكثرة الق

الجوزي:  ابن وقال- 2

ْوَسِط ِمْن (قوله: في ِعُموَن َما َأ ْط ُكْم)َ ُت ِلي ْه اليةّ (المائدة: من َأ

)َ قولن: 89

طه أحمدهما: ممن وابمن وعلمي، عممر، قماله القمدر، فمي أوس

ومجاهد.  عباس،

والسممود، عمممر، ابممن قاله الطعام، أجناس أوسط الثاني: من

َدة، ِبي َع . )2َ(  سيرين وابن والحسن، و

القرطبي:  وقال- 3

)َ. 22-7/16( الطبري - انظر: تفسير 1

)َ. 2/414( المسير - انظر: زاد 2
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ّدم والخيممار، العلمى بمعنممى الوسمط أن البقمرة سورة في تق

ًفا المنمزلتين، بين منمزلةّ هنا وهو ابممن وعممن طرفيممن، بيممن ونص

ًتمما أهلممه يقمموت الرجممل قممال: كممان عباس، وكممان سممعةّ، فيممه قو

ًتمما أهلممه يقوت الّرجل ّدة، فيممه قو ْوَسممِط ِمممْن(فنمممزلت:  شمم َممما َأ

ِعُممموَن ْط ُكممْم)َ ُت ِلي ْه أن علممى يممدّل )َ وهممذا89اليممةّ (المائممدة: مممن َأ

. )1َ(  شيئِّين بين كان ما وهو ذكرناه، ما الوسط

)َ. 6/276( القرطبي - انظر: تفسير 1
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الزمخشرّي:  وقال- 4

ْوَسِط ِمْن( ِعُموَن َما َأ ْط ُكْم)َ ُت ِلي ْه  مممن)89َاليممةّ (المائدة: مممن َأ

ّتر من ومنهم أهله، إطعام في ُيسرف من منهم لّن أقصده، ُيق
)1َ( .

ـاله فيما(أوسط)َ  معنى في القوال هذه وأختم- 5 ـق

قال:  حيث قطب سيد

فكلهممما (متوّسممط)َ، مممن أو (أحسممن)َ، مممن و(أوسط)َ تحتمل

القصممد، عممن يخممرجا ل بينهما الجمع كان وإن اللفظ، معاني من

ميممزان فممي الحسممن هممو فالوسممط الحسممن، هو المتوسط لّن

. )2َ(  السلم

القلم:  سورة الثانية: آية

الطبري:  قال- 1

ُهْم)َ َقاَل (وقوله: ُط ْوَس أعممدلهم. . يعنممي)28َاليممةّ (القلممم: مممن َأ

التأويل.  أهل قال ذلك في قلنا الذي وبنحو

مجاهممد، قممال ذلممك وبمثممل عبمماس: أوسممطهم: أعممدلهم، ابممن قال

والضُّّحاك.  وسعيد،

ًعمما، القوم أسرع وكان قول، أعدلهم قتادة: أي وقال وأحسممنهم فز

. )3َ(  رجعةّ

القرطبي:  وقال- 2

)َ. 1/640( - انظر: الكشاف 1

)َ. 2/971( القرآن ظلل - انظر: في 2

)َ. 29/34( الطبري - انظر: تفسير 3
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ُهْم)َ َقاَل( ُط ْوَسمم وأعممدلهم أي: أمثلهممم )28َاليممةّ (القلممم: مممن َأ

. )4َ(  وأعقلهم

)َ. 18/244( القرطبي - انظر: تفسير 4
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كثير:  ابن وقال- 3

ُهْم)َ َقمماَل( ُط ْوَسمم عبمماس، ابممن قممال )28َاليممةّ (القلممم: مممن َأ

والربيممع كعممب، بممن ومحمممد وعكرمةّ، جبير، بن وسعيد ومجاهد،

. )1َ(  وخيرهم أعدلهم وقتادة: أي والضُّحاك، أنس، بن

الجوزي:  ابن وقال- 4

ُهْم)َ َقاَل( ُط ْوَس وأفضُمملهم أعممدلهم أي )28َاليممةّ (القلممم: مممن َأ
)2َ( .

القاسمّي:  قال- 5

ًيا وخيرهم أي: أعدلهم . )3َ(  رأ

ّتضُممح سممبق ومممما المائممدة آيممةّ (أوسممط)َ فممي كلمممةّ أن لنمما ي

ّدة علمى فّسممرت ّدة أوجمه عمم وبيممن منهمما: الفضُمل، معمماني، وبعمم

ّيد وبين والكثير، القليل ّدة أو والرديء، الج آيممةّ والّسعةّ. أّما الش

ّتفق القلممم الفضُممل بمعنممى تفسمميرها  علممى)4َ(  المفّسممرون فمما

العدل.  وهو والخيار

  

.(فوسطن)َ  كلمةّرابًعا: 

ْطَن (-: - تعالى قوله في وردت َوَس ِه َف ًا)َ (العاديممات: ِب )5ََجْمعمم

الخامسةّ.  اليةّ العاديات، سورة في وذلك

المكممان، فممي التوسممط مممن معناهمما أّن المفّسممرون ذكر وقد

أقوالهم:  من جملةّ وهذه

)َ. 4/406( كثير ابن - انظر: تفسير 1

)َ. 8/338( المسير - انظر: زاد 2

)َ. 16/5900( القاسمي - انظر: تفسير 3

وبحثي.  اطلعي حسب على - هذا 4
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الطبري:  قال- 1

يقممال: القمموم، جمممع بركبانهن -: فوسطن ذكره - تعالى يقول

ّتشديد ووّسطته -، - بالتخفيف القوم وسطت وتوّسممطته، -، - بال

. )1َ(  واحد بمعنى

الجوزي:  ابن وقال- 2

ًعا المفّسرون: المعنى: توّسطن قال ّو.  من جم العد

ًعا، به مسعود: فوسطن ابن وقال . )2َ(  مزدلفةّ يعني جم

القرطبي:  وقال- 3

ًا( "وسممطن" أي: فوسممطن بممم مفعممول )5َ(العاديممات:)َ َجْمعمم

ّو.  بركبانهن العد

ُطهم القمموم ُيقممال: وسممطت ًطا أِسمم َطةّ وْسمم أي: صممرت وسمم

وسطهم. 

ّتشممديد القمموم يقممال: وسممطت - وتوّسممطتهم، والتخفيممف - بال

واحد.  بمعنى

ّتشديد: جعلها وقيل: معنى ّتخفيف: صممرن قسمين، الجمع ال وال

. )3َ(  الجمع وسط

القاسمي:  وقال- 4

ْطَن( َوَس ِه َف ًا)َ (العاديممات: ِب فممي ودخلممن أي: فتوسممطن )5ََجْمع

ّتته.  ففّرقته العداء، من جمع وسط وش

)َ. 30/276( الطبري - انظر: تفسير 1

غرابةّ.  فيه مسعود ابن وتفسير )َ،9/209( المسير - انظر: زاد 2

)َ. 20/160( القرطبي - انظر: تفسير 3
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ّتخفيف القمموم يقممال: وسممطت ّتشممديد - ووّسممطته - بممال - بال

. )4َ(  واحد بمعنى وتوّسطته،

قطب:  سيد وقال- 5

الفوضى بينهم فتوقع غّرة، على العداء صفوف تتوّسط وهي

. )2َ(  والضطراب

ّتضُح سبق ما خلل ومن والوسط.  التوّسط معناها أن ي

(الوسط)  في نبوية أحاديث  

ّينةّ للقرآن، شارحةّ السنةّ الحمماديث بعممض وردت وقد له، ومب

ّدللةّ فيها التي (الوسط)َ.  معاني على ال

ّيةّ فسممأذكر المصممطلح، هممذا مممدلول فهممم فممي التعّمممق ولهم

مممع المعنممى، هممذا علممى يممدّل ممما فيها ورد التي الحاديث بعض

دللممةّ فيممه يكممون قد حيث الحديث، سياق حسب المراد توضيح

ّيةّ.  على ل الوسط على الوسط

ّي سممعيد أبممي - عممن1   اللممه، رسممول قممال: قممال  الخممدر
فيقممول: رّب، يمما وسممعديك فيقول: لبيك القيامةّ، يوم نوح يدعى

ُيقال فيقول: نعم، ّبلغت؟ هل ّلغكممم؟ لّمته: هل ف فيقولممون: ممما ب

وأّمتممه، فيقممول: محمممد لممك؟ يشممهد نممذير! فيقممول: مممن من أتانا

ّنه فيشهدون ّلممغَّ، قممد أ ًدا، عليكممم الرسممول ويكممون ب فممذلك شممهي

ًطا أّمةًّ جعلناكم -: (وكذلك ذكره - جل قوله شممهداء لتكونوا وس

ّناس على ًدا)َ.  عليكممم الّرسمموُل ويكون ال دلشممهي ط: الع  والوس

. )3َ(  البخاري رواه
)َ. 17/6238( القاسمي - انظر: تفسير 4

)َ. 6/3958( القرآن ظلل - انظر: في 2

)َ. 32 / 3( - المسند 3
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هنمما فّسممر الوسممط أن وهممو واضممح، الحممديث بهممذا والمممراد

ّظلم، المقابل وهو بالعدل، بممما شهدوا  محمد، أّمةّ إن حيث لل

َنا َوَما( علموا، ْد ِه َنمما)َ ِبَما ِإّل َش ِلْم . وهممو)81َاليمةّ (يوسمف: ممن َع

ًوى شهادتهم تكن فلم الحق، ممن - وحاشاهم السلم عليه نوح، مع له

ّنى بالباطل، نوح قوم مع يشهدوا - ولم ذلك هممو وهذا  ذلك،)1َ(  لهم وأ

ّظلم لّن العدل، أحممد مع فالّشهادة بينهما، وسط والعدل طرفان له ال

ّق والّشهادة ظلم، حق بدون الخصمين ّنظر دون بالح عدل، لصاحبه ال

َنمما َوِمّمممْن (فيهممم: اللمه قال مّمن  محمد، فأّمةّ ْق َل ُدوَن ُأّممةٌّ َخ ْهمم َي

ّق ْلَح ِه ِبا ِب ُلوَن)َ ( َو ِد ْع  .)181َلعراف:اَي

َبممِت الممم (-: - تعممالى قوله نمزل لماقال:  الترمذي روى- 2 ِل ُغ

َنى ِفي الّروُم ْد َْلْرِض َأ ُهْم ا ِد ِمْن َو ْع ِهْم َب ِب َل ُبوَن َغ ِل ْغ َي ِنيَن)َ ِبضُِْع ِفي َس ِسمم

ّكممةّ: نممواحي فممي يصمميح الصممديق بكممر أبو )َ خرجا4-1(الروم:  الممم (م

َبِت ِل َنى ِفي الّروُم ُغ ْد َْلْرِض َأ ُهْم ا ِد ِمْن َو ْع ِهْم َب ِب َل ُبوَن َغ ِل ْغ َي ِبضُْمِع ِفممي َسم

ِنيَن)َ بيننمما فذلك بكر، لبي قريش من ناس  قال)4َ-1(الروم:  ِس

سممنين، بضُممع فممي فارس ستغلب الّروم أن صاحبك زعم وبينك،

- الّرهممان تحريممم قبل - وذلك ذلك؟! قال: بلى على نراهنك أفل

لبممي وقممالوا الّرهممان، وتواضممعوا والمشممركون، بكممر أبممو فارتهن

بيننمما فسممّم سممنين، تسممع إلى سنين البضُع: ثألثا تجعل بكر: كم

ًطا وبينك . )2َ(  سنين ست بينهم فسّموا إليه، ننتهي وس

وبعممدها ثألثا فقبلها وتسع، ثألثا بين الوسط هي هنا والسّت

ثألثا. 

نوح.  لقوم - أي 1

غريب.  صحيح الترمذي: حسن فيهما قال )َ،3195 ،3194( )َ رقم322 ،5/321( الترمذي - أخرجه 2
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قممال: قممال  الغاـضـري معاوـيـة ـبـن الـلـه عبد عن- 3

ِعَم فقد فعلهّن من ثألثا   الله، رسول ْعممَم َط اليمممان: مممن َط

ّنممه وعلم وحده، الله عبد ممماله زكمماة وأعطممى اللممه، إل إلممه ل أ

ّيبةّ ول الهرمممةّ، يعممط ولممم عممام، كممل عليممه رافدة نفسه، بها ط

وسممط مممن ولكممن اللئِّيمممةّ، الّشممرطِ ول المريضُممةّ، ول الدرنممةّ،

. )  )1َ بشّره يأمركم ولم خيره، يسألكم لم الله فإّن أموالكم،

وهمو والمعيمب، السميئ وبين الغنم أجود بين ما هنا والوسط

ْوَسِط ِمْن (-: - تعالى قوله مثل ِعُموَن َما َأ ْط ُكْم)َ ُت ِلي ْه (المائممدة: َأ

سبق.  . كما)89َاليةّ من

اقال:   الله عبد بن جابر عن- 4 فخممّط  النممبي، عنممد  كن

ّطا، ّطين وخّط خ ّطيممن وخممّط يمينممه، عممن خ ثأممم يسمماره، عممن خ

تل ثأممم اللممه"، سبيل فقال: "هذه الوسط، الخّط على يده وضع

السممبل تتبعوا ول فاتبعوه مستقيًما صراطي هذا اليةّ: (وأّن هذه

. )2َ(].  153اليةّ:  النعام، [سورة سبيله)َ  عن بكم فتفرق

بينهما.  متوّسط الشيئِّين، بين الشيء هوهنا:  والوسط

التي:  الحديث في الّصراطِ هذا بيان ونجد

ّنواس عن ضممرب   اللممه، رسممول قممال: قممال  سمممعان بن ال

ًطا مثل الله َنفي وعلى مستقيًما، صرا فيهممما سمموران الّصراطِ َك

ّتحةّ، أبواب داٍع الّصممراطِ وعلممى ُمرخاة، ستور البواب وعلى مف
)3041َ( رقم الجامع صحيح في كما اللباني وصححه )َ،4/95( السنن في والبيهقي )َ،115( ص الصغير في والطبراني )َ،1582( )َ رقم104 ،2/103( داود أبو - أخرجه 1

)َ. 1046( رقم الصحيحةّ والسلسلةّ

أبو الهمداني عمير ابن هو سعيد بن سعيد. قلت: مجالد بن مجالد أجل من مقال فيه إسناد )َ: هذا1/45( الزوائد في البوصيري )َ. قال11( )َ رقم1/6( ماجةّ ابن - أخرجه 2

رسول لنا قال: خط مسعود، بن الله عبد رواه ما الحديث لهذا يشهد عمره. اهم. ولكن آخر في تغير وقد بالقوي، )َ: ليس520( ص التقريب في الحافظ الكوفي. قال عمرو

ّطا، وسلم عليه الله صلى الله، ًطا خّط الله". ثأم سبيل قال: "هذه ثأم خ قرأ: (وأن إليه". ثأم يدعو شيطان منها سبيل كل على سبل وقال: "هذه شماله، وعن يمينه عن خطو

ّتبعوه)َ. [سورة مستقيًما صراطي هذا )َ ونقل166( رقم المشكاة في كما اللباني )َ. وحسنه202( )َ رقم79 ،1/78( )َ. والدارمي397/ 3( أحمد ]. أخرجه163اليةّ:  النعام، فا

تصحيحه.  الحاكم عن
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ّيها يقول: يا يدعو ّناس أ لكوا ال ًعما، الّصمراطِ اس تعوّجموا، ول جمي

تلمك مممن شمميء فتح أحدكم أراد فإذا الّصراطِ، على يدعو وداع

ّنممك تفتحممه ل قال: ويلك البواب فالصممراطِ: تلجممه، تفتحممه إن فإ

ّتحمةّ والبمواب اللمه، حممدود والّسمتور السلم، اللمه، محممارم المف

ّداعي اللممه، كتمماب الّصممراطِ رأس علممى الممذي والداعي مممن والمم

. )  )1َ مسلم كل قلب في يذكر الله واعظ فوقه

ّنةّ في إّن   - وقال5 ّدها درجةّ مائةّ الج للمجاهممدين الله أع

ّدرجتين بين ما الله، سبيل في فممإذا والرض، الّسماء بين كما ال

ّنه الفممردوس، فاسممألوه اللممه سألتم ّنممةّ، أوسممط فممإ أعلممى أو الج

. )  )2َ الجنةّ

طقمموله: حـجـر:  ـبـن الحافظ قال أعلممى أو الجنممةّ  أوس

-: - تعممالى كقوله والفضُل، هنا: العدل بالوسط المراد  الجنةّ

ِلَك( َذ َك ُكْم َو َنا ْل َع ًا)َ ُأّمةًّ َج . )3َ()143َاليةّ (البقرة: من َوَسط

ّطعام، وسط تنمزل البركةّ   - وقال6 ّفتيه، مممن فكلوا ال حمما

. )  )4َ وسطه من تأكلوا ول

هممو متسمماويةّ. أو أطممراف بيممن اللتقاء نقطةّهنا:  والوسط

ّدائرة بمركز يكون ما أشبه ومنتصفها.  ال

خممّط  اللممه، رسممول أن   مسممعود بممن اللممه عبد - وعن7

ّطا ًعا، خ ّب ّبمع، الخمّط وسمط وخمّط مر ًطما المر جمانب إلمى وخطو
ّلةّ، له أعرف ول مسلم، شرطِ على )َ. وقال: صحيح1/73( المستدرك في )َ. والحاكم183 ،4/182( أحمد - أخرجه 1 كما اللباني: وهو الذهبي. قال يخرجاه. ووافقه ولم ع

منه، أخرجها التي الطريق عنى اللباني: وكأنه غريب. قال حديث )َ. وقال: هذا2859( )َ رقم5/133- ( - أيضًُا الترمذي الحديث هذا )َ. وروى191( رقم انظر: المشكاة قال،

المسند.  طريقي إحدى وهي

)َ. 2530( )َ رقم4/582( )َ. والترمذي3/202( البخاري - أخرجه 2

)َ. 6/13( الباري - انظر: فتح 3

( )َ رقم2/137( )َ والدارمي364 ،343 ،1/270( )َ. وأحمد3277( )َ رقم2/1090( ماجةّ وابن صحيح حسن حديث )َ. وقال: هذا1805( )َ رقم4/229( الترمذي - أخرجه 4

)َ. 4211( رقم المشكاة )َ وتخريج4502( رقم الجامع صحيح في اللباني صححه )َ والحديث2046
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ّبع، الخّط وسط الذي الخّط ّطا المر ّبع، الخّط من خارًجا وخ المر

قممال: هممذا أعلممم، ورسمموله قممالوا: اللممه هممذا؟ ممما فقال: أتممدرون

العممراض جممانبه إلممى الخطمموطِ وهممذه الوسممط، الخممّط النسان

. )  )1َ تنهشه

ّدة بيممن كممان ما هنا: هو والوسط بينممه والمسممافةّ أطممراف عمم

متساويةّ.  طرف كل وبين

ّدوا المام وّسطوا   - وقال8 اجعلمموه . أي)  )2َ الخلممل وس

طرفما يكمون بحيمث أممامه، - ممن منتصمفه - فمي الّصف وسط

ّنسبةّ متساويين الّصّف المام.  لموقف بال

و)  )3َ الحلقممةّ وسممط جلممس من الله لعن   - وقال9 . وه

تماًما، منتصفها في يكن لم ولو الحلقةّ، وسط في يجلس الذي

ّنما ًدا داخلها في جلس من وإ وسطها. في فهو أطرافها عن بعي

َبممَض فممي بيممت زعيممم أنمما   - وقممال10 ّنممةّ َر تممرك لمممن الج

ّقا، كان وإن المراء ّنةّ وسِط في وبيٍت مح الكممذب ترك لمن الج

ُلُقه َحُسَن لمن الجنةّ أعلى في وبيٍت مازًحا، كان وإن . )  )4َ ُخ

والعلى.  الّربض بين كان ما هنا والوسط

أخصممف أو سمميف أو جمممرة علممى أمشممي لن   - وقال11

وممما مسمملم، قممبر علممى أمشممي أن مممن إلّي أحّب برجلي نعلي

. )  )5َ الّسوق وسط أو حاجتي قضُيت القبر أوسط ُأبالي
)َ. 1/385( )َ. وأحمد4231( )َ رقم2/1414( ماجةّ )َ. وابن7/171( البخاري - أخرجه 1

)َ. 105( رقم داود أبي )َ وضعيف6122( رقم الجامع ضعيف في كما اللباني )َ. وضعفه681( )َ رقم1/182( داود أبو - أخرجه 2

)4/281َ( الحاكم )َ. وصححه401 ،398 ،5/384( )َ. وأحمد4826( )َ رقم4/258( داود صحيح. وأبو حسن الترمذي: حديث )َ. قال2753( )َ رقم5/84( الترمذي - أخرجه 3

الذهبي.  ووافقه

)َ. 1464( رقم الجامع صحيح في كما اللباني )َ وصححه4800( )َ رقم4/253( داود أبو - أخرجه 4

وابن والنسائي حاتم أبو - وثأقه ماجةّ ابن - شيخ إسماعيل بن محمد صحيح إسناد )َ: هذا1/512( الزوائد في البوصيري )َ. قال1567( )َ رقم1/499( ماجةّ ابن - أخرجه 5

)َ. 5038( رقم الجامع )َ وصحيح63( رقم الغليل إرواء في كما اللباني صححه الشيخين. والحديث شرطِ على السناد رجال وباقي حبان،
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المكاني.  - الوسط - هنا بالوسط والمراد

ّطريق وسط للنساء ليس   - وقال12 . )  )1َ ال

المكاني، الوسط سبقه الذي الحديث في كما الوسط ومعنى

ّق فممي المشممروع لن منممه، وهممو الشمميئِّين بيممن كممان ما وهو حمم

ّطريق بجانب تكون أن المرأة مممن يحممدثا لما وسطه، في ل ال

للّرجال.  وتعّرضها بروزها بسبب فتنةّ

(الوسط)َ. ومعناه، لفظ وفيها وردت التي الحاديث بعض هذه

ّيةّ، معنى على يدّل ما ومنها ل إذ كممذلك، ليس ما ومنها الوسط

ّيةّ)َ، بين تلزم ّيةّ فكل (الوسط)َ و(الوسط ول وسمط، فهممي وسط

ّيةّ، علمى دليل يكون أن وسط كل من يلزم يكمون فقمد الوسمط

- إن بيممانه سمميأتي كممما ونحوه، الّزماني أو المكاني الوسط من

-.  الله شاء

ّية معنى تحرير الوسط

ّتضُح سبق ما خلل من فممي تسممتعمل (وسط)َ، كلمةّ أن لنا ا

ّدة معاٍن أهّمها:  ع

والعدل.  والفضُل الخيار بمعنى- 1

فاضلين.  شيئِّين بين لما ترد قد- 2

خير.  وهو شّرين بين كان لما وتسَّتعمل- 3

ّيد بين كان لما وتسَّتعمل- 4 والّشّر.  والخير والرديء، الج

باحةّ للنساء بلفظ: "ليس مسنده في يعلى - أيضًُا- أبو )َ. وأخرجه4/1321( الكامل في عدي )َ. وابن5601( - الحسان)َ رقم12/416( صحيحه في حبان ابن - أخرجه 1

الدار: وسطها. اهم.  وباحةّ وسطه )َ: أي1/60( النهايةّ في )َ. قال2/440( العاليةّ المطالب في الطريق" كما
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كوسممط حّسمما، شمميئِّين بيممن كممان ممما علممى ُتطلق وقد- 5

ّطريق، العصا.  ووسط ال

ذكرهمما، سممبق المعاني هذه من قريبةّ أخرى لمعاٍن تأتي وقد

لعادتها.  حاجةّ أجد ول

ّيةّ)َ؟ لفظ ُيطلق متى-  - هنا والمهّم ماذا على بل (الوسط

 المصطلح؟ هذا ُيطلق

ّيةّ مصطلح جعل من فهناك ًفا الوسط ّيةّ، للفظ ُمراد ولو الخير

القادر:  عبد فريد - قال معنى أو - حّسا شيئِّين بين يكن لم

خاّصمما تعريًفا نستخلص أن نستطيع بيانه سبق ما جملةّ ومن

ًدا ّد ّيةّ، محمم ّيةّ فنقممول: بممأن للوسممط المممةّ هممي: مؤهممل الوسممط

ّيةّ من: العدالةّ، السلميةّ العممالمين، على بالشهادة للقيام والخير

قال:  عليهم. ثأم الحّجةّ وإقامةّ

دللتها أصل عند الوقوف من وانتشر الناس عند شاع ما أما

الوسممط هذا موضع كان مهما طرفين، بين التوّسط أي اللغويةّ،

ًفا، التزاًما المستقيم، الله صراطِ - من اختياره تّم - الذي وانحرا

. )1َ(  والحاديث اليات تبينه ما وفق صحيح بمفهوم فليس

ّكد فيقول:  آخر، موضع في المعنى هذا ويؤ

ًطا يعتممبر ما لكل يلزم ول لممه يكممون أن الصممطلح فممي وسمم

ّظلم، إل يقابله ول وسط فالعدل طرفان، ول وسممط والّصدق ال

. )2َ(  الكذب إل يقابله

ّيةّ 1 )َ. 29( - ص - مخطوطِ السلم في - انظر: الوسط

ّيةّ 2 )َ. 33( ص السلم في - انظر: الوسط
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ّيةّ)َ مممن جعل من وهناك دون الشمميئِّين بيممن التوّسممط (الوسط

ّيةّ معنى إلى النظر السمتاذ قمال الّشمرع، عليهما دّل المتي الخير

القادر:  عبد فريد

الصممطلح هذا استعمال الناس من كثير عند كذلك شاع وقد

مسمملك أو عممرف أو وضممع أي يلبس فضُفاًضا استعمال الّربانّي،

ّيةّ أصممبحت حتى أرادوه، ّتسمماهل تعنممي مفهممومهم فممي الوسممط ال

ّتنازل.. إلخ . )1َ(  وال

ّيةّ، تعريفه في فريد الستاذ ذكره وما نقله ما وكذلك للوسط

ّتضُح نظر، ففيه غيره عن سيأتي:  فيما ذلك وي

ّنةّ القممرآن فممي ورد ممما تأّملت وقد كلم مممن والمممأثأور والسمم

ّيةّ)َ، مصطلح به وأريد أطلق فيما العرب إلممى فتوّصمملت (الوسط

صفتان:  فيه توافرت إذا إل إطلقه يصّح ل المصطلح هذا أن

ّية،- 1 العدل.  أو والعدل كالفضُل عليها يدّل ما أو الخير

ّية،- 2 ّيةّ أكانت سواء البين ّيةّ.  أو حّس معنو

فممي داخل يكممون فل الخممر دون الوصممفين أحممد جمماء فممإذا

ّيةّ.  مصطلح الوسط

ّيةّ بممأن والقممول ّيممةّ ملزمممةّ الوسممط أمممر كممّل أّن - أي للخير

ّيةّ يوصف الّصممحيح، هممو والعكس نظر، (وسط)َ - فيه فهو بالخير

ّيةّ فكل ّيةّ تلزمها وسط ّيةّ  فل)2َ(  الخير ّيممةّ، بممدون وسممط ول خير

عكس. 

ّد فل ّيةّ مع ب ّيةّ من الخير ًطا.  تكون حتى البين وس
ّيةّ 1 )َ. 30( ص السلم في - انظر: الوسط

ًفا، الوسط معنى لوازم من والخيار والعزة النفاسةّ معنى صار ذلك أجل الوسط: فمن معنى بيان بعد عاشور ابن - قال 2 النفيس. انظر: التحرير الخيار على فأطلقوه عر

)َ. 2/4( المنار بينهما. انظر: تفسير أي: المتوسط المر، طرفي بين الوسط هو رضا: فالخيار رشيد وقال )َ،2/17( والتنوير
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ّيةّ وكذلك أشممياء أو شيئِّين بين شيء كل - فليس - أيضًُا البين

ّيا ُيعتمبر ط ًطا. فقمد كمان وإن وس ّيا التوّسمط يكمون وس أو حسم

ّيا، ّيةّ يوصف أن يلزم ول معنو المكان أو الزمان كوسط بالوسط

ذلك.  ونحو الهيئِّةّ أو

ّيةّ يوصف أمر كل ولكن ّيمما يكممون أن بد فل بالوسط حّسمما بين

معنى.  أو

ّي أّن إلممى نخلممص هنمما ومممن ّتصممف أمممر أ ّيممةّ ا ّيممةّ بالخير والبين

ًعا ّيةّ، عليه ُنطلق أن يصْح الذي فهو جمي عدا وما وصف: الوسط

. )1َ(  فل ذلك

ذلك:  توّضح التي المثلةّ بعض وسأذكر

ّيةّ المممةّ هممذه وصممف - جمماء1 -: - تعممالى قمموله فممي بالوسممط

ِلَك( َذ َك ُكْم َو َنا ْل َع ًا)َ ُأّمةًّ َج  عنه،  وصح)143َاليةّ (البقرة: من َوَسط
ّنه دولروايممةّ:   وفممي)2َ(  بالعممدل هنمما الوسممط فّسممر أ .)  )3َ  ع

واحد.  والمعنى

ّيةّ، معنى يتضُّمن وجدناه العدل إلى نظرنا وإذا والعممدل الخير

ّظلم، ُيقابله كذلك ّظلم ال إلممى الحمماكم مممال فإذا طرفان، له وال

إلممى حيممف دون بينهما، وسط والعدل ظلم، فقد الخصمين أحد

. )4َ(  منهما أي

ّيةّ صاحب فقول ولذلك . )5َ(السلم)َ   في (الوسط

ّيةّ، ملمح عن الحديث عند لهذا تفصيل مزيد - سيأتي 1 -.  الله شاء - إن المصطلح هذا لطلق الضُوابط بعض سأذكر حيث الوسط

ّدم وقد البخاري عند - كما 2 )َ. 19( ص تخريجه تق

)َ. 20( الطبري. انظر: ص روايةّ في - كما 3

كما الظلم طرفي بين وسط والعدل سبق، "بأعدلهم" كما فسروها المفسرين جمهور ]. فإن28اليةّ:  القلم، أوسطهم)َ. [سورة -: (قال - تعالى - قوله - أيضًُا ذلك - ومثل 4

ّيةّ فاجتمعت هنا، قررت ّيةّ.  الصفتان: البين والخير

ّيةّ 5 )َ. 33( ص السلم في - انظر: الوسط
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ًطا يعتبر ما لكل يلزم "ول لممه يكممون أن الصممطلح فممي وسمم

ّلم غيممر الظلممم". قممول إل يقابله ول وسط فالعدل طرفان، مسمم

ُته فقد الصل أّما ومثاله، أصله في ْن ّي ًقا، ب المثال: فممإّن وأّما ساب

والعممدل الظلممم، وصف عليه يصدق منهما كل طرفان له الظلم

ّيةّ بينهما. ويوّضح وسط ّيةّ السمملم وسط ممما المممةّ هممذه ووسممط

قممال: والفرقممةّ - حيممث الله - رحمه تيميةّ ابن السلم شيخ قاله

ّنةّ، أهل الناجيةّ ّنحل، في وسط وهم الس ّلةّ أّن كما ال ِلسمملم م ا

ورسمموله، اللممه، أنبيمماء في وسط فالمسلمون الملل، في وسط

ُذوا( فممم النصارى غلت كما فيهم يغلو لم الّصالحين، وعباده ّتَخمم ا

ُهْم َباَر ُهْم َأْح َن َبا ْه ًا َوُر َباب ِه ُدوِن ِمْن َأْر ّل ْلَمِسيَح ال ْبممَن َوا َيممَم ا َوَممما َمْر
ُدوا ِإّل ُأِمُروا ُب ْع َي ًا ِل َله ًا ِإ َلَه ل َواِحد َو ِإّل ِإ َنُه ُه ْبَحا ُكوَن)َ َعّما ُس ِر ُيْش

النبيمماء يقتلممون فكممانوا اليهود، جفت كما عنهم جفوا  ول)31َ(التوبةّ:

ّق، بغير ّلممما النمماس، من بالقسط يأمرون الذين ويقتلون ح جمماءهم وك

ّذبوا أنفسهم تهوى ل بما رسول ًقا ك ًقا.  وقتلوا فري فري

ّقروهممم، ونصممروهم، وعّزروهم، الله، برسل آمنوا المؤمنون بل وو

ّبوهم، ّتخذوهم ولم يعبدوهم، ولم وأطاعوهم، وأح ًبمما، ي - قممال كممما أربا

ٍر َكاَن َما (-: تعالى َبَش َيُه َأْن ِل ِت ْؤ ّلُه ُي َتاَب ال ِك ْل ْكَم ا ْلُح َة َوا ّو ُب ّن َيُقمموَل ُثأّم َوال

ّناِس ُنوا ِلل ًا ُكو َباد ِه ُدوِن ِمممْن ِلي ِع ّلمم ِكممْن ال َل ُنمموا َو ّييَن ُكو ِن ّبمما ُتممْم ِبَممما َر ْن ُك

ّلُموَن َع َتاَب ُت ِك ْل ِبَما ا ُتممْم َو ْن ْدُرُسمموَن ُك ُكْم َول َت ْأُمَر ُذوا َأْن َيمم ّتِخمم َكممةَّ َت ِئ ْلَمل ا

ّييَن ِب ّن ًا َوال َباب ُكْم َأْر ْأُمُر َي ِر َأ ْف ُك ْل َد ِبا ْع ْذ َب ُتْم ِإ ْن ِلُموَن)َ (آل َأ ،79عمران: ُمْس

همو يقولمموا فلمم المسمميح، فممي توّسمطوا المؤمنين أن ذلك )َ ومن80

ّنصممارى، تقممول كما ثألثأةّ، ثأالث ول الله، ابن ول الله، بممه، كفممروا ول ال
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ًنا مريم على وقالوا ّيممةّ، ولممد جعلمموه حممتى عظيًما، بهتا زعمممت كممما بغ

اليهود. 

العممذراء مريممم إلممى ألقاهمما وكلمته ورسوله، الله عبد قالوا: هو بل

منه.  وروح البتول،

علممى ُيحّرممموا فلممم اللممه، ديممن شرائع في وسط المؤمنون وكذلك

كممما اليهممود، قالته كما ويثبت، يشاء ما ويمحو يشاء، ما ينسخ أن الله

ُقوُل (بقوله: ذلك عنهم الله حكى َي ُء َس َها َف ّنمماِس ِمممَن الّس ُهممْم َممما ال َوّل
ِهُم َعْن ِت َل ْب ِتي ِق ّل ُنوا ا َها)َ َكا ْي َل َذا ()َ وبقمموله:142اليممةّ (البقرة: مممن َع ِإ َو
ُهْم ِقيَل ُنوا َل ْنَزَل ِبَما آِم ّلُه َأ ُلوا ال ْؤِمُن َقا ِزَل ِبَما ُن ْن َنما ُأ ْي َل ْكُفمُروَن َع َي ِبَممما َو

ُه َء َو َوَرا ُه ّق َو ْلَح ًا ا ّدق ُهْم)َ ِلَما ُمَص َع )َ. 91اليةّ (البقرة: من َم

ّوزوا ول ّبادهم علمائهم لكابر ج ّيروا أن وع بما فيأمروا الله، دين يغ

ّنصارى، يفعله كما شاءوا، عّما وينهوا شاءوا عنهم ذلك الله ذكر كما ال

ُذوا (بقوله: ّتَخ ُهْم ا َباَر ُهْم َأْح َن َبا ْه ًا َوُر َباب ِه)َ ُدوِن ِمممْن َأْر ّلمم (التوبممةّ: مممن ال

)َ. 31اليةّ

يأمر ل غيره يخلق ل فكما والمر، الخلق للهقالوا:  والمؤمنون

وأطعنا.  وقالوا: سمعنا غيره،

. )1َ(وصفه...   يطول باب - وهذا الله - رحمه قال أن إلى

ّتضُح سبق ومّما ّيةّ معنى ي ًا)َ ُأّمةًّ (-: - تعالى قوله في الوسط َوَسط
.)143َاليةّ (البقرة: من

ّتضُممح السمملم، شيخ لكلم والقارئ ّتلزم لممه ي ّيممةّ بيممن ال الخير

ّيةّ ّيةّ معنى استخراجا في والبين الممذي المنهممج ضمموء فممي الوسممط

كامل.  كلمه ذكر )َ فقد2/287( القاسمي وتفسير الواسطيةّ، العقيدة كتابه إلى فليرجع السلم شيخ ذكره لما بيان مزيد أراد - من 1
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هممذه تحقيممق إلممى - للوصممول اللممه - رحمممه تيميممةّ ابممن سمملكه

ّتصاف وبيان المسألةّ، الحميدة.  الّصفةّ بهذه الّمةّ هذه ا

- لقمموله يرهمممتفس فممي المنهممج هذا الطبري سلك ذلك وقبل

ًا)َ ُأّمةًّ (-: تعالى سبق.  )َ كما143اليةّ (البقرة: من َوَسط

رسممول قممال: قممال  الغاضممري معاويممةّ بممن اللممه عبد - عن2

ِعَم فقد فعلهّن من ثألثا   الله، ْعَم َط الله عبد اليمان: من َط

ّنه وعلم وحده، ّيبممةّ ممماله زكمماة وأعطممى اللممه، إل إله ل أ بهمما ط

ول الممدرة ول الهرمممةّ يعممط ولممم عممام، كممل عليه رافدة نفسه،

فممإّن أممموالكم، وسممط مممن ولكن اللئِّيمةّ، الّشرطِ ول المريضُةّ،

. )1َ(داود.   أبو رواه  بشّره يأمركم ولم خيره، يسألكم لم الله

ّيةّ أن نجممد وهنمما ّتمموجيه هممذا فممي واضممحةّ الوسممط ّي، ال النبممو

ّيةّ ّيممةّ أّممما الحممديث، فممي صريحةّ فالبين لمممن ظمماهرة فهممي الخير

يلي:  ما خلل من تأّمل

ّيةّ، هذه على دليل بذلك  الّرسول، أمر- 1 يأمر، فل الخير

 ّبممي َأَمممَر ُقْل( بخير، إل ِقْسممِط)َ َر ْل .)29َاليممةّ لعممراف: مممنا( ِبا

ُيوحى.  وحي إل  الرسول، أمُر وهل

ّننا2 ّيممةّ معنممى نسممتخرجا أن ُنريد عندما - أ مممن ننظممر ل الخير

قلنا: إّن فقط الفقير مصلحةّ إلى نظرنا فإذا فقط، واحد طرف

ّيةّ الغنممام أجود من هو مما الفضُل الّسليمةّ الّسمينةّ في الخير

وأغلها. 

)َ. 3041( رقم الجامع صحيح في كما اللباني )َ. وصححه4/95( السنن في )َ. والبيهقي115( ص الصغير في والطبراني )َ،1582( )َ رقم104 ،2/103( داود أبو - أخرجه 1
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ّيةّ إلى نظرنا وإذا السممهل إن - قلنمما الممدنيا - فممي الغنممي خير

ونحوها.  الهزيلةّ الضُعيفةّ ُيخرجا أن عليه

ّـيـة ولكن الفقيممر مصمملحةّ إلممى ننـظـر أن الكامـلـة الخير

ًعمما، المممال - صمماحب الغنممي ومصمملحةّ لحممدى ترجيممح دون - جمي

ّيةّ، هي وهذه الخرى، على المصلحتين باسممتخراجا وذلممك الوسط

- قمموله مثممل - وذلممك الوسممط - وهممي وأضممعفها أفضُلها بين ما

ْوَسِط ِمْن (-: تعالى ِعُممموَن َممما َأ ْط ُكممْم)َ ُت ِلي ْه اليممةّ (المائممدة: مممن َأ

89َ( .

ّتضُممح وهنمما ّتلزم لنمما ا ّيممةّ بيممن ال ّيممةّ الخير معنممى تحقيممق فممي والبين

ّيةّ.  الوسط

يوم خطب  بكر أبا أّن صحيحه في البخارّي المام روى- 3

مممن فيكممم ذكرتم  ماالنصار:  ُيخاطب قال مما وكان الّسقيفةّ،

مممن الحممّي لهممذا إل المممر هممذا ُيعممرف ولممن أهل، له فأنتم خير

ًبا العرب أوسط هم قريش، . )1َ(  الحديث  وداًرا نس

ّيةّ ّيا الخيريةّ معنى فيها يظهر هنا المرادة والوسط ْبَس ل جل َل

ّيةّ؟ فأين فيه،  البين

ّيةّ يوّصل الباحث إلى حقيقةّ مهّمةّ، وهممي أّن قريًشمما امتممازت ّتمعّن في هذه الوسط إن التأّمل وال

بصفات أّهلتها لن تكون خير العرب، وهذه الّصفات من الّشجاعةّ والكرم وسممائر الّصممفات الحميممدة،

ّتصممفوا بأفضُممل هممذه ّدة، وهم ا ّيةّ بين مجموعةّ من الّصفات المتضُا ّيةّ بين هي في حقيقتها صفات وسط

الّصفات، دون إفراطِ أو تفريط، أو غلّو أو جفاء، ولذلك فقممد نممالوا هممذه المنمممزلةّ الرفيعممةّ مممن كممون

العرب ل تدين إل لهم، وما ذلك إل لثقتهم في عدلهم وتميّزهم عممن غيرهممم، واجتممماع العممرب عليهممم

)َ. 56 ،1/55( المسند في )َ. وأحمد4/194( البخاري - صحيح 1
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دليل على قبولهم من قبائمل وأطمراف متنممافرة فمي أخلقهما، متباينمةّ فمي طباعهما، وذلمك لخصيصمةّ

ّيةّ فيهم، ويصدق فيهم قول  زهير: الوسط

النام يرضى وسط هم

بحكمهم

الليالي إحدى نـزلت إذا

)1(  بمعظم

صممفةّ فيممه والعممدل حكمـهـم، قبول سبب هو والعدل 

ّيةّ ًيا، كممان ولممذلك الظلممم، نمموعي بيممن البين سممائر فكممذلك وسممط

صفاتهم. 

ّتضُح وبهذا ّيةّ أن ي ّيةّ الخير ّيةّ والبين ّهلتهممم الممتي -هي - المعنو أ

ًطا يكونوا لن ًبا وس وداًرا.  نس

إن تفسمميره: قممالوا فممي رضمما رشمميد قمماله ممما معممي وتأّمممل

في المطلوب على الّزيادة أن وذلك والخيار، العدل هو الوسط

ّنقص إفراطِ، المر الوسممط هممو فالخيار وتقصير، تفريط عنه وال

. )2َ(بينهما أي: المتوّسط المر طرفي بين

ّتفممق جيـد بكلم المبحـث هـذا وأختـم ذكممرُت ممما مممع ي

ُه وقّررُت، َكَر ّيةّ في الدكتور/ زيد َذ ط السملم)َ. فمي كتابه: (الوس

. )3َ(قال مما وكان

كممونه مجّرد ليس إذن فالوسط أعدله، شيء كل من الوسط

ّيةّ أو طرفين، بين نقطةّ ّيةّ، وسط في وسط فلن يقال كما جزئ

ُيممراد دراسممته، فممي وسممط أو كرمممه، ّنممه و الجيممد بيممن وسممط أ

فهممو النمماس، مممن كممثير عنممد درجا وإن المفهمموم فهذا والّرديء،
)َ. 2/6( الطبري - انظر: تفسير 1

)َ. 2/4( المنار - انظر: تفسير 2

ّيةّ 3 بعدها.  )َ وما18( ص السلم في - انظر: الوسط
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ّدى مجممتزأ، نمماقص فهممم ّيةّ معنممى فهممم إسمماءة إلممى أ الوسممط

المقصودة. 

الخيممار العممدل هممو هنا، والمقصود المراد فالوسط هذا وعلى

قال:  أن إلى والفضُل،

ّيةّ معنى يبق لم وبالتالي ّتجمماور مجّرد الوسط الشمميئِّين بيممن ال

الحقيقممةّ، عممن البحث وهو أل أعظم، مدلول ذا أصبح بل فقط،

منها.  والستفادة وتحصيلها

ّتسع معنى يقول: وهو ثأم لهمما محمممودة خصمملةّ كممل ليشمممل ي

ّتبممذير، البخممل بيممن وسممط الّسممخاء فممإّن مممذمومان، طرفممان وال

ّور، الجبن بين وسط والّشجاعةّ ّته ّنب أن مأمور والنسان وال يتج

ويبقممى مممذموم، وصممف هنمما الطرفيممن وكل مممذموم، وصممف كل

للوسط.  والفضُل الخير

ّدلممةّ مممن ذكرته وما المثلة، من سبق ما خلل ومن ال

ّنةّ، الكتاب من وأقمموال العممرب لسممان مممن المأثأور والكلم والس

ّتضُح الّسلف ّينتممه ممما لنمما ا ّيممةّ بيممن التلزم مممن ب ّيممةّ الخير - والبين

ّيةّ ّيةّ أو حس ّيةّ)َ.  مصطلح إطلق - في معنو (الوسط

ّنني البحممث هممذا فممي المصطلح هذا أستخدم فعندما ولهذا فممإ

سواه.  دون المدلول هذا عليه يصدق ما به أعني

فممي داخل كممان وإن البحث، هذا في يدخل فل ذلك عدا وما

ّيةّ.  ل الوسط من فهو بيانه، سبق كما الوسط، معنى الوسط

ًيا)َ يكممون أن يلممزم فل فاضممل أو خيًرا كان ما وكذلك (وسممط

ًدا.  كان وإن محمو
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ّيةّ ليست فضُائل فهناككمال:  يوسف قال كالصممدق وسط

. )1َ(الكذب.   يقابله الذي

  

به. انظر: الله أمر قد والصدق ذميمين، خلقين بين وسط فهو به الله أمر أمر كل أن يرى العلماء بعض كان وإن )َ،127( ص كمال ليوسف الحضُارة - انظر: مستقبل 1

)َ. 90( ص للسعدي القرآن لتفسير الحسان القواعد
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ّية فهم أسس الوسط
ّيةّ أّن لنمما تبيّن أن بعد ّد ل الوسممط أمريمن، تموافر ممن لهما بم

ّيةّ ّيةّ، وهما: الخير ّد ل ُأُسًسا هناك فإّن والبين ّدد بيانها، من ب ليتحمم

ّيةّ معنى ّدقيق. وتلممك الوجه على الوسط ّطممردة السممس ال مممع م

َطي ّيةّ َشْر ّيةّ، الخير هي:  السس وهذه والبين

ّو1 الفراطِ.  أو - الغل

ّتفريط.  أو - الجفاء2 ال

المستقيم.  - الّصراط3ِ

ّثل المسَّتقيم فالّصراط ّية ُيم ّقق الخير ُيح وهممو معناها، و

ّو بين وسط ّتفريممط، الفممراطِ أو والجفمماء، الغلمم ُيحّقممق وهممذا وال

ّيةّ وصف ّنه ذكرت الذي وشرطها البين ّيةّ.  لوازم من أ الوسط

ًنا وسأقف ّي ُلسس هذه مب ًئا ا ّو مبتد ثأممم والفممراطِ، بممالغل

ّتفريط، الجفاء ّيمن ثأمم وال المسمتقيم، الّصمراطِ وحقيقمةّ معنمى ُأب

ّدها ّين وبضُ الشياء.  تتب

ّد البحممث هممذا إّن وحيممث - - تعممالى اللممه كتمماب مممن مسممتم

ّكز ُأر ُلسممس هممذه معنممى تحديممد علممى فسمم القممرآن خلل مممن ا

ّنةّ الكريم ّينةّ والس مممن وغيرهممم المفّسممرين كلم ثأممم لذلك، المب

ّد الله ومن العلماء، ّتوفيق.  العون أستم وال

 والفراط أول: الغلو  

ّو أما ّنه اللغةّ أهل عّرفه فقد الغل ّد، مجاوزة بأ ابممن فقممال الح

فارس: 
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ّو: الغيممن علممى يممدّل صممحيح أصممل المعتممّل والحممرف واللم غل

ارتفاعه، وذلك غلء، يغلو الّسعر ُيقال: غل قدر، ومجاوزة ارتفاع

ّوا، المر في الّرجل وغل ّده، جاوز إذا غل ّوا بسهمه وغل ح إذا غل

. )1َ(  غايته أقصى سهّم به رمى

ّوا، يغلممو المر في وغلالجوهرّي:  وقال فيممه جمماوز أي غلمم

ّد . )2َ(  الح

ّدين فممي وغلالـعـرب:  لسَـّـان في وقال يغلممو والمممر المم

ّوا: جاوز ّده، غل ّتنمزيل: وفي ح ُلوا ل (ال ْغ ُكْم)َ ِفي َت ِن (النساء: من ِدي

. )171َاليةّ

ْوَتبعضهم:  وقال ّوا المر في غل ًيمما وغلنيةّ غل جمماوزت إذا وغلن

ّد فيه ّطت الح فيه.  وأفر

ّياكمالحديث:  وفي ّو  إ ّدين في والغل ّدد)  )3َ ال فيممه  أي: التش

ّد، ومجاوزة ّدين هذا  إنالخر:  كالحديث الح فيه فأوغل متين ال

المممدى، وجمماوز ذهابه في نفسه: ارتفع الّسهم . وغل)  )4َ برفق

ّله ّتجاوز.  الرتفاع من وك وال

ّنبمت: ارتفممع وغل غل، ارتفممع: قمد إذا للشمميء ويقال وعظمم ال
)5َ( .

ّو معنى هذا آيتممان الكريم القرآن في ورد وقد اللغةّ، في الغل

ّنهي فيهما ّو عن ال سورة - في - تعالى قال الّصريح، بلفظه الغل

)َ. 4/387(غلو)َ ( مادة اللغةّ مقاييس - انظر: معجم 1

)َ. 6/2448(غل)َ ( مادة - انظر: الصحاح 2

- أيضًُا- اللباني وصححه الذهبي، ووافقه )َ،1/466( الحاكم وصححه )َ،347 ،1/215( )َ وأحمد3029( )َ رقم2/1008( ماجةّ )َ. وابن3057( )َ رقم5/268( النسائي - أخرجه 3

)َ. 2680( رقم الجامع وصحيح )َ،1283( رقم الصحيحةّ السلسلةّ في كما

الحديث: "فأوغلوا".  ولفظ )َ،2246( رقم الجامع صحيح في كما والبيهقي، للبزار أيضًُا وعزاه اللباني، )َ وحسنه3/199( أحمد - أخرجه 4

مادة: "غل".  العرب، - انظر: لسان 5
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ْهَل َيا (النساء: َتاِب َأ ِك ْل ُلوا ل ا ْغ ُكْم ِفي َت ِن ُلوا َول ِدي ُقو َلممى َت ِه َع ّلمم ال

ّق)َ ِإّل ْلَح الطبري:   قال)171َاليةّ (النساء: من ا

ّق تجاوزوا يقول: ل ُطوا دينكم في الح ِر ْف ُت فيه.  َف

ْو وأصل ّده مجاوزة شيء كل في الغل ّده، همو الذي ح منمه يقمال حم

ّدين: قد في ّوا يغلو فهو غل ال . )1َ(غل

الية:  هذه تفسَّير في الجوزي ابن وقال

ّو: الفراطِ ّد، ومجاوزة والغل الّزّجمماجا: وقممال السممعر، ومنه: غل الح

ّو: مجاوزة ّظلم.  في القدر الغل ال

ّو ّنصارى وغل بعضُممهم: وقممول اللممه، بعضُهم: هممو قول عيسى في ال

ثألثأةّ.  ثأالث بعضُهم: هو وقول الله، ابن هو

ّو قول وعلى ّنه فيه اليهود الحسن: غل رشمده. وقممال لغير قولهم: إ

ّدد في بالّزيادة دينكم في تغلو العلماء: ل بعض ّتش . )2َ(  فيه ال

َينهى ابن وقال ّو عممن الكتمماب -أهممل - تعالى كثير:  والطممراء، الغلمم

ّنصارى، في كثير وهذا ّنهم ال ّد تجاوزوا فإ ّتممى عيسى في الح رفعمموه ح

ّياها، الله أعطاها التي المنمزلةّ فوق ّيممز من فنقلوه إ ّوة ح ّنبمم أن إلممى ال

ّتخذوه ًها ا ًوا بمل يعبمدونه، كمما يعبدونه الله دون من إل أتبماعه فممي غلم

ّنه زعم مّمن وأشياعه، ّدعوا دينه، على أ ّتبعمموهم العصمممةّ، فيهممم فا وا

ّقمما كممان سممواء قممالوه، ممما كل في ًدا، أو ضمملل أو بمماطل، أو ح أو رشمما

ًبا، أو صحيًحا ُذوا (-: - تعالى قال ولهذا كذ ّتَخ ُهْم ا َباَر ُهْم َأْح َن َبا ْه ًا َوُر َباب َأْر

ِه)َ ُدوِن ِمْن ّل . )3َ()31َاليةّ (التوبةّ: من ال

)َ. 6/34( الطبري - انظر: تفسير 1

)َ. 2/260( المسير - انظر: زاد 2

)َ. 1/589( كثير ابن - انظر: تفسير 3
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َيمما ُقممْل (-: - تعالى قال المائدة، سورة في فجاءت الثانيةّ اليةّ أّما

ْهَل َتاِب َأ ِك ْل ُلوا ل ا ْغ ُكْم ِفي َت ِن ْيممَر ِدي ّق َغ ْلَحمم ُعمموا َول ا ِب ّت َء َت َوا ْهمم ٍم َأ ْو ْد َقمم َقمم

ّلوا ْبُل ِمْن َض ّلوا َق َأَض ًا َو ِثير ّلوا َك ِء َعْن َوَض َوا ِبيِل)َ (المائممدة: َس )77َالّس

ِرطوا يقول: لالطبري:  قال ْف أمممر مممن به تدينون فيما القول في ُت

ّق فيه فتجاوزوا المسيح هممو أو الله، فيه: هو فتقولوا الباطل، إلى الح

منممه وروح مريممم، إلممى ألقاهمما وكلمتممه الله عبد قولوا: هو ولكن ابنه،
)1َ( .

ّنصممارىتيميـة:  اـبـن الـسـلم شـيخ قـال ّوا أكممثر وال فممي غلمم

ّطوائف، سائر من والعمال العتقادات ّياهم ال ّو عممن الله نهى وإ الغلمم

. )2َ(  القرآن في

ّو ومْن ّنصارى ُغل َنا ُثأّم (الحديد: سورة في الله ذكره ما ال ْي ّف َلممى َق َع

ِهْم ِر َثأا َنا آ ِل َنا ِبُرُس ْي ّف َق ِعيَسى َو ْبِن ِب َيممَم ا ُه َمْر َنمما ْي َت ْنِجيممَل َوآ ِْل َنمما ا ْل َع ِفممي َوَج

ُلوِب ِذيَن ُق ّل ُه ا ُعو َب ّت َفةًّ ا ْأ ّيةًّ َوَرْحَمةًّ َر ِن َبا ْه َها َوَر ُعو َد َت ْب َهمما َممما ا َنا ْب َت ِهممْم َك ْي َل َع

َء ِإّل َغا ِت ْب َواِن ا ِه ِرْض ّل َها َفَما ال ْو َع ّق َر َها)َ َح ِت َي َعا )َ.27اليةّ (الحديد: من ِر

المائدة:  آية في كثير ابن قال

ْهَل َيا ُقْل( َتاِب َأ ِك ْل ُلوا ل ا ْغ ُكممْم ِفي َت ِن ْيممَر ِدي ّق)َ َغ ْلَحمم (المائممدة: مممن ا

.)77َاليةّ ّد تجاوزوا ل  أي  ّتباع في الح ّق، ا أمرتممم من تطروا ول الح

ّيز من تخرجوه حتى فيه فتبالغوا بتعظيمه ّوة ح ّيممةّ، مقممام إلى النب الله

ًها فجعلتموه النبياء من نبّي وهو المسيح، في صنعتم كما دون مممن إل

. )3َ(  الله

)َ. 6/316( الطبري - انظر: تفسير 1

)َ. 1/289( المستقيم الصراطِ - اقتضُاء 2

)َ. 2/82( كثير ابن - انظر: تفسير 3
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ّو، عممن تنهممى الممتي الحمماديث بعممض وردت وقد ْكممُر الغلمم ِذ بعضُممها و

ّده:  معناه َفهم على يساعد وح

رسممول قممال: قممال-  عنهما الله - رضي عباس ابن عن- 1

ّمجمممع:  غممداة  اللممه، لممه فلقطممت ، الحصممى لممي القممط  هل

ّهن فلّما الحذف، حصى من حصيات مقممال:  يممده فممي وضع  نع

ّيماكم همؤلء بأمثال ّو وإ ّدين فمي والغلم ّنمما الم ك فإ ان ممن أهل ك

ّو قبلكم ّدين في الغل . )  )1َ ال

ّية:  ابن السلم شيخ قال أنممواع جميع في عاّم وهذاتيم

ّو رمممي العممام اللفممظ هممذا وسبب والعمال، العتقادات في الغل

علممى بنمماء الكبممار بالحجارة الّرمي مثل فيه، داخل وهو الجمار،

ّنها ّللممه ثأم الّصغار، من أبلغَّ أ أي هممديهم، مجانيممةّ يقتضُممي بممما ع

ًدا قبلنمما كممان مممن هدي وأّن بممه، هلكمموا فيممما الوقمموع عممن إبعمما

. )2َ(  الهلك من عليه ُيخاف هديهم بعض في لهم المشارك

هلممك   اللممه، رسممول قممال: قممال  مسَّعود ابن عن- 2

ّطعون ًثأا قالها  المتن . )3َ(  ثأل

ّـنـووُي:  ـقـال ّطعممون: أي هلممكال المغممالون المتعّمقممون المتن

. )4َ(  وأفعالهم أقوالهم في الحدود المجاوزون

يقول:  كان  الله، رسول أّن  مالك بن أنس وعن- 3

ّددوا ل ّدد أنفسكم على تش ُيش ّددوا قوًممما فممإّن عليكم، الله ف شمم

ّدد أنفسهم على الّصمموامع فممي بقايمماهم فتلممك عليهممم، اللممه فش
- أيضًُا- اللباني وصححه الذهبي، ووافقه )َ،1/466( الحاكم وصححه )َ،347 ،1/215( )َ وأحمد3029( )َ رقم2/1008( ماجةّ )َ. وابن3057( )َ رقم5/268( النسائي - أخرجه 1

)َ. 2680( رقم الجامع وصحيح )َ،1283( رقم الصحيحةّ السلسلةّ في كما

)َ. 68( ص اللويحق معل بن الرحمن لعبد الدين في )َ والغلو275( ص الحميد العزيز - انظر: تيسير 2

)َ. 1/386( )َ. وأحمد4608( )َ رقم4/201( داود )َ. وأبو2670( )َ رقم4/2055( مسلم - أخرجه 3

)َ. 16/220( للنووي مسلم - شرح 4
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ّديار ّيةًّ( وال ِن َبا ْه َها َوَر ُعو َد َت ْب َها َما ا َنا ْب َت ِهممْم)َ َك ْي َل اليممةّ (الحديمد: ممن َع

27َ( .

ّدين هممذا  إّنقممال:   النممبي، عممن  هريرة أبي وعن- 4 المم

ّد ولن ُيسر، ّدين ُيشا ّددوا، غلبه، إل أحد ال وأبشممروا، وقاربوا فس

ّدلجممةّ مممن وشمميء والّروحممةّ، بالغممدوة واسممتعينوا ي)  )1َ ال . وف

. )  )2َ تبلغوا القصد  القصدلفظ: 

ّيةّ، العمال في أحد يتعّمق والمعنى: لَحَجر:  ابن قال ّدين ال

ُيغلب وانقطع عجز إل الّرفق ويترك . )3َ(  ف

ختممام جمماء ذلك يقع ل وحتىمعل:  بن الرحمن عبد قال

ّتسممديد آمممًرا الحممديث ّتسممديد ابممن قممال والمقاربممةّ، بال رجممب: وال

ّتوّسممط القصممد وهمو بالّسداد، العمل يقّصمر فل العبمادة، فمي وال

. )4َ(ُيطيقه ل ما منها يتحّمل ول به، أمر فيما

شممبل بن الرحمن عبد عن مسنده في أحمد المام - وروى5

رأواقممال:   اللممه، رسممول أن ول بممه، تممأكلوا ول القممرآن  اق

. )  )5َ فيه تغلو ول عنه، تجفوا ول به، تستكثروا

خلممف كممل مممن العلممم هذا  يحملقال:  أنه  عنه، - وروي6

وتأويممل المبطليممن، وانتحممال الغممالين، تحريف عنه ينفون عدوله،

. )  )6َ الجاهلين
)َ. 5034( )َ رقم8/122( )َ. والنسائي1/15( البخاري - أخرجه 1

)َ. 2/514( وأحمد )َ،182 ،7/181( البخاري - أخرجه 2

)َ. 1/94( الباري - انظر: فتح 3

ّدلجةّ سير في )َ. والمحجة69ّ( ص الدين في - انظر: الغلو 4 )َ. 51( ص رجب لبن ال

صحيح في كما اللباني ثأقات. وصححه أحمد ورجال بنحوه، والبزار أحمد )َ: رواه171 ،7/170( الزوائد مجمع في الهيثمي )َ. قال444 ،3/428( المسند في أحمد - أخرجه 5

)َ. 1168( رقم الجامع

أحاديث على تعليقه في اللباني وسلم،.. به. قال عليه الله صلى الله، رسول عن العذري، الرحمن عبد بن إبراهيم عن بسنده السنن إلى المدخل في البيهقي - أخرجه 6

قد الحديث بعمدة. لكن ليس رفاعةّ بن عنه: معاذ وراويه الذهبي، قال كما مقّل، تابعي هذا العذري الرحمن عبد بن إبراهيم لن مرسل؛ الحديث إن )َ: ثأم248( رقم المشكاة

الملتمس".  "بغيةّ العلئي- في الحافظ طرقه بعض وصحح الصحابةّ، من جماعةّ طريق من موصول روي
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ّو أن علممى تممدّل الحاديث هذه وكّل المنهممح عممن خممروجا الغلمم

ّد، ومجاوزة ولسممت  رسمموله، ول الله يشرعه لم ما وفعل للح

ّو عن تنهى التي الحاديث ذكر بصدد به، تصريح دون وتذّمه الغل

ّدا، كثيرة فهي عممن وسممألوا جمماءوا الممذين قّصممةّ أشهرها ومن ج

ّنهم السّر، في  الرسول، عمل ّلوا، فكأ مقممولتهم مممن فكان تقا

. )1َ(  المر هذا  الله، رسول واجه وكيف معروف، هو ما

ّو لفممظ فيهمما ورد الممتي الحمماديث جميع حصر أرد لم بل الغلمم

ّنما به، مصرًحا نحممن ممما علممى للدللممةّ الحمماديث هذه اخترُت وإ

ّو معنممى تحديممد وهممو بصدده، ثأممّم ومممن وحكمممه، ومفهممومه الغلمم

ّيةّ.  علقته بالوسط

ّو تعريف وأختم ّتعريفين:  بهذين الغل ال

ّو: مجمماوزةتيمية:  ابن السلم شيخ قال ّد الغلمم بممأن الحمم

ّق ما على ذّمه أو حمده في الشيء، في ُيزاد ذلممك ونحو يستح
)2َ( .

الشمميء في المبالغةّللغلّو:  تعريفه في حجر ابن وقال

ّتشديد ّد بتجاوز فيه وال . )3َ(  الح

ّو وضابط ّينةّ الغل قال: حيث الوهاب، عبد بن سليمان الشيخ ب

ّدى وضابطه ّطغيان وهو به، الله أمر ما تع عنه الله نهى الذي ال

ْوا َول (قوله: في َغ ْط ِه َت َيِحّل ِفي ُكْم َف ْي َل ِبي)َ َع اليممةّ (طمه: مممن َغضَُ

81َ()4َ( .

قليل.  بعد وسيأتي الثلثأةّ، قصةّ في المشهور أنس حديث - وهو 1

)َ. 1/289( المستقيم الصراطِ - انظر: اقتضُاء 2

)َ. 13/278( الباري - انظر: فتح 3

)َ. 82( ص الدين في )َ والغلو256( ص الحميد العزيز - انظر: تيسير 4
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ّتعريممف مممن سممبق ومّما ّللغمموي ال ّو ا آيممات مممن فيممه ورد وممما للغلمم

ّتضُح العلماء تعريف وكذلك وأحاديث، ّو أن لنا ي ّد هو: مجاوزة الغل الحمم

ّد إلممى المبالغممةّ أو فيممه بالّزيادة وذلك المشروع، المر في الممذي الحمم

الّشارع.  وقصده أراده الذي الوصف عن ُيخرجه

  

ّو، لحقيقممةّ وإيضُمماًحا ًفا الغلمم هممذه أذكممر ومعممالمه، لحممدوده وكشمم

الحقائق. 

. )1َ(يلي ما إلى ينقسم متعلقه بحسب الغلو منشأ أول: أن

ـّو يـكـون أن- 1 ـا الغـل ّنـصـوص، بفـقـه متعلـًق كتفسمميرها ال

ًدا تفسمميًرا ّد ومقاصممدها للّشممريعةّ العاّمممةّ الّسمممةّ مممع يتعممارض متشمم

ّيةّ ّدد الساس الخرين.  وعلى نفسه على فيش

ّلًقا الغلّو يكون أن- 2 ذلك:  صور ومن بالحكام، متع

ّنفس (أ)َ إلزام ًبمما، عبممادة  اللمه يمموجبه لمم بما الخرين أو ال ّه وتر

ّطاقمةّ ذلمك ومعيار ّيمةّ ال ّذات أممر فمي الطاقمةّ تجماوز إّن حيمث ال

ّوا.  يعتبر مشروع غل

ّلةّ ومن لقال:   مالك بن أنس رواه ما ذلك، على الد  دخ

هممذا فقممال: ممما ساريتين بين ممدود حبل فإذا المسجد  النبي،

ّلقممت فممترت فممإذا لزينب، حبل فقالوا: هذا الحبل؟ فقممال بممه، تع

ّلوه  النبي، . )  )2َ فليرقد فتر فإذا نشاطه، أحدكم ليصّل ح

الحممّث وفيممهالـحـديث:  لهذا شرحه في حجر ابن قال

ّنهي العبادة، في القتصاد على . )3َ(فيها. التعّمق عن وال
(. 83( ص القسام هذه ذكر فقد الدين في الغلو - انظر: كتاب 1

)َ. 784( )َ رقم1/542( )َ ومسلم2/48( البخاري - أخرجه 2

)َ. 3/37( الباري - انظر: فتح 3
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ّيبات (ب)َ تحريم ّبممد، وجممه علممى اللممه أباحهمما الممتي الط أو التع

ّلممةّ ومن بعضُها، أو الضُّرورات ترك ّنفممر قّصممةّ ذلممك أد ّثلثأممةّ، ال ال

اءقال:   مالك بن أنس روى حيث بيمموت إلممى رهممط ثألثأممةّ  ج

ّنهم أخبروا فلما عبادته، عن يسألون  النبي، أزواجا ّلوهمما، كممأ تقا

ّدم ممما لممه اللممه غفر فقد  النبي، من نحن فقالوا: أين مممن تقمم

ُأصمملي أنمما أحدهم: أّما فقال تأّخر، وما ذنبه ًدا، الليممل ف وقممال أبمم

ّدهر أصوم آخر: أنا فل النسمماء أعتزل آخر: أنا وقال ُأفطر، ول ال

ّوجا ًدا.  أتز أب

ّنممي  الله، رسول فجاء لممه، وأتقمماكم للممه لخشمماكم فقال: "إ

ّني ّلي وأفطر، أصوم لك ّوجا وأرقد، وأص َرِغممَب فمممن النساء، وأتز

ّنتي عن . )  )1َمنّي"  فليس س

حيمموان أو الميتممةّ كأكممل محّرم، إلى إنسان اضطّر لو وكذلك

َتْرُك محّرم، ّؤدي ذلك و ّدد، مممن ذلك فإّن الهلكةّ، إلى به ي ّتشمم ال

اليسممر، حالةّ في الّشيء هذا حّرم الذي هو الله ذلك: أن وبيان

ه أبماح - المذي - سمبحانه وهو - قمال الضمطرار، حالمةّ فمي أكل

ّنَما (-: سبحانه ُكممُم َحّرَم ِإ ْي َل َتممةَّ َع ْي ْلَم ّدَم ا َلْحممَم َوالمم ِر َو ِزيمم ْن ْلِخ َوَممما ا
ِهّل ِه ُأ ِر ِب ْي َغ ِه ِل ّل ُطّر َفَمِن ال ْيَر اْض ٍد َول َباغٍا َغ ْثأَم َفل َعا ِه ِإ ْيمم َل ِإّن َع
ّلَه ُفوٌر ال . )173ََرِحيٌم)َ (البقرة: َغ

ّو يكون - أن3 ًقا الغل ّل مممن يقممف حيممث الخريممن، علممى بالحكم متع

ّناس بعض ّذاّم، موقممف آخريممن مممن ويقف الغالي، المادح موقف ال الم

)َ. 1401( )َ رقم2/1020( )َ. ومسلم6/116( البخاري - أخرجه 1
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ًعا، يلزمهم ل بما ويصفهم الجافي ّدين من المروق أو كالفسق شر المم

ذلك.  ونحو

ّتب الحالين كل وفي ّو من هي أعمال ذلك على يتر الّسلب في الغل

ذلك.  ونحو والهجر، والولء والبغض، كالحّب اليجاب، أو

ًيـا: أن القاـعـة اتجـاه فـي حرـكـة حقيقتـه فـي الغـلـو ثان

ّية ّية، والوامر الّشرع الحدود مداها في تتجاوز حركةّ ولكنها الله

ّدها التي ّدين، اللتزام في مبالغةّ فهو الّشارع، ح عنه خروًجا وليس بال

. )1َ(  به اللتزام في الّرغبةّ من نابع هو بل الصل، في

ًثا: أن ًكمما يكممون قممد بممل فقط الفعل هو ليس الغلو ثال )2َ(  تر

هممذا كممان إذا الغلممو، أنواع من نوع ونحوه والكل كالنوم الحلل فترك

ّترك ّيةّ بعض يفعل كما الله إلى والتقّرب العبادة سبيل على ال الّصمموف

ّيين ّنبات . )3َ(  وال

ّي على الغلورابًعا:  وعملّي.  نوعين: اعتقاد

ّي قسمين:  على والعتقاد

ّلي، اعتقادي (فقط)َ.  واعتقادي ك

ّو والمراد ّلي بالغل ًقمما كممان ما العتقادي الك ّل َيممات متع ّل الّشممريعةّ، بك

مسائلها.  وأّمهات

ًقمما كممان ممما - فهممو - فقممط العتقممادي أّممما ّل دون العقائممد ببمماب متع

ّو غيرها، ّدعاء الئّمةّ في كالغل ّو أو لهم، العصمةّ وا من البراءة في الغل

واعتزالهم.  أفراده تكفير أو العاصي، المجتمع

)َ. 84( ص الدين في - الغلو 1

فعل.  يكون قد الترك أن - مع 2

)َ. 84( ص الدين في - انظر: الغلو 3
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ّو في ويدخل ّلممي الغل ّو العتقممادي الك أن إذ كممثيرة فممروع فممي الغلمم

ّو الحاصلةّ المعارضةّ لتلك مماثألةّ للّشرع به الحاصلةّ المعارضةّ بممالغل

ّلّي أمر في . )1َ(  ك

ّوا كممان ممما فهو العملّي، الجزئي الغلّو أّما ّيممةّ فممي غلمم مممن جزئ

ّيات ًقا الّشريعةّ جزئ ّل ّيات بباب ومتع محصممور فهممو العتقاد، دون العمل

ًء الفعل جانب في ّللسان قول أكان سوا . )2َ(  بالجوارح عمل أو با

ّو ّكلمّي والغلم ّي ال ّد العتقماد ّو ممن ضمرًرا وأعظمم خطمًرا، أشم الغلم

ّو أّن إذ العملممّي، ّي الكلممّي الغلمم ّدي هممو العتقمماد الّشممقاق إلممى المممؤ

الّصممراطِ عممن الخارجممةّ والجماعممات للفرق المظهر وهو والنشقاق،

ّو وذلك المستقيم، . )3َ(  والخوارجا الّرافضُةّ كغل

بممل العبادة؛ في الكمل طلب الغلو من ليس خامسًَّا: أنه

ّو ّدي ما إلى الكمل تجاوز الغل ّقةّ إلى يؤ الكمل ليس إذ ونحوها، المش

ّيمةّ في ّدة أمممور الكمممل تحديمد فممي يمدخل بمل العبممادة، كم ّلممق عمم تتع

العمل.  بهذا صلةّ له من وكذلك بالعمل، قام وبمن بالعمل،

ُيراعممى - مثل فالّصممدقةّ ّدق، -:  ّدق فيهمما: المتصمم عليممه، والمتصمم

ّدق والمال ّيا كمال ُيسّمى ول به، المتص ّنظر كل الجزئّي.  للكمال بال

ّير: وليس ابن قال ّنه العبممادة، في الكمل طلب منع المراد المن فممإ

ّدي الفراطِ منع بل المحمودة، المور من المبالغةّ أو الملل إلى المؤ

ّوع في . )4َ(  الفضُل ترك إلى المفضُي التط

)َ. 70( ص الدين في )َ والغلو1/289( المستقيم الصراطِ اقتضُاء - ينظر 1

)َ. 77( ص الدين في - انظر: الغلو 2

)َ. 70( ص الدين في - انظر: الغلو 3

)َ. 85( ص الدين في )َ والغلو1/94( الباري - انظر: فتح 4
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ـو، بأنه العمل على الحكم سادًسا: أن المممرء هممذا أّن أو غـل

ُغلة، من حممدود ُيممدركون الممذين العلماء إل عليه يقدر ل خطير، باب ال

علممى الحكممم لّن وفروعهمما، العقيممدة أبممواب ويعلمممون العمممل، هممذا

ّوره، عن فرع الشيء ًعا المر يكون فقد تص صمماحبه ويوصممف مشممرو

ّو، المتمّسممكين اللممه، بشممرع الملممتزمين أن اليمموم نرى نحن وها بالغل

ّنةّ بالكتاب ّو ُيوصفون والس ّتطّرف بالغل ّتزّمت وال ونحوها.  وال

والجماعات والفراد العمال على الحكم في المقياس فإّن ولذلك

ّنةّ، الكتماب همو عليمه تواضمع ومما والعمراف، الهمواء وليسمت والسم

ّناس، وجماعات.  وأفراد ُأمٌم الباب هذا في ضّل وقد ال

ّو)َ لغةّ معنى لنا تبيّن أن وبعد ًعا، (الغل ّلق وما وشر معاٍن من به يتع

ّين وأقسام، ّتضُح حيث (الفراطِ)َ بإيجاز، معنى أب ّو:  صلته ست بالغل

  

الفراط

ّدمهو:  لغة ّد.  ومجاوزة التق الح

ّد تجمماوز ُيقممال: أفممرطِ: إذاـفـارس:  اـبـن قال المممر، فممي الحمم

ّياك ّنممه القيمماس، هممو وهذا القدر، تجاوز ل أي والفرطِ، يقولون: إ إذا ل

. )1َ(  وجهته عن الشيء أزال فقد القدر جاوز

ّد فيه المر: أي: جاوز في وأفرطِالجوهري:  وقال . )2َ(  الح

ّد.  فيه أي: مجاوز ُفُرطِ، وأمرالعرب:  لسَّان وفي الح

ُفرطةّ ّدم، للخروجا -: اسم - بالضُم وال سمملمةّ أم قممول ومنممه والتقمم

َطممةّ عممن نهمماك  اللممه، رسممول لعائشةّ: إن ُفْر وفممي البلد، فممي ال

)َ. 4/490(فرطِ)َ ( مادة اللغةّ مقاييس - انظر: معجم 1

)َ. 3/1148(فرطِ)َ ( مادة - انظر: الصحاح 2
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َطممةّ عممن روايممةّ: نهمماك ُفْر ّدين، فممي ال ّدم الّسممبق يعنممي المم والتقمم

ّد.  ومجاوزة الح

ّدم، والفراطِ: العجال ّدم.  المر: أسرف في وأفرطِ والتق وتق

. )1َ(مفرطِ فهو قدره جاوز شيء وكل

َنمما (-: - تعممالى قممال ّن َنمما َيْفممُرطَِ َأْن َنَخمماُف ِإ ْي َل ْو َع َغممى)َ َأْن َأ ْط َي

. )45َاليةّ (طمه: من

ّدي، والشطاطِ السراف فهو الفراطِ وأماالطبري:  قال والتعمم

ّدى.  فيه أسرف إذا قولك، في أفرطت منه، يقال وتع

ّتفريط وأّما ّتواني، فهو ال حممتى المممر هممذا في منه: فّرطت ُيقال ال

فيه.  توانى إذا فات،

ْفُرطَِ َأْن َنَخاُف (زيد: ابن قال َنا)َ َي ْي َل قممال:)َمم 45اليممةّ (طمه: مممن َع

ّلغه إذ علينا يعجل أن نخاف ويعّجممل يفممرطِ أمممرك، أو كلمممك نب
)2َ( .

َنا (الفّراء: وقال ّن ْفُرطَِ َأْن َنَخاُف ِإ َنا)َ َي ْي َل )45َاليممةّ (طمه: من َع

. )3َ(عقوبتنا إلى قال: يعّجل

ّد، الفممراطِ: تجمماوز معنممى أن سبق مّما ونخلص ّدم الحمم والتقمم

ّتفريط عكس وهو المطلوب، القدر عن سيأتي-.  - كما ال

ّتضُح سبق ما خلل ومن ّو تعريفي من ي كل أّن والفراطِ الغل

ّد، عليه: تجاوز يصدق منهما ّو فّسممر وقد الح كممما بممالفراطِ الغلمم

سبق. 

(فرطِ)َ.  مادة العرب - انظر: لسان 1

)َ. 16/170( الطبري - انظر: تفسير 2

(فرطِ)َ.  مادة العرب - انظر: لسان 3
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ّثمماني مممن أبلممغَّ معنممى يحمل منهما واحد كل كان وإن فممي ال

فيه.  يستعمل ما بعض

ّدد فالذي ّيبممات، بعممض بتحريم نفسه على ُيش بحرمممان أو الط

ّو وصف منها نفسه ُيعماقب والمذي الفمراطِ، ممن بمه ألصق الغل

ّدى عقوبممةّ عليممه اعتممدى من العقوبممةّ تلممك مثممل حممدود بهمما يتعمم

ّو، من به ألصق الفراطِ فوصف فممي وأفممرطِ فنقول: عاقبه الغل

عقوبته. وهكذا. 

ّو مممن كل أن المبحممث هممذا فممي يعنينمما والذي والفممراطِ الغلمم

ّيةّ" فكممل عممن خممروجا ّق أمممر "الوسممط ّو)َ أو وصممف اسممتح (الغلمم

ّيةّ من (الفراطِ)َ فليس شيء.  في الوسط

ًيا: التفريط    والجفاء ثان

ّو معنممى عّرفنمما أن بعممد ّدل وممما والفممراطِ، الغلمم كممل عليممه يمم

ّتفريممط يقابلهممما، ممما مممع الن نقممف منهممما، والجفمماء. وهممو: ال

ّتفريط ّتضُييع هو اللغةّ في وال العرب.  لسان في كما ال

َكاَن (الّزّجاجا: وقال ُه َو ًا)َ َأْمُر . أي)28َاليممةّ (الكهممف: مممن ُفُرط

ّتفريط أمره كان العجز.  تقديم وهو ال

ًطا إل الجاهل يرى ل  علّي حديث وفي ِر ْف ًطمما، أو م وهممو مفّر

ّتشديد العمل، في بالتخفيف: المسرف فيه.  المقّصر وبال

ّنهالحديث:  ومنه أي: فممات  تفّرطت حتى العشاء عن نام  أ

أدائها.  قبل وقتها
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ًطمما، ُيفممّرطِ المر في وفّرطِ ّيعه فيممه أي: قّصممر فر حممتى وضمم

ّتفريط وكذلك فات، . )1َ(  ال

ّنممه أممما   الرسول، قول ومنه  تفريممط النمموم فممي ليممس إ
ّتفريط . وإذن)2َ( ّتقصير هو فال ّتضُييع ال ّترك.  وال وال

ّتفريممط، وكذلكفارس:  ابن قال ّتقصممير، وهممو ال ّنممه ال إذا ل

. )3َ(له هي التي رتبته عن به قعد فقد فيه قصر

ًطمما: أي المممر فممي فممّرطِالجـوهري:  وقال فيممه، قّصممر فر

ّيعه، ّتفريط وكذلك فات، حتى وض . )4َ(  ال

ّدة في القرآن (فرطِ)َ في مادة وردت وقد مواضع.  ع

ْد (-: - تعالى قال ِذيَن َخِسممَر َق ّلمم ُبوا ا ّذ ِء َكمم َقمما ِل ِه ِب ّلمم ّتممى ال َذا َح ِإ
ُهُم ْت َء َعةُّ َجا َتممةًّ الّسا ْغ ُلوا َب َنا َيمما َقمما َت َلممى َحْسممَر َنمما َممما َع ْط َهمما)َ َفّر ِفي

. )31َاليةّ (النعام: من

ّيعنا ما على ندامتنا يقول: ياالطبري:  قال فيها.  ض

َنا)َ َيمما( الّسدي: أما قال َت فنممدامتنا )31َاليممةّ (النعممام: مممن َحْسممَر

ّيعنا فيها، فّرطنا ما على . )5َ(الجنةّ عمل من فضُ

ال ّيعنا، معنمماه وفّرطنمماالقرطـبي:  وق ّدم، وأصممله ضمم التقمم

َنا)َ (فقولهم: ْط ّدمنا31اليةّ (النعام: من َفّر العجز.  )َ أي: ق

طاعممةّ إلممى لنمما الّسابق الفارطِ غير وقيل: "فّرطنا" أي: جعلنا

ّلفنا الله . )6َ(  وتخ
(فرطِ)َ.  مادة العرب، سبق: لسان ما لكل - انظر 1

)َ.177( )َ رقم1/334( )َ. والترمذي441( )َ رقم1/121( داود مختصًرا: أبو )َ. وأخرجه681( )َ رقم1/473( مسلم الطويل. أخرجه قتادة أبي حديث في العبارة هذه - جاءت 2

)َ. وغيرهم. 614( )َ رقم1/294( والنسائي

)َ. 4/490(فرطِ)َ ( مادة اللغةّ مقاييس - معجم 3

)َ. 3/1148(فرطِ)َ ( مادة - انظر: الصحاح 4

)َ. 7/178( الطبري - انظر: تفسير 5

)َ. 6/413( القرطبي - انظر: تفسير 6
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َنمما َممما(- أيضًُمما-: النعممام سممورة - فممي - تعالى وقال ْط ِفممي َفّر

َتاِب ِك ْل ٍء)َ ِمْن ا . )38َاليةّ (النعام: من َشْي

ّيعنا معناه: ماالطبرّي:  قال . )1َ(  منه شيء إثأبات ض

ّباس: ما ابن وقال ًئِّا تركنا ع . )2َ(  الكتاب أّم في كتبناه وقد إل شي

َنا َما (زيد: ابن وقال ْط َتاِب ِفي َفّر ِك ْل ٍء)َ ِمْن ا اليةّ (النعام: من َشْي

. )3َ(  الكتاب في وهو إل شيء من ما نغفل، قال: لم)َ 38

ّتى (-: - تعالى وقال َذا َح َء ِإ ُكُم َجمما َد ْوُت َأَحمم ْلَممم ْتُه ا ّف َو َنا َتمم ُل ُرُسمم

ُهْم ُطوَن)َ ل َو َفّر . )61َاليةّ ام: منم(النع ُي

ّنا قدالطبري:  قال ّي ّتضُممييع معنممى أّن ب ّتفريممط: ال مضُممى فيممما ال

ّوله وكذلك قبل، ّولون تأ الموضع.  هذا في المتأ

ّباس: "ل ابن قال ّيعون.  ُيفّرطون". ل ع يضُ

ّي: "ل قال وكذلك ّيعون يفّرطون". ل الّسد . )4َ(  يضُ

ْبممُل َوِمممْن(يوسـف:  ـسـورة وفـي ُتممْم َممما َق ْط ُيوُسممَف)َ ِفممي َفّر

. )80َاليةّ (يوسف: من

يوسممف، فممي تفريطكممم هممذه فعلتكممم قبممل ومنالطبري:  قال

. )5َ(  يوسف في تفريطكم هذا قبل من تعلموا يقول: أولم

ُتممْم (القاسمممّي: قممال ْط )80َاليممةّ (يوسممف: مممن ُيوُسممَف)َ ِفممي َفّر

. )6َ(  شأنه في قّصرتم

)َ. 7/188( الطبري - انظر: تفسير 1

)َ. 7/188( الطبري - انظر: تفسير 2

)َ. 7/188( الطبري - انظر: تفسير 3

)َ. 7/218( الطبري - انظر: تفسير 4

)َ. 13/35( الطبري - انظر: تفسير 5

)َ. 13/35( القاسمي - انظر: تفسير 6
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ُلوَن (النحل: سورة - في - تعالى وقال َع َيْج ِه َو ّلمم ُهمموَن َممما ِل ْكَر َي

َتِصُف ُهُم َو ُت َن ْلِس ِذَب َأ َك ْل ُهُم َأّن ا َنى َل ْلُحْس ُهممُم َأّن َجممَرَم ل ا ّنمماَر َل ال

ُهْم ّن أ
َ ُطوَن)َ (النحل: َو ْفَر . )62َُم

ُهْم(جبير:  بن سعيد قال ّن أ
َ ُطوَن)َ َو ْفَر )62َاليممةّ (النحل: مممن ُم

ّيون ّيعون.  منس مضُ

ّنار.  في متروكونالّضّحاك:  وقال ال

قتادة: مضُاعون.  وقال

ّنهم وقال ّنار إلى معجلون آخرون: إ ّدمون ال وذهبمموا إليهمما، مقمم

ًنمما العممرب: أفرطنمما قممول إلى ذلك في إذا الممماء طلممب فممي فل

ّدموه ّدلء لصلح ق الطممبري ذلممك. ورّجممح غيممر والرشيةّ. وقيل ال

ُطوَن)َ( معنى أن ْفَر ّلفممون62اليممةّ (النحممل: مممن ُم مممتروكون )َ مخ

ّنار، في ّيون ال . )1َ(  فيها منس

ْع َول (الكهف: سورة - في - تعالى وقال ِط َنما َممْن ُت ْل ْغَف َبمُه َأ ْل َق

َنا َعْن ِر ْك َع ِذ َب ّت ُه َوا َوا َكاَن َه ُه َو ًا)َ َأْمُر . )28َاليةّ (الكهف: من ُفُرط

َكاَن(مجاهد:  عن روى ُه َو ًا)َ َأْمُر )28َاليممةّ (الكهممف: مممن ُفُرطمم

ًعا.  ضائ

ًعا.  وروي عنه: ضيا

مممن قممول بالّصممواب، ذلممك فممي القمموال الطبري: وأولى قال

ًعا ًكا، قال: معناه: ضيا المر هذا في فلن قولهم: أفرطِ من وهل

ًطا، َكاَن (قوله: وكذلك قدره، وتجاوز فيه أسرف إذ إفرا ُه َو َأْمممُر

ًا)َ أغفلنمما الممذي هممذا أمر )َ معناه: وكان28اليةّ (الكهف: من ُفُرط

)َ. 14/177( الطبري سبق: تفسير لما - انظر 1
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ًفا اليمممان، أهممل واحتقار والكبر، الّرياء في ذكرنا عن قلبه سممر

ّده، تجاوز قد ّيع ح ّق بذلك فضُ . )1َ(  وهلك الح

أقوال:  أربعةّ اليةّ فيالجوزي:  ابن وقال

ّنهأحدها:  عباس.  ابن عن روي قوله، في أفرطِ أ

ًعا،والـثـاني:  ًفا عبيممدة، أبممو وقممال مجاهممد، قمماله ضمميا سممر

ًعا.  ّيي وتضُ

عبيدة.  أبي عن قتيبةّ ابن حكاه ندًما،الثالث: 

ّتفريممط، أمممره الرابممع: كممان ّتفريممط: تقممديم ال قمماله العجممز، وال

. )2َ(  الّزّجاجا

ُقمموَل َأْن (الزمممر: سممورة وفممي ْفممٌس َت َتى َيمما َن َلممى َحْسممَر َممما َع

ْطُت ْنِب ِفي َفّر ِه َج ّل ِإْن ال ْنُت َو ِريَن)َ (الزمر: َلِمَن ُك . )56َالّساِخ

ّيعت ما يقول: علىالطبري:  قال اللممه أمرنممي بما العمل من ض

الله.  طاعةّ في الدنيا في وقّصرت به،

ّدي مجاهد عن ذلك مثل وروي . )3َ(  والّس

َتى َيا(القاسمي:  وقال َلمى َحْسمَر ْطمُت)َ َمما َع (الزممر: ممن َفّر

ْنِب ِفي (قّصرت. أي )56َاليةّ ِه)َ َج ّل )َ أي56اليممةّ (الزمر: مممن ال

. )4َ(  ونهيه أمره جانب في

ّتفريممط، علممى يممدّل ممما فيها ورد التي اليات هي هذه كممما ال

ّينممت ّلهمما المفّسممرين، أقمموال خلل مممن ب ّتضُممييع علممى تممدّل وك ال

)َ. 15/236( الطبري - انظر: تفسير 1

)َ. 5/133( المسير - انظر: زاد 2

)َ. 24/19( الطبري - انظر: تفسير 3

)َ. 14/5146( القاسمي - انظر: تفسير 4
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ّتقصير، ّترك وال ّتهاون، وال هممذه مممدلول بيممن يسير اختلف مع وال

المعاني. 

ّلها ّو، الفراطِ مقابل في وك بيانهما.  سبق كما والغل

 

 الجفاء أما

على يدّل المعتّل والحرف والفاء الجيمفارس:  ابن فقال

الرجممل ذلممك: جفمموت مممن الشمميء، عممن الشيء واحد: نبو أصل

ظهممر عممن الّسممرجا وجفا أي: الجفاء، الجفوة، ظاهر وهو اجفوه،

أنا.  وأجفيته الفرس،

ًئِّا يلزم لم إذا شيء كل وكذلك يجفو.  عنه جفا ُيقال شي

ّبر، والجفاء: خلف اشممتقاق ومنمه الّسميل، نفمماه والجفاء: ما ال

. )1َ(  الجفاء

ًء يجفممو الشيء  جفا)2َ(منظور ابن وقال وتجممافى: لممم جفمما

ّظهممر، عممن يجفممو كالّسممرجا مكممانه، يلزم عممن يجفممو وكممالّجنب ال

ّتنمممزيل: وفممي الفممراش، َفى (ال َتَجمما ُهْم َت ُب ُنممو ْلَمضَُمماِجِع)َ َعممِن ُج ا

عضُممديه يجممافي كممان  أنهالحديث:   وفي)16َاليةّ (السجدة: من

يباعدهما.   أي)  )3َ الّسجود في جنبيه عن

)َ. 1/465(جفو)َ ( مادة اللغةّ - انظر: مقاييس 1

(جفا)َ.  مادة العرب - انظر: لسان 2

حميد أبي حديث )َ من1101( )َ رقم2/211( )َ. والنسائي730( )َ رقم1/194( داود أبو -. وأخرجه عنها الله - رضي ميمونةّ حديث )َ من497( )َ رقم1/357( مسلم - أخرجه 3

)َ. 4738( رقم الجامع صحيح في كما اللباني جابر. وصححه حديث )َ من3/295( أحمد الساعدي. وأخرجه
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الجفمماء: البعممد مممن وهممو  فتجاف سجدت  إذاالحديث:  وفي

رءواالحممديث:  ومنممه الشيء، عن  عنممه تجفمموا ول القممرآن  اق
تلوته.  عن تبتعدوا ول تعاهدوه . أي)4َ(

الـحـديث: ـفـي الجـفـاء معـنـى ـفـي عبـيـد أـبـو ـقـال

ّتارك عنه والجافي به.  وللعمل له، ال

مممن الحيمماء   قممال: قممال، هريممرة، أبممي عممن الحممديث وفي

فممي والجفمماء الجفمماء، مممن والبممذاء الجنممةّ، في واليمان اليمان

ّنار . )  )2َ ال

ْنالخممر:  الحممديث وفي ّدال)  )3َ جفمما بممدا  ّم المهملممةّ، . بال

ّلممةّ طبعممه، غلممظ الباديممةّ سممكن أي: مممن الباديممةّ، إلممى خممرجا لق

ّناس.  مخالطةّ ال

ّطبع.  غلظ والجفاء ال

بممالغليظ ليممس أي المهيممن، بالجممافي ليممس  صممفته، وفممي

ّطبع ول الخلقةّ، . )4َ(  ال

َأّما (-: - تعالى وقال ُد َف َب َهُب الّز ْذ َي ًء)َ َف َفا اليممةّ (الرعممد: مممن ُج

ّدثأت فإني الجفاء، وأّماالطبري:  قال. )17َ معمر عبيدة أبي عن ح

ّنى، بن ُيقال: قممد بن عمرو أبو قال: قال المث القممدور، أجفممأت العلء: 

شيء.  منه يبقى فل سكنت أو زبدها، فانصّب غلت إذا وذلك

صحيح في كما اللباني ثأقات. وصححه أحمد ورجال بنحوه، والبزار أحمد )َ: رواه171 ،7/170( الزوائد مجمع في الهيثمي )َ. قال444 ،3/428( المسند في أحمد - أخرجه 4

)َ. 1168( رقم الجامع

)2/1400َ( ماجةّ صحيح. وابن حسن )َ. وقال: حديث2009( )َ رقم4/321( الترمذي أخرجه الحديث )َ وهذا14( ص السنةّ أهل )َ ووسطية1/483ّ( الحديث - انظر: غريب 2

)َ. 3200( رقم الجامع صحيح في كما اللباني )َ. وصححه2/501( )َ. وأحمد4184( رقم

)َ. 1272( رقم الصحيحةّ السلسلةّ في كما اللباني )َ. وصححه440 ،2/371( أحمد - أخرجه 3

(جفا)َ.  مادة العرب - انظر: لسان 4
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ّيممةّ أهممل بعممض زعم وقد قمموله: معنممى أن البصممرة أهممل مممن العرب

َهُب( ْذ َي ًء)َ َف َفا وقال: يقممال: الرض، تنشفه)َمم 17اليةّ (الرعد: من ُج

. )1َ(  نشف معنى وأجفى: في الوادي جفا

َفى (-: - تعالى وقال َتَجا ُهْم َت ُب ُنو ْلَمضَُاِجِع)َ َعِن ُج (السجدة: من ا

بآيممات يؤمنون الذين هؤلء جنوب تتنّحىالطبري:  قال.مم )16َاليةّ

َطجعون الممتي مضُمماجعهم عن وترتفع صفتهم، وصفت الذين الله، َيضُْمم

ينامون.  ول لمنامهم،

والجفاء: النبو.  الجفاء، من وتتجافى: تتفاعل

ّنممما المضُمماجع عممن نمموبهمُج - بتجممافي ذكممره - تعممالى وصممفهم وإ

بالّصلة.  شغل للنوم الضطجاع لتركهم

عممن تنبممو جنمموبهم بممأّن القمموم هممؤلء وصممف اللممه قممال: إن ثأممم

ّبهم بدعاء منهم شغل مضُاجعهم، ًفا وعبادته، ر ًعمما، خو ّو وذلممك وطم نبمم

. )2َ(  ليل.. إلخ المضُاجع عن جنوبهم

ّتضُح سبق ومما ّترك النبوء هو الجفاء أن ي ًبمما وهو والبعد، وال ممما غال

والعادة.  الصل خلف يحدثا

يقابمل بما كالجفاء عنه، ومنهّي محظور هو لما الجفاء يرد ما وأكثر

ّبر، الصلةّ ذلك.  ونحو والغلظةّ، الّشدة من هو الذي والجفاء وال

ّتضُح التي المثلةّ بعض وسأذكر ّتفريط معنى فيها ي والجفاء:  ال

)َ. 13/137( الطبري - انظر: تفسير 1

)َ. 102-21/99( الطبري - انظر: تفسير 2
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االحممديث:  في ورد ولذلك تفريط، وقتها عن الصلة - تأخير1  أّم

ّنه ّنممما تفريط، النوم في ليس إ ّتفريممط إ يصممّل لممم مممن علممى ال

. )  )3َ الخر الّصلة وقت يجيء حتى الّصلة

تفريط.  القدرة مع إنكارها وعدم المنكرات - رؤية2ّ

تفريط.  الولد، تربيةّ - إهمال3

تفريط.  بالسباب، الخذ - ترك4

- تفريط.  سبب - دون الغد إلى اليوم عمل - تأخير5

جفاء.  المعاملةّ، في - الغلظة6ّ

جفاء.  الوالدين، - عقوق7

وتفريط.  جفاء صلتهم، وعدم الرحام - قطع8

جفمماء بهممم، الصمملةّ وضممعف العلممماء بحقمموق القيممام - عممدم9

وتفريط. 

ّية10ّ جفمماء وشممجونهم، وشممئِّونهم المسمملمين واقع مع - السلب

وتفريط. 

ّين وبهممذا ّتفريممط معنممى يتممب عموًممما بينهممما وأن والجفمماء، ال

ّو معنى ُيقابلن وخصوًصا. وهما والفراطِ.  الغل

ّتأّمممل وعنممد الجفمماء أن يلحممظ لهممما العممرب اسممتعمال فممي ال

ًبا يستعمل ّترك من المر قصد فيه - فيما - غال وسمموء والبعممد ال

ّتفريط الخلق. أّما ًبا فمنشؤه ال ّتساهل - غال ّتهاون.  - ال وال

والخلصة: 

)َ.177( )َ رقم1/334( )َ. والترمذي441( )َ رقم1/121( داود مختصًرا: أبو )َ. وأخرجه681( )َ رقم1/473( مسلم الطويل. أخرجه قتادة أبي حديث في العبارة هذه - جاءت 3

)َ. وغيرهم. 614( )َ رقم1/294( والنسائي
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ٍر كممل أّن ّتصممف أممم ّتفريط ا ّنه بالجفمماء، أو بممال ُيخممالف فممإ

ّيةّ، ّتصافه وبمقدار الوسط ّي ا بعممده يكممون الوصفين هذين من بأ

ّيةّ عن عنها.  وتجافيه الوسط

ًثا: الصراط    المسَّتقيم ثال

ّو مدلول عرفنا أن بعد ّتفريط، والفراطِ والجفاء الغل نممأتي وال

المستقيم.  الّصراطِ عن للحديث

ّننا ل مدلوله، وتحديد المستقيم)َ، (الّصراطِ معنى فهم بدون إ

ّيةّ)َ على فهم نستطيع الّصحيح.  معناها (الوسط

الكريممم القممرآن فممي المسممتقيم)َ، (الّصممراطِ لفممظ ورد وقممد

ًا( بلفممظ – - أيضًُمما وجمماء المممّرات، عشممرات ًا)َ ِصممَراط ِقيم َت ُمْسمم

َطَك( و)َمم 68اليممةّ (النساء: مممن ِقيَم)َ ِصممَرا َت ْلُمْسمم لعممراف: مممنا( ا

ِطي( )َ و16اليةّ ًا)َ ِصممَرا ِقيم َت )َ ونحممو153اليممةّ (النعممام: مممن ُمْسمم

ذلك. 

َنا (-: - تعممالى قمموله نجممد الفاتحممةّ سممورة ففممي ِد ْهمم الّصممَراطَِ ا

ِقيَم)َ (الفاتحةّ: َت ْلُمْس ِذيَن ِصممَراطَِ (بممأنه: يفّسممره )َ ثأممم6ا ّلمم َعْمممَت ا ْن َأ

ِهْم ْي َل ِر َع ْي ْغضُُوِب َغ ْلَم ِهْم ا ْي َل ّليَن)َ (الفاتحةّ: َول َع .)7َالضُّا

ِدي (- تعالى-: قوله جاء البقرة وفي ْه ُء َمْن َي َلى َيَشا ِصممَراطٍِ ِإ

ٍم)َ ِقي َت مباشممرة: اليممةّ هممذه بعممد . وجمماء)142َاليممةّ (البقرة: من ُمْس

ِلَك( َذ َك ُكْم َو َنا ْل َع ًا)َ ُأّمةًّ َج بيممان )َ. وسيأتي143اليةّ (البقرة: من َوَسط

آل سممورة فممي السمملم، عليممه اليممتين. وعيسممى، همماتين بيممن العلقةّ

ّلممَه ِإّن (لقممومه: يقممول عمممران ّبممي ال ُكممْم َر ّب ُه َوَر ُدو ُبمم ْع َذا َفا ِصممَراطٌِ َهمم

ِقيٌم)َ (آل َت )َ. 51عمران: ُمْس
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عممن الحممديث فيها ورد التي الّسور أكثر من النعام سورة أن ونجد

ِأ َمممْن (المستقيم: الّصراطِ ّلممُه َيَشمم ْلُه ال ِل ْأ َوَمممْن ُيضُْمم ْلممُه َيَشمم َع َلممى َيْج َع

ٍم)َ ِصَراطٍِ ِقي َت ()39َاليةّ (النعام: من ُمْس ُهْم  َنا ْي َب َت ُهْم َواْج َنا ْي َد َهمم َلممى َو ِإ
ٍم)َ ِصَراطٍِ ِقي َت َذا ()87َاليةّ (النعام: من ُمْس َه ّبَك ِصَراطُِ َو ًا)َ َر ِقيم َت ُمْس

()126َاليممةّ (النعممام: مممن َأّن  َذا َو ِطي َهمم ًا ِصممَرا ِقيم َت ُه)َ ُمْسمم ُعو ِب ّت َفمما

()153َاليةّ (النعام: من ِني ُقْل  ّن ِني ِإ َدا ّبي َه َلى َر ٍم)َ ِصَراطٍِ ِإ ِقي َت ُمْسمم

العزيممز صممراطِ سممّماه إبراهيممم سممورة )َ وفي161اليةّ (النعام: من

ِرجَا (الحميد. ُتْخ ّناَس ِل ُلَماِت ِمَن ال ّظ َلى ال ِر ِإ ّنو ْذِن ال ِإ ِهْم ِب ّب َلى َر ِصَراطِِ ِإ

ِز ِزي َع ْل ِد)َ ا ْلَحِمي ّي، وصمفه طمه، )َ وفمي1اليمةّ براهيمم: ممنإ( ا بالّسمو

َلُموَن (فقال: ْع َت ّي الّصَراطِِ َأْصَحاُب َمْن َفَس ِو َدى)َ َوَمِن الّس َت ْه (طمممه: ا

ُدوا (فقال: للحميد أضافه الحّج )َ وفي135اليةّ من ُهمم َلممى َو ّيممِب ِإ ّط ال

ْوِل ِمَن َق ْل ُدوا ا ُه َلممى َو ِد)َ (الحممج: ِصممَراطِِ ِإ ْلَحِميمم المؤمنممون )َ وفممي24ا

ِإّن (إضممافةّ: أو وصممف دون عّرفممه ِذيَن َو ّلمم ُنمموَن ل ا ْؤِم ِة ُي َعممِن ِبمماْلِخَر

ُبوَن)َ (المؤمنون: الّصَراطِِ ِك َنا عليممه إبراهيممم، يقممول مريممم )َ وفي74َل

ِني (لبيه: السلم، ْع ِب ّت ِدَك َفا ْه ًا َأ ًا)َ ِصَراط ّي ِو )43َاليممةّ (مريممم: مممن َسمم

َأّن (النعام: سورة في الله ويقول َذا َو ِطي َه ًا ِصممَرا ِقيم َت ُه ُمْسمم ُعو ِب ّت َفمما

ُعوا َول ِب ّت ُبَل َت َق الّس َفّر َت ُكْم َف ِه)َ َعْن ِب ِل ِبي )َ. 153اليةّ (النعام: من َس

معناه؟:  "الّصراطِ" فما في وردت التي اليات بعض هذه

َنا (- تعممالى-: قمموله الطممبري: فممي قممال ِد ْهمم ِقيَم)َ الّصممَراطَِ ا َت ْلُمْسمم ا

.)6َ(الفاتحةّ:

ّتأويل أهل من الّمةّ أجمعت ًعا ال ّطريمق همو المسمتقيم الّصمراطِ أّن علمى جمي ل الممذي الواضممح ال

الخطفي:  جرير قول ذلك من العرب، جميع لغةّ في وكذلك فيه، اعوجاجا
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على المؤمنين أمير

صراط

الموارد اعوّج إذا

)1(  مسَّتقيم

دنا   لمحمممد، جبريممل عبمماس: قممال ابن وقال الّصممراطِ (اه

ّطريق المستقيم)َ: يقول: ألهمنا ل الممذي اللمه دين وهو الهادي، ال

ِوجَا . )  )1َ له َع

ّنممما قال ّنممه بالسممتقامةّ، اللممه وصممفه الطممبري: وإ ل صممواب ل

. )2َ(  فيه خطأ

القممويم المنهج غير وسالك الّسبيل، قصد عن حائد وقال: كل

ّطريق وجه لضلله العرب، عند فضُاّل . )3َ(ال

الّسملف ممن المفّسمرين عبمارات كمثير: واختلفمت ابمن وقمال

شمميء إلى حاصلها يرجع كان وإن الّصراطِ، تفسير في والخلف

. )4َ(ورسوله لله المتابعةّ وهو واحد،

ِرُض ابممن إليهممم أشممار الذين المفّسرين أقوال بعض الن وأع

. )5َ(-  الله - رحمه كثير

 النممبي، عممن  طممالب أبممي بن علّي عن الطبري روى فقد
ّنه . ))6َ المستقيم الّصراطِ فقال: هو القرآن  وذكرقال:  أ

)َ. 1/73( الطبري - انظر: تفسير 1

)َ. 1/74( الطبري - انظر: تفسير 1

)َ. 1/75( الطبري - انظر: تفسير 2

)َ. 1/84( الطبري - انظر: تفسير 3

)َ. 1/27( كثير ابن - انظر: تفسير 4

)َ. 1/15( المسير )َ. وزاد75 ،1/74( الطبري في: تفسير القوال هذه - انظر 5

)َ رقم2/527( - الدارمي - أيضًُا مقال. وأخرجه الحارثا وفي مجهول، وإسناده الوجه، هذا من إل نعرفه ل حديث )َ وقال: هذا2906( )َ رقم159 ،5/158( الترمذي - أخرجه 6

الله - رضي علي المؤمنين أمير كلم من يكون أن الحديث هذا )َ: وقصارى12 ،11( ص القرآن فضُائل في كثير ابن الحافظ )َ. قال1/91( مختصًرا أحمد )َ. وأخرجه3332(

صحيح.  حسن كلم وهو رفعه، في بعضُهم وهم - وقد عنه
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أبممو بعممده مممن وصمماحباه  اللممه، رسول العاليةّ: هو أبو وقال

ونصح.  العاليةّ أبو الحسن: صدق قال وعمر، بكر

الفاتحممةّ: سممورة فممي اليممةّ لهممذه تفسممير في القاسمي وقال

هنمما عنه نأثأره مهّم له مبحث في تيميةّ ابن السلم شيخ أشار

-: ينبغممي تعممالى اللممه - رحمممه قال الجليلةّ، الفوائد من فيه لما

علممى وغيرهممم المفّسممرين مممن الواقممع الختلف أن ُيعلممم أن

وجهين: 

ّد فيممه ليس أحدهما كممل يكممون أن يمكممن بممل وتنمماقض، تضُمما

ّقا، منهما ّنما ح ّوع، اختلف هو وإ أو الّصممفات فممي اختلف أو تنمم

العبارات. 

الصممحابةّ مممن الّسمملف مفّسممري عممن الثممابت الختلف وعاّمةّ

ّتابعين الباب.  هذا من هو وال

قوله: مثل اسًما القرآن في ذكر - إذا وتعالى - سبحانه فالله

َنا( ِد ْه ِقيَم)َ (الفاتحةّ: الّصَراطَِ ا َت ْلُمْس ّبر المفّسرين من فكل)َ 6ا يع

وكممل صممفاته، بعض على بها تدّل بعبارة المستقيم الّصراطِ عن

ّق، ذلك كممل بأسممماء، وكتممابه ورسوله، الله ُيسمي ما بمنمزلةّ ح

صفاته.  من صفةّ على يدّل منها اسم

ّتبمماع أو اللممه المسممتقيم: كتمماب الّصممراطِبعضهم:  فيقول ا

الله.  كتاب

ديممن أو السمملم المسممتقيم: هممو الّصممراطِالـخـر:  ويـقـول

السلم. 

ّنةّ المستقيم: هو الّصراطِالخر:  ويقول والجماعةّ.  الس
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ّيممةّ، المسممتقيم: هممو الّصراطِالخر:  ويقول طريممق أو العبود

المحظممور، واجتنمماب المممأمور، وامتثممال والحّب، والرضى الخوف

ّنةّ، الكتاب متابعةّ أو هممذه نحممو أو اللممه، بطاعممةّ العمممل أو والس

والعبارات.  السماء

ّوعت وإن واحد، هو المسّمى أّن ومعلوم ّددت صممفاته تنمم وتعمم

. )1َ(  وعباراته أسماؤه

أن المسممتقيم الّصممراطِ فممإّنآـخـر:  موـضـع ـفـي قال ثم

علممم مممن المموقت ذلممك فممي بممه أمممرت ممما وقت كل في تفعل

أن إلممى وقممت فممي يحتاجا وهذا عنه، ُنهيت ما تفعل ول وعمل،

يحصل أن وإلى عنه، ُنهي وما الوقت، ذلك في به أمر ما تعلم

المحظممور، لممترك وكراهممةّ المممأمور، لفعممل جازمممةّ إرادة لممك

وطريممق والسمملم، بممالقرآن، فّسممر قممد المسممتقيم والصممراطِ

ّيةّ، ّق، هذا وكل العبود . )2َ(  وبغيره بهذا موصوف فهو ح

ّطريممق المستقيم: أصله الّصراطِالقاسمي:  قال الواضممح ال

انحراف.  ول فيه اعوجاجا ل الذي

ُيستعار الحميممدة، الغايممةّ صمماحبه بممه يبلغَّ عمل أو قول لكل و

ّطريق ّق للحّس، الواضح فال ّنه: إذا في للعقل، كالح بهممما سممير أ

ّنهايةّ الّسالك أبلغا . )3َ(  الحسنى ال

الفاتحممةّ)َ (آيممةّ اليممةّ هممذه فممي والّصراطِعاشور:  ابن قال

ّق لمعنى مستعار برضمماء الفمموز إلممى مممدركه بممه يبلممغَّ الذي الح

بطلبه.  السلم جاء الذي هو الفوز ذلك لّن الله؛
)َ. 1/20( القاسمي - انظر: تفسير 1

السلم.  شيخ عن الكلم هذا نقل حيث )َ،1/22( القاسمي - انظر: تفسير 2

)َ. 1/19( القاسمي - انظر: تفسير 3
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ـتقيم:  ّومته مطمماوع اسممتقام، مممن فاعممل اسممموالمسَـّ قمم

فاستقام. 

الطممرق وأحسممن تعاريج، ول فيه اعوجاجا ل والمستقيم: الذي

ّدة، وهو مستقيًما، يكون الذي ّنه الجا أقممرب يكممون باسممتقامته ل

ّدد ول سالكه، فيه يضُّل فل غيره، من المقصود المكان إلى يممتر

ّير.  ول يتح

ّين للحممق مستعار هنا والمستقيم شممبهةّ ُتخممالطه ل الممذي الممب

ّطريق فهو باطل، ّللممه ل الممذي كال قممال: والظهممر بنيممات. ثأممم تتخ

ّلهمما الصممالحات المستقيم: المعممارف بالّصراطِ المراد أّن عندي ك

. )1َ(  وعمل اعتقاد من

المسممتقيم، الّصممراطِ معنممى فممي المفّسرين أقوال بعض هذه

الفاتحةّ.  سورة في ورد كما

سممبق المسممتقيم الّصممراطِ فيها ذكر كثيرة آيات وردت وحيث

تقريممره، سممبق الممذي المعنممى هممذا مممن معناها فإّن بعضُها، ذكر

بإيجاز:  اليات هذه بعض تفسير أذكر ذلك ولبيان

ُهْم (-: - تعالى قال َنمما ْي َب َت ُهْم َواْج َنا ْي َد َهمم َلممى َو ٍم)َ ِصممَراطٍِ ِإ ِقي َت ُمْسمم

ّددناهممجاهد:  قال )87َاليةّ (النعام: من إلممى فأرشممدناهم وسمم

َوجَا ل الذي الله دين وذلك معوجّا، غير طريق الذي السلم وهو فيه، ِع

ّبنا ارتضُاه . )2َ(عباده به وأمر لنبيائه، ر

)َ. 1/1/190( والتنوير التحرير - انظر: تفسير 1

)َ. 7/262( الطبري - تفسير 2
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َذا (-: - تعالى قوله وفي َه ّبممَك ِصَراطُِ َو ًا)َ َر ِقيم َت (النعممام: مممن ُمْسمم

ّبممك، - يقممول: طريممق ربممك صراطِ هوالطبري:  قال)َمم 126اليةّ ر

ًنا، لنفسه ارتضُاه الذي ودينه . )1َ(  فيه اعوجاجا ل مستقيًما وجعله دي

َأّن (-: - تعممالى قمموله وفممي َذا َو ِطي َهمم ًا ِصممَرا ِقيم َت ُه)َ ُمْسمم ُعو ِب ّت َفمما

طريقممه يعنممي صراطه، هوالطبري:  قال)َمم 153اليةّ (النعام: من

ًا)َ( لعباده، ارتضُاه الذي ودينه ِقيم َت يعني)َ 153اليةّ (النعام: من ُمْس

. )2َ(  الحق عن به اعوجاجا ل قويًما

ِنممي ُقممْل (-: - تعممالى قمموله وفممي ّن ِني ِإ َدا ّبممي َهمم َلممى َر ِصممَراطٍِ ِإ

ٍم)َ ِقي َت لهم: يقول: قلالطبري:  قال )161َاليةّ (النعام: من ُمْس

ّنني ّطريق إلى ربي أرشدني إ بممه، ابتعثممه الممذي الله دين هو القويم، ال

ّيةّ وذلك ّفقني المسلمةّ، الحنيف . )3َ(  له فو

ِبَممما َقاَل (العراف: سورة وفي ِني َف َت ْي َو ْغمم َدّن َأ ُعمم ْق ُهممْم ََل َطَك َل ِصممَرا

ِقيَم)َ ( َت ْلُمْس آدم لبني يقول: لجلسّنالطبري:  قال)َ 16لعراف:اا

ّق، الله دين وذلك القويم، طريقك يعني المستقيم، صراطك وهممو الح

وشرائعه.  السلم

. )4َ(  مجاهد عن ذلك نحو ونقل

ِني (مريممم: سممورة - فممي - تعالى قوله وفي ْع ِب ّت ِدَك َفمما ْهمم ًا َأ ِصممَراط

ًا)َ ّي ِو هممدي يقممول: أبّصممركالطبري:  قال)َمم 43اليةّ (مريم: من َس

ّطريق ه ديمن وهو لزمته، إن فيه تضُّل ل الذي المستوي ال ل المذي الل

. )5َ(فيه اعوجاجا
)َ. 8/32( الطبري - تفسير 1

)َ. 8/87( الطبري - تفسير 2

)َ. 8/111( الطبري - تفسير 3

)َ. 8/134( الطبري - تفسير 4

)َ. 16/90( الطبري - تفسير 5
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ِإّن (-: - تعالى قوله وفي ِذيَن َو ّل ُنوَن ل ا ْؤِم ِة ُي الّصممَراطِِ َعممِن ِبمماْلِخَر

ُبوَن)َ (المؤمنون: ِك َنا ّطريممق، محّجممةّ عممن الطبري: يقممول )َ قال74َل ال

. )6َ(العادلون لعباده ارتضُاه الذي الله دين وذلك الّسبيل، وقصد

ّتضُح وبهذا ًنممى اليات هذه جميع في الّصراطِ معنى أن ي ًدا، مع واحمم

والّسياق.  العبارة اختلفت وإن

 

)َ. 18/44( الطبري - تفسير 6
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المسَّتقيم والصراط الوسطية بين الصلة

ّدم مما ّتضُح تق ّيةّ علممى يممدّل المستقيم الّصراطِ معنى أن ي الوسممط

ما أن وبخاّصةّ تقريره، سبق الذي الصطلحّي الّشرعي مفهومها في

ّيةّ لمفهوم لزًما جعلته ّقق قد وإطلقها الوسط الّصممراطِ معنى في تح

ّيةّ المستقيم، ّيةّ فالخير المر.  هذا في ظاهرتان والبين

ةّ سمورة فمي فنجد َنا (قمال: لّمما الفاتح ِد ْهم ِقيَم)َ الّصمَراطَِ ا َت ْلُمْسم ا

ِذيَن ِصَراطَِ (فقال:  عّرفه)6َ(الفاتحةّ: ّل َعْمَت ا ْن ِهممْم)َ َأ ْي َل (الفاتحممةّ: َع

ّدده )َ ثأم7اليةّ من ِر (فقال: ح ْي ْغضُُوِب َغ ْلَم ِهْم ا ْي َل ّليَن)َ َول َع الضُّمما

الخيممار، طريممق المسممتقيم الّصراطِ فجعل )7َاليةّ (الفاتحةّ: من

ّيين مممن عليهممم الله أنعم الذين وهم ّديقين النممب والّشممهداء والّصمم

والّصالحين. 

والضُّالين.  عليهم المغضُوب طريقي بين وهو

ِدي (-: - تعممالى اللممه قممال البقممرة سممورة في وكذلك ْهمم َمممْن َي

َلى َيَشاُء ٍم)َ(البقممرة: مممن ِصَراطٍِ ِإ ِقي َت بعممدها  فقممال)142َاليممةّ ُمْس

ِلَك (مباشرة: َذ َك ُكْم َو َنا ْل َع ًا)َ ُأّمةًّ َج )َ وقممد143اليةّ (البقرة: من َوَسط

ّدثا أن واحممد غيممر وذكممر اليممةّ، هممذه فممي الكمماف عممن المفّسرون تح

ًطا أّمةّ جعلهم بين (الكاف)َ للّربط المسممتقيم للّصممراطِ وهدايتهم وس
)1َ( .

ذلك:  في وردت التي الحاديث بعض ذكر في وضوًحا المر ونمزيد

اقال:   الله عبد بن جابر فعن ّن ّطمما فخممّط  النممبي، عنممد  ك خ

ّطين وخّط يمينه، عن خطين وخّط يممده وضممع ثأم يساره، عن خ

)َ. 2/6( الطبري وتفسير )َ،2/1/15( والتنوير التحرير - انظر: تفسير 1
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اليممةّ: هممذه تل ثأممم اللممه، سممبيل فقال: هذا الوسط، الخّط على

ّتبعوه مسممتقيًما صراطي هذا (وأن ّتبعمموا ول فمما ُبَل ت فتفممّرق الّسمم

. )1َ( سبيله)َ  عن بكم

فممي الطممبري ذكممرقال:  تفسَّيره، في القرطبي وذكر

ّنفوس آداب قال: حدثأنا الصنعاني، العلى عبد بن محمد حدثأنا ال

مسعود: لبن قال رجل أن أبان، عن معمر، عن ثأور، بن محمد

وطرفمه أدنماه، فمي  محمد، قال: تركنا المستقيم؟ الّصراطِ ما

رجممال وثأممّم جممواد، يسمماره وعممن جممواد، يمينممه وعممن الجنةّ، في

إلممى بمه انتهممت الجممواد تلممك في أخذ فمن بهم، مّر من يدعون

ّنار، ّنةّ، إلى به انتهى الّصراطِ على أخذ ومن ال ابممن قممرأ ثأم الج

َأّن (مسعود: َذا َو ِطي َه ًا)َ ِصَرا ِقيم َت  .)2َ()153َاليةّ (النعام: من ُمْس

ّتضح سبق فيما وبالتأّمل يلي:  ما لنا ي

ّيةّ قّمةّ يمثلالمسَّتقيم:  الّصراط أّن- 1 سنامها وذروة الوسط

ذلك.  في قاطعةّ حّجةّ والبقرة الفاتحةّ وآيتا درجاتها، وأعلى

ّية أن- 2 ّية، تعني الوسط أو الخيريممن خير أكانت سواء الخير

ذلك.  تفصيل سبق وقد متفاوتين، أمرين بين خيًرا أو شّرين بين خيًرا

ّية لتحديد المقياس أّن- 3 همموى وليممس الـشـرع، هو الخير

ّناس ّيةّ مفهمموم فإّن ألفوه، أو عليه تعارفوا ما أو ال كممثير عنممد الوسممط

ّتنممازل تعنممي النمماس مممن ّتسمماهل أو ال ًنمما، والمداهنممةّ بممل ال حيممث أحيا

أبو الهمداني عمير ابن هو سعيد بن سعيد. قلت: مجالد بن مجالد أجل من مقال فيه إسناد )َ: هذا1/45( الزوائد في البوصيري )َ. قال11( )َ رقم1/6( ماجةّ ابن - أخرجه 1

رسول لنا قال: خط مسعود، بن الله عبد رواه ما الحديث لهذا يشهد عمره. اهم. ولكن آخر في تغير وقد بالقوي، )َ: ليس520( ص التقريب في الحافظ الكوفي. قال عمرو

ّطا، وسلم عليه الله صلى الله، ًطا خّط الله". ثأم سبيل قال: "هذه ثأم خ قرأ: (وأن إليه". ثأم يدعو شيطان منها سبيل كل على سبل وقال: "هذه شماله، وعن يمينه عن خطو

ّتبعوه)َ. [سورة مستقيًما صراطي هذا )َ ونقل166( رقم المشكاة في كما اللباني )َ. وحسنه202( )َ رقم79 ،1/78( )َ. والدارمي397/ 3( أحمد ]. أخرجه163اليةّ:  النعام، فا

تصحيحه.  الحاكم عن

)َ. 23( ص القادر عبد لفريد السلم في والوسطيةّ )َ،7/138( القرطبي - انظر: تفسير 2
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حقيقتممه فممي أقممرب الشممّر إلممى وهممو والشّر الخير بين المر يختارون

ّنهم يحسبون وهم ومآله، ًعا.  يحسنون أ صن

مراعاتهمما  تجب)1َ(  معتبرة وأصول كثيرة، عوامل هناك أّن- 4

ّيةّ مفهوم تحديد عند إن حيممث المممور، من أمر على وتطبيقها الوسط

ّدي آخممر دون أمممر علممى النظممر قصممر ومجانيممةّ ذلممك خلف إلممى يممؤ

للّصواب. 

ّنهالمر:  وخلصة- 5 ّي في النظر عند يجب أ المممور مممن أمممر أ

ّقممةّ منهمما بعممده أو قربممه ومممدى بالوسممطيةّ علقتممه لتحديممد ّنظممر د ال

ثأممم فقممط، ظمماهره علممى القتصار دون المر هذا حقيقةّ في والعتبار

ًيمما أقممرب، هممو السس هذه أي إلى ّدة أمممور ذلممك فممي مراع - كممما عمم

ّلهمما الّسممابقةّ الفقرة في أشرت الّشممرعيةّ القواعممد مممن تنطلممق - وك

ّيةّ، والضُّوابط ّتضُح فإذا المنهج الّصممراطِ إلى ومآله حقيقته في قربه ا

ّيةّ في داخل فهو المستقيم إلى كان إذا أّما عنها، نتحدثا التي الوسط

ّو ّتفريط أو الفراطِ أو الجفاء أو الغل مممن فليممس ومآل حقيقةّ أقرب ال

ّيةّ ّنمماس حسبه وإن شيء، في الوسط ّلممت وقممد كممذلك، ال هممذه فممي ز

وأقدام.  عقول المسألةّ

  

الشرعيةّ.  الضُوابط ضمن يناسبها ما حالةّ ولكل والقضُايا، الحوال باختلف ذلك - يختلف 1
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ّية ملمح الوسط
ّيةّ ّيزها بها، تحّف وسمات ملمح للوسط ُتم بمجممموع غيرهمما، عممن و

بآحادها.  ل الملمح تلك

باسممتقراء والملمممح، الّسمممات تلممك أهممّم تحديممد إلى توّصلت وقد

ّيةّ في ورد وما الكريم، القرآن ممما وكممذلك المم، بين الّمةّ هذه وسط

ّيةّ.  في بحثوا الذين بعض كتبه الوسط

ّيةّ مهّمة الملمح هذه تحديد إّن البحممث، هممذا مثممل فممي أساسمم

ّيةّ تكون ل حتى الّشهوات.  وأرباب الهواء لصحاب مجال الوسط

ّيةّ أّن ذلك ّثمن، غاليةّ المنال، عزيزة مرتبةّ الوسط وهممي ل كيممف ال

ّيزها ومحور الّمةّ، هذه سمةّ ّيةّ اللممه المم؟! جعلهمما بين تم مممن خاصمم

ِلَك( وفضُل منه تكّرًما خصائصها، ِه َفضُُْل َذ ّل ِه ال ِتي ْؤ ّلممُه َيَشاُء َمْن ُي ُذو َوال

َفضُِْل ْل ِم)َ ا ِظي َع ْل )َ. 21اليةّ (الحديد: من ا

ّيةّ سمات أهّم إّن يلي:  ما الوسط

ّيةّ.  (أ)َ الخير

(ب)َ الستقامةّ. 

الحرجا.  ورفع (جم)َ اليسر

ّيةّ.  (د)َ البين

والحكمةّ.  (هم)َ العدل

آحادها.  من عدد تحتها يندرجا الّسمات هذه من سمةّ وكل

واللممه بممالغرض، ويفممي المقممام، ُيناسممب بممما سمةّ لكل وسأعرض

ّفق والمعين.  المو
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ًطا تصمملح بمجموعـهـا الملمح هذه أّن وأحسَّب لتحديممد ضمماب

ّيةّ ّد ل الممذي الّسممؤال عممن يجيب بما ومعرفتها، الوسط فممي يممرد أن بمم

الكثيرين:  أذهان
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ّية؟ ضابط أين  غيرها؟ عن نميّزها وكيف الوسط

ّية    أول: الخير

ِلَك (البقرة: سورة - في - تعالى الله قال َذ َك ُكْم َو َنا ْل َع ًا ُأّمةًّ َج َوَسط
ُنوا ُكو َت َء ِل َدا َه َلى ُش ّناِس)َ َع سورة في )َ وقال143اليةّ (البقرة: من ال

ُتْم (عمران: آل ْن ْيَر ُك ٍةّ َخ ِرَجممْت ُأّم ّنمماِس)َ ُأْخ اليممةّ عمممران: مممن (آل ِلل

ّيةّ معاني من أن ذكرت )َ وقد110 ّيممةّ، الوسط - كممثير ابممن قممال الخير

أوسممط لقريممش يقال كما والجود، هنا: الخيار -: والوسط الله رحمه

ًبا العرب . )1َ(  خيرها أي وداًرا، نس

ُتْم (-: - تعالى لقوله تفسيره وفي ْن ْيَر ُك ٍةّ َخ ِرَجْت ُأّم ّناِس)َ ُأْخ (آل ِلل

ّناس خير قال: يعني)َمم 110اليةّ عمران: من ّنمماس، ال والمعنممى: لل

ّنهم ّناس وأنفع المم خير أ ّناس، ال اليممةّ في قال: كما أن إلى لل

ِلَك (الخرى: َذ َك ُكْم َو َنا ْل َع ًا)َ ُأّمةًّ َج )َ أي143اليةّ (البقرة: من َوَسط

. )2َ(  خياًرا

ّيةّ مقّرًراالطبري:  وقال الوسط)َ: فممإن (أّمةّ الّمةّ هذه خير

ُتممْم( قيل: فقال: وكيف سائل سأل ْن ْيممَر ُك ٍةّ)َ َخ عمممران: مممن (آل ُأّممم

خيممر الّمةّ هذه أن اليةّ هذه تأويل أن زعمت وقد ؟)110َاليةّ

ّنما مضُت، التي المم خيمماًرا كممانوا لقمموم أّمةّ خير يقال: كنتم وإ

ّيروا عليه؟!  كانوا عّما فتغ

ّنممما إليممه، ذهبت ما بخلف ذلك معنى قيل: إن أنتممم معنمماه وإ

ُكُروا (قيل: كما أّمةّ، خير ْذ ْذ َوا ُتممْم ِإ ْن ِليممٌل)َ َأ اليممةّ لنفممال: مممنا( َق

ُكممُروا (آخممر: موضممع فممي قممال  وقممد)26َ ْذ ْذ َوا ُتممْم ِإ ْن ً ُك ِليل ُكممْم)َ َق ّثَر َك َف

)َ. 1/190( كثير ابن - انظر: تفسير 1

)َ. 1/391( كثير ابن - انظر: تفسير 2
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بمعنممى وإسقاطها هذا مثل في كان )َ فإدخال86اليةّ لعراف: منا(

معناه.  معروف الكلم لّن واحد،

ُتْم)َ (قائل: ذلك - في - أيضًُا قال ولو ْن )86َاليممةّ لعراف: مممنا( ُك

ّتمام، بمعنى أّمممةّ، خيممر وجدتم أو أّمةّ، خير تأويله: خلقتم كان ال

. )1َ(صحيًحا معنى كان

ِلَك (- تـعـالى: لـقـوله تفسَـّـيره وفي َذ َكمم ُكْم َو َنمما ْل َع ُأّمممةًّ َج

ًا)َ ّتأويل قال: وأّما )143َاليةّ (البقرة: من َوَسط ّنه ال بممأن جمماء فإ

ّنمماس مممن الخيممار لّن الخيممار، معنممى وذلممك العممدل، الوسممط ال

. )2َ(  عدولهم

ّتضُح سبق ومّما ّيةّ أن ي ّيةّ معنممى بممه فسممر مّما الخير الوسممط

ّيممةّ هممذه هي فما الّمةّ، هذه خصائص من الله ذكرها التي الخير

ّيةّ بها نعرف التي  الّمةّ؟ هذه وسط

ّية:  آية تفسَّير في الطبري قال الخير

ّنمماس، ُأخرجممت أّمممةّ خيممر ذلك: كنتم آخرون: معنى وقال إذ لل

تأويممل فكان - بها، ثأناؤه - جّل وصفهم التي الّشروطِ بهذه كنتم

عممن وتنهممون بممالمعروف، تممأمرون أّمممةّ خيممر عنممدهم: كنتممم ذلك

ُتؤمنون المنكر، ّناس أخرجوا بالله، و . )3َ(  زمانكم في لل

رضا:  رشيد قال

ُأخرجممت أّمممةّ خيممر فممتئِّت ممما الّمممةّ هممذه أقممول: إّن والحممق

ّناس، ّتى لل ّنهي بالمعروف، المر تركت ح المنكر.  عن وال

)َ. 4/45( الطبري - انظر: تفسير 1

)َ. 2/7( الطبري تفسير - انظر 2

)َ. 4/44( الطبري - انظر: تفسير 3
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ّين قال: وقد ثأم بممالمر هنمما الّمةّ وصف كون الرازي الفخر ب

ّنهي بالمعروف، ّلممةّ واليمممان المنكر، عن وال أّمممةّ خيممر لكونهمما ع

ّناس، ُأخرجت فقال:  لل

ّلممةّ بيان منه والمقصود مستأنف الكلم هذا أّن واعلم تلممك ع

ّيةّ، ّنمماس يطعم كريم، تقول: زيد كما الخير ويقمموم ويكسمموهم، ال

يصلحهم.  بما

ّنمه الكلم وتحقيمق الحكمم ذكمر أن الفقمه أصمول فمي ثأبمت أ

ًنا ّلل الحكممم ذلمك كمون على يدّل له المناسب بالوصف مقرو مع

الوصف.  بذلك

ّيةّ وصف - بثبوت - تعالى حكم فهنا ذكر ثأم الّمةّ، لهذه الخير

ّطاعممات، وهممذه الحكممم هممذا عقيبممه بممالمعروف، المممر أعنممي ال

ّنهي ّيممةّ تلممك كممون فوجب واليمان، المنكر، عن وال ّللممةّ الخير مع

. )1َ(  العبادات بهذه

القاسمي:  وقال

ّين ثأم ّيةّ وجه ب بقمموله: لغيرهممم، مجموعه يحصل لم بما الخير

ْأُمُروَن( ْعُروِف َتمم ْلَم ْوَن ِبمما َهمم ْن َت ِر َعممِن َو َكمم ْن ْلُم ُنمموَن ا ْؤِم ُت ِه)َ َو ّل (آل ِبممال

ممممن غيرهممم علممى فضُّمملوا الصممفات  فبهذه)110َاليةّ عمران: من

ُنوا (- فيهم: - تعالى قال ْوَن ل َكا َه َنا َت ٍر َعْن َي َك ْن ُه ُم ُلو َع ْئَِّس َف ِب ُنوا َما َل َكمما

ُلمموَن)َ (المائممدة: َع ْف ()79ََي ُلمموَن  ُقو َي ْؤِمُن َو ْعممٍض ُنمم َب ُفممُر ِب ْك َن ْعممٍض)َ َو َب ِب

)َ. 150اليةّ (النساء: من

السَّّعود:  أبو قال

)َ. 4/60( المنار - انظر: تفسير 1
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ُنوَن( ْؤِم ُت ِه)َ َو ّل ًنا أي )110َاليةّ عمران: من (آل ِبال ّلًقمما إيما متع

وجمزاء، وحسماب وكتمماب رسمول من به يؤمن أن يجب ما بكّل

ّنما ّنه لظهور تفصيل به ُيصّرح لم وإ المؤمنممون، بممه يؤمن الذي أ

ّنه ولليذان . )1َ(- حقيقةّ - تعالى بالله اليمان هو بأ

ّيممةّ على تدّل التي الحاديث بعض وردت وقد الّمممةّ هممذه خير

منها: 

 اللممه، رسممول أن اليممةّ لهذه تفسيره في الترمذي - روى1
ّنكمقال:  ّتمون  إ اللممه علممى وأكرمهمما خيرهمما أنتممم أّمةّ سبعين ت

)2َ( .

فقلنمما: يمما النبيمماء، مممن أحد ُيعط لم ما ُأعطيت   - وقال2

ُأعطيممت بممالّرعب، فقممال: نصممُر هممو؟ ممما اللممه رسممول مفاتيممح و

َد، وسّميت الرض، ّتراب وجعل أحم أّمممتي وجعلت طهوًرا، لي ال

. ))3َ المم خير

ّين عمممران آل آيممةّ مع الحاديث فهذه ّيممةّ تممب الّمممةّ، هممذه خير

ًطا، أّمةّ الله جعلها التي معنيممي بيممن المفّسممرون جمممع وقد وس

ّيةّ ّيةّ، الخير مممّر كممما للخممر، تفسمميًرا أحممدهما جمماء حتى والوسط

معنا. 

ّيةّ ّيةّ، معنى بيان ولهّم ّيةّ، هذه أوجه أبرز فسأذكر الخير الخير

ّتضُح ّيةّ.  معنى لنا لي الوسط

)َ. 4/936( القاسمي - انظر: تفسير 1

حسن. ووافقه حديث الترمذي: هذا )َ. قال2760( )َ رقم2/404( )َ. والدارمي5/5( )َ وأحمد4288( )َ رقم2/1433( ماجةّ )َ. وابن3001( )َ رقم5/211( الترمذي - أخرجه 2

)َ. 6285( رقم المشكاة في كما اللباني

ّلم وقد الترمذي: صدوق، الحفظ. قال سيئ وهو عقيل، بن محمد بن الله عبد )َ: وفيه266 ،1/265( الزوائد مجمع في الهيثمي )َ. قال158 ،1/98( أحمد - أخرجه 3 فيه تك

عقيل. قلت: ابن بحديث يحتجون والحميد إبراهيم، بن وإسحاق حنبل، بن أحمد - يقول: كان البخاري - يعني إسماعيل بن محمد وسمعت حفظه، قبل من العلم أهل بعض

أعلم. اهم.  حسن. والله فالحديث
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 )1(  الّمة هذه خيرية أوجه أبرز  

قطب:  سيد الستاذ قال

ّنمماس، أخرجممت أّمممةّ خيممر فهممي عممن ول مجاملممةّ، عممن ل لل

ّوا ذلممك عن الله - تعالى جزاف، أو مصادفةّ عن ول محاباة، علمم

أهممل كممان كممما والكرامممات الختصاصممات توزيممع - وليممس كممبيًرا

ُء َنْحُن (يقولون: الكتاب َنا ْب ِه َأ ّل ُه)َ ال ُؤ ّبا َأِح .)18َاليةّ (المائدة: من َو

ّنممما كل ّيةّ الحيمماة لحفممظ اليجممابي العمممل هممو إ المنكممر، مممن البشممر

ّدد الذي اليمان مع المعروف، على وإقامتها . )2َ(والمنكر المعروف ُيح

ّيةّ هذه إّن ّد ل حقيقةّ حقيقةّ، ولها أسباب، لها الخير فممي توجممد أن ب

ّور مجمّرد وليسمت الحيماة، في ترى وأن الواقع، وفلسمفةّ ذهنمي، تصم

غائبةّ. 

ّيممةّ هذه إّن ّيةّ مسممألةّ الخير لتبلممغَّ ترتفممع فقممد للّمممةّ، بالنسممبةّ نسممب

ّذروة، وقمد المفضُّملةّ، والقمرون الّصمحابةّ جيل في الحال كانت كما ال

وذلممك المتممأخرة، القرون في هي كما وأفراد، مجموعات في تنحسر

ًعا ّيةّ مقومات لوجود تب وصيانتها.  الخير

ُتممْم (-: - سممبحانه قممالبالله:  اليمان- 1 ْن ْيممَر ُك ٍةّ َخ ِرَجممْت ُأّممم ُأْخ

ّناِس ْأُمُروَن ِلل ْعُروِف َت ْلَم ْوَن ِبا َهمم ْن َت ِر َعممِن َو َكمم ْن ْلُم ُنمموَن ا ْؤِم ُت ِه)َ َو ّل (آل ِبممال

ّيةّ - بين وعل - جّل الله )َ. فقرن110اليةّ عمران: من الّمةّ هذه خير

ّيممةّ، سممبب هممو اليمممان جعممل بممل -، - تعالى به واليمان والمممر الخير

ّنهي بالمعروف، آثأاره.  من وأثأر اليمان، عن فرع المنكر عن وال

ّيةّ 1 ّنةّ أهل - انظر: وسط ذلك.  في فّصل )َ. فقد224( ص الُس

)َ. 4/447( القرآن ظلل - انظر: في 2
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ّور أن يمكن وهل ّيةّ نتص واليمان -؟ - تعالى بالله إيمان دون خير

العلممماء لّن والسمملم، اليمممان أبممواب جميممع - يشمممل - تعممالى بالله

وهنا اجتمعا، افترقا وإذا افترقا، اجتمعا إذا واليمان السلم أن ذكروا

والسلم.  اليمان يشمل فهو وحده، اليمان ذكر جاء

ّتأمل وعند جبريممل حممديث فممي ورد كممما اليمان معنى في ال

واليمموم ورسممله وكتبممه وملئكتممه بممالله تؤمن  أنقال:  المشهور،

والتكامل، الّشمول . نجد)  )1َ وشّره خيره بالقدر وتؤمن الخر،

ِزَل ِبَممما الّرُسمموُل آَمممَن (- سممبحانه-: قممال كممما ْنمم ِه ُأ ْيمم َل ِه ِمممْن ِإ ّبمم َر

ُنوَن ْؤِم ْلُم ِه آَمَن ُكّل َوا ّل ِه ِبال ِت َك ِئ ِه َوَمل ِبمم ُت ُك ِه َو ِل ُق ل َوُرُسمم َفممّر ْيممَن ُن َب

ٍد ِه)َ ِمْن َأَح ِل . )285َاليةّ (البقرة: من ُرُس

ـالله فاليـمـان ّيممةّ المممور يشمممل ـب ّيممةّ، العقد الظمماهرة والعمل

ّلق ما والباطنةّ، ّدنيا في منها كان ما والّشهادة، الغيب بعالم منها يتع ال

الخرة.  أو

مممن كممثير يتصمموّره قممد مّممما وأثأممًرا دللممةّ أعمممق بالله واليمان

ّناس، ّتصديق مجّرد هو فليس ال ّلميممن، بعممض فّسممره كما ال مّممما المتك

ّناس من بكثير أودي وهممم يعلمون، ل وهم الرجاء، مبدأ اعتناق إلى ال

ّتفسير الّسلوك بهذا ومممدلوله الحقيقممي معنمماه مممن اليمان فّرغوا وال

الّصحيح. 

ّنما اليمممان، لمموازم مممن والسمملم وعمل، واعتقاد علم هو وإ

اللممه بممه أمممر بما العمل يستلزم ورسله، وكتبه بالله اليمان فمقتضُى

فممي اليمممان شممرطِ فممإن ولهممذا  رسوله، لسان وعلى كتابه، في

)َ وغيرهم. 2601( )َ رقم9 ،5/8( )َ. والترمذي4695( )َ رقم4/224( داود )َ. وأبو9 ،8( )َ رقم39 ،1/38( مسلم - أخرجه 1
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ّيممةّ تحقيممق ًيمما جمماء الخير اليمممان أركممان مممن يشمممله عّممما مغن

والسلم. 

ّننا ولذلك ّيةّ نحكم أن قبل فإ ل عمممل، أو فرد أو جماعةّ بخير

ّد ّقق من ب ّتح الّشممامل بمعنمماه فيممه اليمممان شممرطِ تمموافر في ال

ْو (- سممبحانه-: قممال فقد المتكامل، َلمم ْهممُل آَمممَن َو َتمماِب َأ ِك ْل َكمماَن ا َل

ًا ْير ُهْم َخ ّنهممم . مع)110َاليةّ عمران: من )َ(آل َل ّدعون أ اليمممان، يمم

ّدعاوى.  ل بالحقائق العبرة ولكن بال

ّتأّمل وعند ُنوَن (قوله- تعالى-: في ال ْؤِم ُت ِه)َ َو ّل عمممران: مممن (آل ِبال

عممن خممبر فهممو والنشمماء، الخيممر معنممى فيممه أن أجد)َمم 110اليةّ

ّيممزت حيممث الّمممةّ، هذه بإيمان واقعةّ حقيقةّ فممي غيرهمما عممن تم

إيمانهمما شمممول عن دليل ويكفي واستمراره، اليمان هذا شمول

ّلغمموا قممد بممأنهم القيامممةّ يمموم الله رسل لبعض شهادتها رسمالةّ ب

ّبهم ّقق الموجود اليمان أقوامهم. فهذا إلى ر ّهلهمما والمتح لهممذه أ

ّيةّ.  الخير

ّيةّ لوازم من جعل حيث والطلب، النشاء معنى فيه ثأم الخير

الّمممةّ هممذه في موجود اليمان هذا أن فكما اليمان، هذا وجود

أفممراد من أراد من على فإّن المفضُّلةّ، القرون وبخاّصةّ بجملتها

ّقممق أن خيارهمما مممن يكون أن الّمةّ هذه فممي اليمممان معنممى ُيح

المتكامل.  الّشامل بمعناه نفسه،

ّقق فإذا ّققت اليمان تح ّيةّ، تح ّققت وإذا الخير ّيةّ تح فممي الخير

ّيةّ وجدنا الّشرعيةّ صورتها مقرونممةّ معانيهمما، أسمممى فممي الوسط

ومبانيها.  أركانها بأقوى
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خصممائص منالمنكر:  عن والنهي بالمعروف، المر- 2

ّيةّ الّمةّ هذه ّنهي بالمعروف، بالمر قيامها العمل المنكمر، عمن وال

ُتْم (لها: الله شهادة وهذه ْن ْيممَر ُك ٍةّ َخ ِرَجممْت ُأّممم ّنمماِس ُأْخ ْأُمُروَن ِلل َتمم

ْعُروِف ْلَم ْوَن ِبا َه ْن َت ِر)َ َعِن َو َك ْن ْلُم . )110َاليةّ عمران: من (آل ا

ّنهي بالمعروف والمر قبلنمما، مممن علممى اللممه أوجبممه المنكر عن وال

ّيعوا فّرطوا ولكنهم ِعمَن( وض ِذيَن ُل ّلمم َفمُروا ا ِنمي ِممْن َك َلممى ِإْسمرائيَل َب َع

َد ِلَساِن ُو ْبِن َوِعيَسى َدا َيَم ا ِلَك َمْر ْوا ِبَما َذ ُنوا َعَص َكمما ُدوَن َو َتمم ْع ُنوا َي ل َكمما

ْوَن َه َنا َت ٍر َعْن َي َك ْن ُه ُم ُلو َع ْئَِّس َف ِب ُنوا َما َل ُلوَن)َ (المائممدة: َكا َع ْف )َ.79 ،78َي

ّيةّ مصداق ونجد ّنهممي بالمعروف بالمر لقيامها الّمةّ هذه خير عممن وال

ّنه المنكر، ِعَث منذ أ الّركممن وهذا الحاضر يومنا إلى  الله، رسول ُب

إسرائيل.  بنو فعل كما يترك ولم ينقطع لم العظيم

ًفا نجد قد المكنممةّ، مممن مكممان أو الزمنممةّ من زمان في ضع

ّنه ًيمما أو آمًرا الّمةّ تعدم ول مستقّرة، حالةّ يصبح ل ولك ولممو ناه

ّلةّ كانوا طائفةّ تزال ل   الرسول، قول مصداق وهذا قليلةّ، ق

ّق على ظاهرين أّمتي من ّتممى خذلهم من يضُّرهم ل الح يممأتي ح

. الحديث. )  )1َ كذلك وهم الله أمر

وهممي الّسمماعةّ، قيممام إلممى موجممودة المنـصـورة فالطائفة

المنكر.  عن ناهيةّ بالمعروف، آمرة ظاهرة طائفةّ

بممالمعروف المممر ذكممر فإن اليمان، موضوع في ذكرت وكما

ّنهي ًء، خممبًرا اليةّ هذه في المنكر عن وال عممن خممبر فهممو وإنشمما

ّنهممي بالمعروف، المر إّن حيث ومستمّرة، واقعةّ حقيقةّ عممن وال

)َ. 5/278( )َ. وأحمد3952( )َ رقم2/1304( ماجةّ )َ. وابن4252( )َ رقم4/98( داود )َ. وأبو1920( )َ رقم3/1523( مسلم - أخرجه 1
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كممذلك وهممو السمماعةّ، قيممام إلممى الّمممةّ هذه في مستمّر المنكر

ّيةّ أراد (إنشاء)َ فمن ّد فل الخير العظيممم، الّركممن بهذا يقوم أن ب

ّقممق حتى ّيمةّ لمه تتح هممذه خصمائص ممن اللمه جعلهما المتي الخير

- أيضًُا-.  المر معنى ففيه الّمةّ،

ّنهممي بممالمعروف، المممر أليممسـسـائل:  يسَّأل وقد عممن وال

ًعمما المنكممر أبممواب سممائر دون أفممرده فلممماذا اليمممان، عممن فر

ّيةّ؟ اليمان  العمل

يلي:  بما السَّؤال هذا على الجواب وألّخصّ

ّية- 1 ّنهي بالمعروف، المر أهم وأثأره المنكر، عن وال

ّيةّ تحقيق في المباشر سواه.  دون الخير

ّنهي بالمعروف، المر أن- 2 سممياجا المنـكـر، ـعـن وال

وحمايته.  لبقائه أساس وركن اليمان،

ّـيـة، غـيـر خاّصة العمال أغلب أن- 3 المممر أّممما متعد

ّنهي بالمعروف، فمماعله علممى يقتصر ل نفعه فإّن المنكر، عن وال

ّداه بل بممه المممأمور المممر إلى وكذلك والمنهي، المأمور إلى يتع

على المر هذا نفع يقتصر ل بالصلة، المر فمثل عنه، والمنهّي

ّدة يشمل بل واحدة جهةّ أطراف:  ع

لممه عبممادة وهممذه عليممه، اللممه أوجبممه بما قام حيثالمر: (أ)َ 

وأجرها.  نفعها

وقممد لممه، اسممتجاب إن المممر بهممذا ينتفع حيثالمأمور: (ب)َ 

ًبا المر هذا يكون لهدايته.  سب
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عليهمما للمحافظممةّ سبيل بالصلة المر فإنبه:  المأمور(جم)َ 

ّنفع من فيه وهذا واستمرارها، يخفى.  ل ما العظيم ال

ّنهي بالمعروف، المر أن- 4 صممفةّ لممه المنكر عن وال

ًقا فليس الّشمول، ّل ّيممن، بعمممل متع معممروف كممل يشمممل بممل مع

معينممةّ، مخصوصممةّ أعمممال نجدها العمال سائر بينما منكر، وكل

ّلق فالصيام كممذلك. وغيرهممما والحج والّزكاة مخصوص، بعمل يتع

إن حيممث الّشمممول، صممفةّ فممي اليمممان مممع يشترك فهو ولذلك

والسلم.  اليمان أبواب جميع يشمل بالمعروف المر

عيد أبو رواه الذي الحديث في قال  والرسول، الخمدري: س

ّيره منكًرا منكم رأى  من فبلسممانه، يسممتطع لم فإن بيده، فليغ

المنكر . فجاء)  )1َ اليمان أضعف وذلك فبقلبه، يستطع لم فإن

ّكًرا َن ّي عمومه، على دللةّ هنا ُم فهممو المسمملم، يممراه منكر أي: أ

فممي فيدخل معروف، كل يشمل المر أن كما منكر، كل يشمل

. )2َ(  مخالفته عن وينهى به فيؤمر الله، شرعه ما جميع ذلك

ّين سبق ومّما ّنهي بالمعروف، المر أن لنا يتب المنكر، عن وال

ّيةّ أوجه أبرز من ّنهي بالمعروف، والمر الّمةّ، هذه خير عممن وال

ّددة، صور له المنكر، واحممدة صممفةّ أو بحالةّ محصوًرا وليس متع

- كالقممدوة العمممل أو اللسان أو باليد يكون قد بل مثل، كالكلم

ّلى - فمن مثل داخممل فهو الصلة إلى يقوموا لم الناس أمام ص

ّلم، لم وإن بالمعروف، المر في ّدق من وكذلك يتك ُيقتممدى تصمم ل

منكممر فيممه مجلس من خرجا ومن بالمعروف، المر من فهو به،

)َ وغيرهم. 5008( )َ رقم8/111( )َ. والنسائي1140( )َ رقم1/297( داود )َ. وأبو49( )َ رقم1/69( مسلم - أخرجه 1

)َ. 4/63( المنار - انظر: تفسير 2
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ّنه ّلممم. لممم ولممو المنكممر، تغييممر مممن فممإ َذا (يتك ِإ ْيممَت َو َأ ِذيَن َر ّلمم ا

َنمما ِفممي َيُخوُضوَن ِت َيا ِرْض آ ْع َأ ُهممْم َفمم ْن ّتممى َع ِديٍث ِفممي َيُخوُضمموا َح َحمم

ِه)َ ِر ْي يكممون أن المنكممر تغيير أبواب  وأضعف)68َاليةّ (النعام: من َغ

الحديث.  في ورد كما القلب في

وأخيًرا: 

ّنه ّقممق إذا فممإ المممر وجمماء المتكامممل، الّشممامل بمعنمماه اليمممان تح

ّننا ويحرسه، يحوطه المنكر، عن والنهي بالمعروف، ّيةّ سنرى فإ الخير

هالك.  إل عنها يزيغَّ ل أعيننا، أمام ماثألةّ بها الله أخبرنا التي

ّيةّ أوجه أبرز هذه أنهمما فممأرى أوجممه من عداهما وما الّمةّ، هذه خير

ًنا.  أو دللةّ ذكرت فيما داخلةّ ضم

ًيا: الستقامة    ثان

ّيةّ لكممانت السممتقامةّ نهممج علممى تكممن لممم ولممو اسممتقامةّ، الوسممط

ًفا، ّيةّ ضد وذلك تفريط، أو إفراطِ إّما والنحراف انحرا ومباين الوسط

ذلك.  بيان سبق كما لها،

ّناس بعض لدى شعور وهناك ّيةّ أن ال - ولممو التنممازل تعنممي الوسممط

ّنهممي، المممر حقيقممةّ قليل- عن ّبممر ولقممد وال هممذا عممن البمماحثين أحممد ع

ّنمماس، بعض صدور في يختلج الذي الّشعور وّرد سممؤال طممرح حيممث ال

ّيةّ المقصممود قمماله: هممل ومّممما عليه، ل بحيممث الّمممةّ، مرونممةّ بالوسممط

ّيتهمما بل بها، اللتقاء عند الخرى والمبادئ بالفكار تصطدم للخممذ قابل

ّتنازل والعطاء ّطرف تنازل أجل من عندها، مّما جزء عن وال الخممر، ال

 الطراف؟ جميع ُترضي وسط نقطةّ عند واللتقاء
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ّد ثأم ّين المسلك هذا على ر ّيةّ لحقيقةّ مخالفته وب . )1َ(  الوسط

ّيةّ، ملممح ممن فإّن هنا ومن السمتقامةّ، وضموابطها بمل الوسمط

ّدعى فمن ولذلك ّيةّ ا ليسمت فهممذه الستقامةّ، عن خروجه مع الوسط

ّيةّ ّيةّ هممي بممل شمميء، فممي الّشممرعيةّ الوسط ّيةّ وسممط الممتي غيممر نسممب

ّدثا عنها.  نتح

ّدثا - ونحن المناسب من فإّن ولذا ّيةّ ملمممح عممن نتح - أن الوسممط

ّين المراد:  ليتضُح وحدودها الستقامةّ معنى ُأب

- جممّل فممالله عليهمما، وتحّث بالستقامةّ تأمر كثيرة آيات وردت فقد

ِقْم(  لرسوله، - يقول وعل َت َعممَك َتمماَب َوَمممْن ُأِمْرَت َكَما َفاْس َول َم

ْوا)َ َغ ْط ِلَك(الشورى:  سورة . وفي)1121َاليةّ (هود: من َت َذ ِل ُع َف ْد َفمما

ِقْم َت ْع َول ُأِمْرَت َكَما َواْس ِب ّت ُهْم)َ َت َء َوا ْه )َ. 15اليةّ (الشورى: من َأ

ِذيَن ِإّن (-: - تعالى وقال ّل ُلوا ا َنا َقا ّب ّلُه َر َقاُموا ُثأّم ال َت َنّزُل اْس َت ِهُم َت ْي َل َع

َكةُّ ِئ ْلَمل ُفوا َأّل ا ُنمموا َول َتَخا ْبِشممُروا َتْحَز َأ ِةّ َو ّنمم ْلَج ِتممي ِبا ّل ُتممْم ا ْن ُدوَن)َ ُك َعمم ُتو

ِو (الجممن: سممورة )َ. وفممي30(فصمملت: ّلمم َأ َقاُموا َو َت َلممى اْسمم ِةّ َع َقمم ِري ّط ال

ُهْم َنا ْي ًء ََلْسَق ًا)َ (الجمن: َما َدق ّنَممما (فصلت: سورة )َ. وفي16َغ ُكممْم َأ ُه َل ِإ
َلٌه ٌد ِإ ِقيُموا َواِح َت ِه َفاْس ْي َل ُه)َ ِإ ِفُرو ْغ َت )َ. فهممذه6اليممةّ (فصمملت: مممن َواْس

ومكانتها.  الستقاّمةّ منمزلةّ تبيّن وغيرها اليات

اللممه ديممن علممى اسممتقامةّ المسممتقيم الّصممراطِ لممزوم إّن وحيممث

ّيةّ عيممن وهذا وشرعه، (السممتقامةّ)َ مممع فسممأقف وجوهرهمما، الوسممط

ًفا مناسبةّ، وقفةّ ًنا.  تعري وبيا

الستقامة:  تعريف

ّيةّ 1 )َ. 14( ص القادر عبد لفريد السلم في - انظر: الوسط
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ِإّن (نحممو: المستقيم للمنهج لزومه النسان الراغب: استقامةّ قال
ِذيَن ّل ُلوا ا َنا َقا ّب ّلُه َر َقاُموا)َ ُثأّم ال َت وـقـال.مم )1َ()30َاليةّ (فصلت: من اْس

ّيم:  ابن ّطغيان، ضد الستقامةّالق كممل فممي الحممدود مجمماوزة وهو ال

. )2َ(شيء

غير من واحدة جهةّ في الستقامةّ: الستمرارالقرطبي:  وقال

. )3َ(  والّشمال اليمين جهةّ في أخذ

علممى تسممتقيم السممتقامةّ: أن  عمممر قممالالقيم:  ابن وقال

ّنهي، المر ُغا ول وال َغاَن َتُرو َو ّثعالب َر . )4َ(ال

الّسداد، وهي بالستقامةّ فأمر-:  - أيًضا القيم ابن وقال

ّيات في والصابةّ ّن والعمال.  والقوال ال

ّدين، بمجامع آخذة جامعةّ، قال: فالستقامةّ: كلمةّ ثأم وهممي المم

. )5َ(بالعهد والوفاء الّصدق، حقيقةّ على الله يدي بين القيام

بعضًُا.  بعضُها ويفّسر متقاربةّ، المعاني وهذه

الستقامة:  في أحاديث

تقممال:   الله عبد بن سفيان عن مسلم صحيح في يمما  قل

ًدا عنه أسأل ل قول السلم في لي الله! قل رسول غيممرك؟ أح

. )  )6َاستقم"  ثأم بالله، آمنت قال: "قل

(قوم)َ.  مادة للراغب - انظر: المفردات 1

)َ. 2/104( السالكين - انظر: مدارجا 2

)َ. 9/107( القرطبي - انظر: تفسير 3

)َ. 24/115( الطبري وتفسير )َ،2/104( السالكين - انظر: مدارجا 4

)َ. 2/105( السالكين - انظر: مدارجا 5

)َ. 3/413( )َ. وأحمد38( )َ رقم1/65( مسلم - أخرجه 6
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تقيمواقممال:   النممبي، عممن  ثأوبممان وعن تحصمموا، ولممن  اس

إل الوضمموء علممى يحافظ ولن الّصلة، أعمالكم خير أن واعلموا

. )  )1َ مؤمن

اللممه، رسممول قال: قال  هريرة أبي عن مسلم صحيح وفي

  ّددوا ّنممه واعلممموا وقاربوا، س بعملممه، منكممم أحممد ينجممو لممن أ

اللممه يتغّمدني أن إل أنا، قال: ول الله؟ رسول يا أنت قالوا: ول

. )  )2َ وفضُل منه برحمةّ

 النممبي، عممن  مالممك بن أنس عن أحمد المام مسند وفي
قلبه يستقيم ول قلبه، يستقيم حتى عبد إيمان يستقيم  لقال: 

ّتى . )  )3َ لسانه يستقيم ح

ًعمما سممعيد أبممي عممن الترمذي روايةّ وفي ًفمما:  مرفو  إذاوموقو

ّلها العضُاء فإّن آدم ابن أصبح ّفر ك ّتق اللسان، تك الله فتقول: ا

ّنممما فينمما، اعمموججت وإن اسممتقمنا، اسممتقمت فممإن بممك، نحممن فإ

. )  )4َ اعوججنا

 اللممه، رسممول أن   مالممك بممن أنممس عممن الترمذي وروى
ِذيَن ِإّنقرأ: ( ّل ُلوا ا َنا َقا ّب ّلُه َر َقاُموا ُثأّم ال َت ّنمماس، قالهمما )َ قال: "قداْس ال

. )  )5َاستقام"  مّمن فهو عليها مات فمن أكثرهم، كفر ثأم

الستقامة:  في العلماء أقوال

)َ: هذا1/122( ماجةّ ابن زوائد في البوصيري )َ. قال282 ،280 ،5/277( )َ. وأحمد36( )َ رقم1/34( الموطأ في )َ. ومالك277( )َ رقم102 ،1/101( ماجةّ ابن - أخرجه 1

يعلى وأبو مسنده، في الطيالسي داود أبو أخرجها متصلةّ أخرى طريق له خوف. لكن بل منه يسمع لم فإنه وثأوبان سالم بين منقطع أنه إل أثأبات ثأقات رجاله الحديث

)َ. 412( رقم الرواء في كما اللباني ثأوبان. اهم. وصححه سمع أنه حدثأه كبشةّ أبا أن عطيةّ بن حسان طريق من صحيحه في حبان وابن والدارمي، الموصلي،

)َ. 1816( )َ رقم4/2170( )َ. ومسلم7/182( البخاري - أخرجه 2

ّثأقه مسعدة، بن علي إسناده )َ: وفي1/58( المجمع في الهيثمي )َ. قال3/198( أحمد - أخرجه 3 )َ: صدوق405( ص التقريب في الحافظ آخرون. اهم. قال وضعفه جماعةّ، و

أوهام.  له

)َ. 351( رقم الجامع صحيح في كما اللباني - أيضًُا- وحسنه والبيهقي خزيمةّ لبن الجامع في السيوطي وعزاه )َ،3/96( )َ. وأحمد2407( )َ رقم4/523( الترمذي - أخرجه 4

ّعفه حسن حديث الترمذي: هذا )َ. قال3250( )َ رقم5/351( الترمذي - أخرجه 5 )َ. 4079( رقم الجامع ضعيف في كما اللباني غريب. وض
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ًئِّا. بممالله تشممرك فقال: أل الستقامةّ عن  الصديق ُسئِّل شممي

ّتوحيد محض على الستقامةّ القيم: يريد ابن قال . )1َ(  ال

ِذيَن ِإّن (-: - تعالى قوله وفي ّل ُلوا ا َنا َقا ّب ُه َر ّل َتَقاُموا ُثأمّم ال اْسم

َنّزُل َت ِهُم َت ْي َل َكةُّ َع ِئ ْلَمل ُفوا َأّل ا ُنوا َول َتَخا ْبِشُروا َتْحَز َأ ِةّ َو ّن ْلَج ِتممي ِبا ّل ا

ُتْم ْن ُدوَن)َ (فصلت: ُك َع  )2َ(فقالوا:  الستقامةّ الّسلف . فّسر)30َُتو

روغممان يروغمموا ولممم بطمماعته، للممه اسممتقاموا  عـمـر ـقـال

ّثعالب.  ال

لله.  العمل استقاموا: أخلصوا  عفان بن عثمان وقال

ّدوا  طالب أبي بن علي وقال الفرائض.  استقاموا: أ

.  عباس ابن فّسرها ذلك وبمثل

ّبتممه علممى اسممتقامواتيمـيـة:  ابن السلم شيخ وقال مح

ّيته، ُيسرة.  ول ُيمنةّ عنه يلتفتوا فلم وعبود

الستقامة:  في العلماء أقوال ومن

ّلممق السممتقامةّالقـيـم:  اـبـن ـقـال والفعممال، بممالقوال، تتع

ّيات، والحوال، ّن وعلممى وبممالله، للممه، فيها: وقوعها فالستقامةّ وال

الله.  أمر

لممزوم الكرامممةّ أعظمممتيمـيـة:  اـبـن السلم شيخ وقال

. )3َ(الستقامةّ

ّيممم ابممن قاله بما الستقامةّ عن الكلم وأختم مممدارجا فممي الق

ّتضُح مّما الّسالكين ّيةّ، السممتقاَمةّ علقممةّ معممه ي ّنممه بالوسممط ل وأ

ّيةّ، بل استقامةّ ّيةّ ول وسط استقامةّ.  دون وسط
)َ. 2/104( السالكين - انظر: مدارجا 1

)َ. 2/104( السالكين ومدارجا )َ،24/114( الطبري - انظر: تفسير 2

)َ. 2/105( السالكين - انظر: مدارجا 3
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درجممات: الدرجممةّ ثألثا - علممى السممتقامةّ - أي  وهممي)4َ(  قال

ًيمما ل القتصمماد، فممي الجتهمماد علممى الولى: السممتقامةّ رسممم عاد

ّد متجاوًزا ول العلم، ًفا ول الخلص، ح ّنةّ.  نهج مخال الس

درجممةّ هممذهالـهـروي:  ـقـول ـشـارًحا القـيـم اـبـن ـقـال

ّنةّ تتضُممّمن ًدا أمممور: عمل سمم المجهممود، بممذل وهممو فيممه، واجتهمما

ًدا، علممى الجممور - وهممو الفراطِ طرفي بين السلوك وهو واقتصا

ّنفس ّتفريط ال بالضاعةّ.  - وال

ًفمما ًفمما ل العلممم، يرسمممه ممما مممع ووقو الحممال، داعممي مممع وقو

الخلص.  وهو بالرادة، المعبود وإفراد

المممور السممنةّ. فبهممذه متابعةّ وهو المر، على العمال ووقوع

ّتةّ ّدرجممةّ هذه لهل تتّم الس واحممد عممن وبممالخروجا اسممتقامتهم، ال

ّيما، خروًجما إّمما السمتقامةّ، عمن يخرجمون منهما خروًجما وإّمما كل

ّيا.  جزئ

وهما:  كثيًرا، الصلين هذين يذكرون والّسلف

ّنةّ، والعتصام العمال، في القتصاد يشّم الّشيطان فإّن بالس

عممن وإعراًضمما للبدعممةّ، داعيةّ فيه رأى فإن ويختبره، العبد قلب

ّنةّ، النقياد كمال فيممه رأى وإن بهمما، العتصممام عممن أخرجممه للس

ّنةّ، على حرًصا ّدة الس بمماب مممن بممه يظفممر لهمما: لممم طلممب وشمم

ّنفممس، علممى والجور بالجتهاد، فأمره عنها، اقتطاعه ومجمماوزة ال

ّد والّزيممادة وطاعممةّ، خيممر هممذا لممه: إن قممائل فيهمما، القتصمماد حمم

أهممل مممع تنم ول الفتور، أهل مع تفتر فل أكمل، فيها والجتهاد

السائرين.  منازل صاحب الهروي إسماعيل أبو - أي 4
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ّنوم، ّثه يزال فل ال ّتى ويحّرضه، يح فيهمما، القتصمماد عن يخرجه ح

ّدها، عن فيخرجا ّول أن كما ح ّد، هذا عن خارجا ال همذا فكمذا الح

ّد عن خارجا الخر . )1َ(  الخر الح

مممع صمملتهم السممتقامةّ أهممل يحقممر الذين الخوارجا حال وهذا

وكل قراءتهممم، مممع وقراءتهممم صمميامهم، مممع وصمميامهم صمملتهم،

ّنةّ عممن خممروجا المرين بدعممةّ إلممى هممذا لكممن البدعممةّ، إلممى السمم

ّتفريط والسراف.  المجاوزة بدعةّ إلى والخر والضاعةّ، ال

فيممه وللّشمميطان إل بممأمر الله أمر ماالسَّّلف:  بعض وقال

ول الفممراطِ، وهممي مجمماوزة، إلى وإّما تفريط، إلى نمزغتان: إما

ّيهما يبالي . )2َ(  نقصان أو زيادة ظفر، بأ

ّيةّ عين هو الستقامةّ عن الكلم وهذا وجوهرها.  الوسط

ًثا: اليسَّر    الحرج ورفع ثال

ّول مممن إّن كلمممةّ ننطممق عنممدما أذهاننمما إلممى يتبممادر ممما أ

ّيةّ)َ هو ّتيسير، اليسر معنى (الوسط الفهممم وهذا الحرجا، ورفع وال

ّتيسير سمات أبرز من فإّن صحيح ّيةّ: ال الحرجا.  ورفع الوسط

ّدين هذا أّن مضُى فيما تقّرر وقد فل (الوسممط)َ، ديممن هممو المم

ّو تفريط.  ول إفراطِ ول جفاء، ول غل

التفريممط، وبين الفراطِ بين عاليةّ مرتبةّ الحرجا ورفع واليسر

ّدد وبين ّطع التش والتضُييع.  الهمال وبين والتن

حميد:  بن الدكتور/ صالح قال

ّيةّ علقته تجد الكلم هذا - تأمل 1 وثأيقةّ.  بالوسط

)َ. 2/107( السالكين - انظر: مدارجا 2
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والوسط، العتدال إلى راجع والّسهولةّ والّسماحةّ الحرجا رفع

ّطع تفريط، ول إفراطِ فل ّتشديد فالتن عسممر جممانب من حرجا وال

ّتقصير)1َ(والفراطِ التكليف، ّدي فيما حرجا  وال تعطيممل مممن إليه يؤ

ِلَك (- تعمالى-: الّشممرع. قمال مقاصمد تحقيممق وعدم المصالح َذ َكمم َو
ُكْم َنا ْل َع ًا)َ ُأّمةًّ َج منبممع هممو . فالتوّسممط)143َاليةّ (البقرة: من َوَسط

ّتخفيف الكمالت، فمي همو الحقيقمةّ علمى الحمرجا ورفع والّسماحةّ وال

. )2َ(والعدل الوسط طريق سلوك

ّيةّ فسممأذكر عليممه، وتأكيممده الجممانب بهممذا السلم عنايةّ بيان ولهم

الّصحابةّ من الّسلف وأئمةّ والسنةّ، الكتاب من ذلك في ورد ما بعض

ّتيسممير آيممات حممول المفّسممرين بعض أقوال ذكر مع وغيرهم، ورفممع ال

الحرجا. 

ّنني إلى التنبيه مع ّول، لصممعوبته ذلممك فممي ورد ممما أستقصممي لن أ أ

ًيا، ذلك إلى الحاجةّ ولعدم الكممثير. (وعممن عممن القليممل يغنممي حيممث ثأان

بالوشل)َ.  اجتزاء البحر

ّلممةّ ذكممر في أدخل أن وقبل ّنةّ الكتمماب مممن الد تعريًفمما أذكممر والسمم

. )3َ(فأقول: الحرجا ورفع للتيسير موجًزا

والوسع:  اليسَّر أول: تعريف

اليسممرالحراـلـي-:  ـعـن - نقل تفسَـّـيره في البقاعي قال

ّنفس ُيجهد ل عمل . )4َ(  الجسم ُيثقل ول ال

. )5َ(  تفسيره في القاسمي القول هذا ونقل
مطبعي.  خطأ ولعله والتفريط، - الصحيح 1

)َ. 13( ص السلميةّ الشريعةّ في الحرجا - انظر: رفع 2

بعدها.  )َ وما46( ص حميد بن صالح للدكتور السلميةّ الشريعةّ في الحرجا كتاب: رفع سيأتي ما لكل - انظر 3

)َ. 3/62( البقاعي - انظر: تفسير 4

)َ. 3/427( القاسمي - انظر: تفسير 5
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ّنهالوسع:  معنى الرازي: في وقال عليمه النسمان يقمدر ما إ

ّدة، الضُّمميق حال في ل والّسهولةّ، الّسعةّ حال في أقصممى وأّممما والّشمم

ّطاقةّ ًدا فيسّمى ال ًعا، ل جه بممذل الوسممع أن ظممّن مممن قال: وغلط وس

. )1َ(المجهود

. )2َ(اليسر:  تعريف في منظور ابن وقال

ّليناليسَّر:  والنقياد.  ال

والغنى.  الّسعةّوالميسَّرة: 

ّهل. واستيسَّر:  الشيء وتيسَّير تس

ّدواليسَّر:  العسر.  ض

ـهـذه بـعـض ذـكـر أن بـعـد حميد بن الدكتور/ صالح ويقول

القوال: 

غيممر مممن النسممان عليه ُيقدم والوسع: ما اليسر أن ذلك من يظهر

ّقةّ يلحقه أن ممن لمديه مما كمّل لبمذل يحتماجا أن غيمر وممن زائدة، مش

ّقب ومجهود، طاقةّ فممي حممزم ابممن ذكممره ممما فممإّن هذا قائل: ومن وع

استطيع ما أّما يستطاع، ل ما والحرجا أّن: (العسر من الحكام أصول

ّيما ول بممدقيق، يسر)َ. ليممس فهو هنمماك أّن إذ الشممرع، إطلق فممي سمم

ّلممف يسممتطيع أممموًرا ّقةّ لحمموق مممع عملهمما، المك فجمماء عسممر، أو مشمم

ّتخفيف بهمما، لقممام وطاقته جهده غايةّ بذل ولو أيسر، هو ما إلى فيها ال

. )3َ(الّشرعي العسر معيار ليست الستطاعةّ عدم أن يتبين ومنه

قاله بما والوسع اليسَّر تعريف في العلماء أقوال وأختم

ول عليمه، يضُميق ول النسمان يسمع مما هو الوسع "إنالزمخشري: 
)َ. 14/79( الرازي - انظر: تفسير 1

(يسر)َ.  مادة العرب - انظر: لسان 2

)َ. 46( ص السلميةّ الشريعةّ في الحرجا - انظر: رفع 3
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ّلف ل فالله فيه، يحرجا ّنفس يك ّتسع ما إل ال ّيسر طوقها، فيه ي عليه ويت

ّطاقةّ غايةّ مدى دون أن النسممان طاقممةّ فممي كممان فقممد والمجهممود، ال

ّلي حّجممةّ" من أكثر ويحّج شهر، من أكثر ويصوم الخمس، من أكثر يص
)1َ( .

ّلق ما هذا تعريفممه فممإّن الحممرجا رفع أّما والوسع، اليسر بتعريف يتع

العرب:  لسان في أول: قال الحرجا تعريف يستلزم

الحرجا: الثأم. 

ّتضُييق.  بن أحمد وقال ّتحريج: ال يحيى: وال

الصل: الضُيق.  في الثأير: الحرجا ابن وقال

آخممر. موضممع فممي للّزّجمماجا ونسممبه الضُّمميق، وقيل: الحممرجا: أضمميق

ّيق فلن: إذا على فلن وحّرجا . )2َ(عليه ض

ّدى ممما الصطلح: (كممل في أّما اللغةّ، في الحرجا تعريف هذا إلممى أ

ّقةّ ّنفس أو البدن في زائدة مش . )3َ(مآل)َ أو حال المال أو ال

َعَل َوَما (قوله- تعالى-: في عباس ابن قال ُكْم َج ْي َل ّديِن ِفي َع ِمممْن ال

ّتوبممةّ من الله جعل ما السلم، )َ. توسعة78ّاليةّ (الحج: من َحَرجٍا)َ ال

ّفارات . )4َ(والك

ّدين جعمملالـيـة:  تفسَـّـير في الّضحاك وقال ًعا المم ولممم واسمم

ًقا يجعله ّي . )5َ(ض

)َ. 1/408( - انظر: الكشاف 1

(حرجا)َ.  مادة العرب - انظر: لسان 2

)َ. 47( ص السلميةّ الشريعةّ في الحرجا - انظر: رفع 3

)َ. 17/206( الطبري - انظر: تفسير 4

)َ. 17/207( الطبري - انظر: تفسير 5
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ّدين يضُيق حيان: لم بن مقاتل وقال ًعا جعلممه ولكممن عليكم ال واسمم

ّنه وذلك دخله، لمن إليهممم سمماق وقممد إل فيممه عليهم فرض مما ليس أ

. )1َ(رخصةّ فيه الضطرار عند

ّتعريف هذا وبعد هو:  الحرج رفع يكون للحرج ال

ّدي ما (إزالةّ ّق هذه إلى يؤ ّتعريممف. ويتمموجه في الموّضحةّ المشا ال

ّنهمما وتعممالى - سممبحانه اللممه حقوق إلى والزالةّ الّرفع ّيممةّ - ل علممى مبن

بارتفمماع وإّممما الفعممل، عنممد الثأممم بارتفمماع إّما ذلك ويكون المسامحةّ،

ّطلب يعانيهمما الممتي الضُّيق حالةّ ترتفع ذلك كل يرتفع وحينما للفعل، ال

ّلف ّنه يستشعر حينما المك هممو وهممذا اللمه، ُيرضممي ل ممما علممى يقممدم أ

ّي.  العقاب من والخوف النفسّي الحرجا الخرو

ّتكليف يكون حينما الحسّي الحرجا يرتفع كما ّقا ال العفممو فيممأتي شمما

الحممرجا، في الموقع الفعل عن بالكّف - إّما وتعالى - سبحانه الله من

. )2َ(إليه)َ الحاجةّ عند الفعل بإباحةّ وإّما

ّترتيب عن سئِّل حينما السلم، عليه قوله، ففي يمموم أعمممال بين ال

ّنحر ّطواف والحلق الّرمي من ال ّنحر:  وال .)  )3َ حممرجا ول  افعلوال

ّترتيب لترك إباحةّ لممم عّمممن للثأممم ورفممع الّشممعائر، هممذه بيممن ال

ّتب ّنممي  خذواقال:  حينما نسكه في  الله، رسول كترتيب ير ع

. ) )4َ مناسككم

ّين أن وبعد ّتيسممير معنى لنا تب أذكممر الحممرجا ورفممع والوسممع ال

ّدلةّ ّنةّ، الكتاب من ذلك على ال ذلك:  في الّسلف وأقوال والس
)َ. 4/372( المنثور - انظر: الدر 1

)َ. 48ص( السلميةّ الشريعةّ في الحرجا - رفع 2

،2/1013( ماجةّ )َ. وابن3067( )َ رقم5/272( )َ. والنسائي2014( )َ رقم2/211( داود )َ. وأبو1306( )َ رقم949 ،2/948( )َ. ومسلم188 ،2/187( البخاري - أخرجه 3

)َ. 3052 ،3051 ،3050( )َ رقم1014

)َ وغيرهم. 3062( )َ رقم5/270( )َ. والنسائي378 ،367 ،337 ،332 ،318 ،3/301( )َ. وأحمد1970( )َ رقم2/201( داود )َ. وأبو1297( )َ رقم2/943( مسلم - أخرجه 4
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الكريم: القرآن من الدلة 

ّدا كثيرة آيات وردت ّين جم ّدين همذا أّن ُتمب وأّن يسمر، ديمن الم

ّق فيما الّمةّ هذه عن الحرجا رفع قد الله لمم حيمث عليهما، يشم

ّلفها وسعها.  إل يك

ّلةّ وسأذكر ّتيسير، أد ّلممةّ ثأممم ال ّلممةّ ثأممم الحممرجا، رفممع أد عممدم أد

ّتكليف ّطاقةّ.  الوسع بغير ال وال

ُكممُم(- تعممالى-:  اللممه قممال والتخفـيـف التيسَـّـير أدلة- 1 ِب

ُيْسَر ْل ُد َول ا ِري ُكُم ُي ُعْسَر)َ ِب ْل . )185َاليةّ (البقرة: من ا

ُد (-: - سممبحانه وقممال ِريمم ّلممُه ُي ّفممَف َأْن ال ُكممْم ُيَخ ْن َق َع ِلمم ْنَسمماُن َوُخ ِْل ا

ًا)َ (النساء: ِعيف )َ. 28َض

َيّسُرَك(  وقال ُن ُيْسَرى)َ (العلى: َو ْل . )8َِل

ِإّن (النشراح: سورة في وقال َع َف ِر َم ُعْسمم ْل ًا ا َع ِإّن ُيْسممر ِر َممم ُعْسمم ْل ا

ًا)َ (الشرح:  .)6َ ،5ُيْسر

ّطلق: سورة وفي ّتممِق َوَمْن (ال ّلممَه َي َعممْل ال ِه ِمممْن َلممُه َيْج ِر ًا)َ َأْممم ُيْسممر

)َ. 4اليةّ (الطلق: من

َعُل (-: قائل من - جّل وقال َيْج ّلُه َس َد ال ْعمم ٍر َب ًا)َ ُعْسمم (الطلق: ُيْسممر

)َ. 7اليةّ من

ّتيسير تفيد التي اليات بعض هذه الّمةّ.  هذه على ال

اختلممف الشممعبي: إذا البقممرة: قممال أيممةّ تفسممير في القاسمي قال

. )1َ(اليةّ لهذه الحق إلى أقربهما أيسرهما فإن أمران، عليك

)َ. 3/427( القاسمي - انظر: تفسير 1
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لهممذه أراد اللممه أن اليممات لهذه تفسيرهم في المفّسرون ذكر وقد

. )1َ(العسر لها يرد ولم اليسر الّمةّ

ّلةّ أقوى من الحرج رفع أدلة- 2 ّدللممةّ في وأصرحها الد علممى ال

َعممَل َوَما (- تعالى-: قوله الحرجا رفع ُكممْم َج ْي َل ّديِن ِفممي َع َحممَرجٍا)َ ِمممْن المم

)َ. 78اليةّ (الحج: من

ّدين اليةّ: جعل هذه تفسير في الطبري قال ًعا ال يجعلممه ولممم واسمم

ًقا ّي . )2َ(ض

ّلفكم كثير: أي: ما ابن وقال بشميء ألزمكمم ومما تطيقمون ل مما ك

ّق . )3َ(ومخرًجا فرًجا لكم الله جعل إل عليكم يش

ُد َما (وقال- سبحانه-: ِري ّلُه ُي َعَل ال َيْج ُكْم ِل ْي َل ِكممْن َحَرجٍا ِمْن َع َل ُد َو ِريمم ُي

ُكْم ّهَر َط ُي ِتّم ِل ُي ِل َتُه َو ْعَم ُكْم ِن ْي َل ُكْم َع ّل َع ُكُروَن)َ َل )َ.6اليةّ (المائدة: من َتْش

ْيَس (التوبةّ: سورة وفي َلى َل ِء َع َفا َع َلى َول الضُّ ْلَمْرَضى َع َلى َول ا َع

ِذيَن ّل ُدوَن ل ا ُقوَن َما َيِج ْنِف َذا َحَرجٌا ُي ِه َنَصُحوا ِإ ّل ِه)َ ِل ِل (التوبةّ: مممن َوَرُسو

)َ. 91اليةّ

َلممى َكمماَن َممما (زاب:مالح سورة في وقال ِبممّي َع ّن ِفيَممما َحممَرجٍا ِمممْن ال

ّلُه َفَرَض )َ. 38اليةّ (الحزاب: من َلُه)َ ال

ْيممَس (والنممور: الفتممح سورتي وفي َلممى َل ْعَمممى َع َْل َلممى َول َحممَرجٌا ا َع

ْعَرجِا َْل َلى َول َحَرجٌا ا ِريِض َع ْلَم )َ. 61اليةّ (النور: من َحَرجٌا)َ ا

الّمممةّ، هممذه علممى الحممرجا رفممع على ظاهرة دللةّ اليات هذه وفي

ّتشريع في يجعل لم الله وأّن كممانت وإن اليممات هممذه وبعض حرًجا، ال

ّينممةّ، أحكام في خاّصةّ ّننمما مع ّتعليممل نجممد ولك ّتخفيمف فكمأّن عاّمما، ال ال
)َ وغيرهما. 1/217( كثير ابن )َ وتفسير2/156( الطبري - انظر: تفسير 1

)َ. 17/207( الطبري - انظر: تفسير 2

)َ. 3/236( كثير ابن - انظر: تفسير 3
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وهو أصله إلى الشيء بإعادة والفروض الحكام هذه في الحرجا ورفع

ّدي شيء فكل الّمةّ، هذه عن الحرجا رفع خمماّص لسبب الحرجا إلى يؤ

ّو فهو عاّم أو ًعا عنه، معف والقاعدة.  الصل إلى رجو

قممال- والطاـقـة الوـسـع يـضـاد بـمـا التكلـيـف عدم أدلة- 3

ّلُف ل (البقرة: سورة سبحانه- في َك ّلُه ُي ًا ال ْفس َها)َ ِإّل َن َع (البقممرة: ُوْسمم

َنا (نفسها: اليةّ )َ. وفي286اليةّ من ّب َنا َول َر ْل َقةَّ ل َما ُتَحّم َنمما َطا ِه)َ َل ِبمم

.)286َاليةّ (البقرة: من

دالصممحيح:  الحممديث في الله- تعالى- كما وقال ))1َ فعلممت  ق

َنا (قوله: وكذلك ّب َنا ل َر ْذ َؤاِخ َنا ِإْن ُت ْو َنِسي َنا َأ ْأ َط َنا َأْخ ّب َتْحِمممْل َول َر

َنا ْي َل ًا َع َتُه َكَما ِإْصر ْل َلى َحَم ِذيَن َع ّل َنا)َ ِمْن ا ِل ْب اليممةّ (البقممرة: مممن َق

286َ( .

يسممع ممما (والوسممعحمـيـد:  ـبـن اـلـدكتور/ ـصـالح الشيخ قال

فقمموله- تعممالى-: فيممه، يحرجا ول عليه يضُيق ول عنه يعجز فل النسان

ّلممُف ل( َك ّلممُه ُي ًا ال ْفسمم َها)َ ِإّل َن َع أي: ل )286َاليممةّ (البقممرة: مممن ُوْسمم

ممدى دون يحرجها أو عنه تعجز ول وتطيقه تسعه ما إل يحملها

ّطاقةّ، غايةّ ّلفها فل ال ّقمف بما يك صمرف تممام علممى حصمموله يتو

ففممي الحممدود، هممذه فممي تقممع السلم أحكام عامةّ فإّن القدرة،

وصمميام صملوات خمممس مممن بأكثر التيان وقدرته النسان طاقةّ

ّلممت اللممه ولكممّن شممهر، من أكثر أراد رحمتممه ووسممعت قممدرته ج

. )2َ(العسر)َ بها يرد ولم اليسر الّمةّ بهذه

)َ. 126( )َ رقم1/116( مسلم - أخرجه 1

)َ. 3/426( القرطبي وتفسير )َ،69( ص السلميةّ الشريعةّ في الحرجا - انظر: رفع 2
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ّلة ومن ّطاقة الوسع بحدود التكليف أّن على الد وال

ِذيَن (قوله- تعالى-: ّل ُنوا َوا ُلوا آَم َعِم ِلَحاِت َو ّلُف ل الّصا َك ًا ُن َنْفس

َها ِإّل َع ِئَِّك ُوْس َل ِةّ َأْصَحاُب ُأو ّن ْلَج َها ُهْم ا ُدوَن)َ (لعراف: ِفي ِل . )42ََخا

ّلممُف َول (المؤمنممون: سممورة ويقممول- سممبحانه- فممي َك ًا ُن ْفسمم ِإّل َن
َها)َ َع )َ. 62اليةّ (المؤمنون: من ُوْس

ّنه على جاريةّ الله فسنةّالقاسمّي:  قال ّنفمموس يكلممف ل أ إل ال

. )1َ(  وسعها

ّيممةّ الحكام بعض ذكر عند القاعدة هذه تقرير جاء بل فقممال- الجزئ

َلى (سبحانه-: َع ِد َو ُلو ْو ْلَم ُهممّن َلُه ا ُق ُهّن ِرْز ُت َو ِكْسمم ْعُروِف َو ْلَم ّلممُف ل ِبمما َك ُت

ْفٌس َها)َ ِإّل َن َع )َ. 233اليةّ (البقرة: من ُوْس

ْق (الطلق: سورة في وكذلك ِف ْن ُي ٍةّ ُذو ِل َع ِه ِمممْن َسمم ِت َع ِدَر َوَمممْن َسمم ُقمم

ِه ْي َل ُقُه َع ْق ِرْز ْنِفمم ُي ْل ُه ِمّممما َف َتمما ّلممُه آ ّلممُف ل ال َك ّلممُه ُي ًا ال ْفسمم َهمما)َ َممما ِإّل َن َتا آ

)َ. 7اليةّ (الطلق: من

ُبوا َول (النعام: سورة وكذلك- أيضًُا- في ْقَر ِم َماَل َت ِتيمم َي ْل ِتي ِإّل ا ّل ِبمما

ّتى َأْحَسُن ِهَي َغَّ َح ُل ْب ُه َي ّد ُفوا َأُش ْو َأ ْيَل َو َك ْل ْلِميَزاَن ا ِقْسممِط َوا ْل ّلممُف ل ِبا َك ُن

ًا ْفس َها)َ ِإّل َن َع )َ. 152اليةّ (النعام: من ُوْس

ّينممةّ وردت الممتي اليممات هممي هممذه ّتكليممف أّن مب الوسممع بحسممب ال

ّطاقةّ، حممدود فممي مطلوبممةّ كانت إذا الّشرعيةّ الحكام أّن شّك ول وال

ّطاقةّ، غايةّ بلوغا دون والستطاعةّ الوسع ّدللةّ ذلك ففي ال ّظاهرة ال ال

ّدين، هذا سمةّ اليسر وأّن مرفوع، الحرجا أن على ّتوسممعةّ المم علممى وال

)َ. 12/4405( القاسمي - انظر: تفسير 1
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 العمر) ناصر (للشيخ  الكريم القرآن ضوء في الوسطية

ّيةّ العباد ّيةّ فهي خصائصه، من خاّص ّيةّ الّسمحةّ الحنيف ل التي والوسط

َنَت ّقةّ ول فيها َع .)1َ(مش

 

النبوية: السَّنة من الدلة

ْد(  الرسول، وصف براءة سورة في جاء َق ُكْم َل َء ِمممْن َرُسوٌل َجا

ُكْم ُفِس ْن ِزيٌز َأ ِه َع ْي َل ّتممْم َممما َع ِن ِريممٌص َع ُكممْم َح ْي َل ِنيَن َع ْؤِم ْلُم ُؤوٌف ِبمما َر

يسممر تبين  عنه، الحاديث جاءت فقد . وكذلك)128ََرِحيٌم)َ (التوبةّ:

ّدين، هذا ّنهي وتحمل ال ّدد عن ال ّتش ّتعّمق ال ّو، وال تممرك، بل والغل

 ّق أن مممن وخشمميةّ بأّمته رحمةّ العمال من كثيًرا عليهمما، يشمم

ّدين يسر يخالف وهذا . )2َ(  وسماحته ال

ّكد التي الحاديث بعض وسأذكر وبعده السلم يسر حقيقةّ تؤ

ّيةّ.  منهج عن يخرجا عّما الوسط

ّوعت وقد لهممذه أّمتممه تمموجيه فممي  اللممه، رسممول أسمماليب تن

وتأصيلها.  الحقائق

ّدين هممذا أّن بيممان فممي صممريًحا جاء ما الحاديث في فنجد المم

ّنه، والّسماحةّ، اليسر دين ِعَث  وأ بذلك.  ُب

قممال:   اللممه، رسول عنها- أّن الله عائشةّ- رضي روت فقد

ًتا يبعثني لم الله إّن ّن ًتا، ول مع ّن ّلًما بعثني ولكن متع  ميّسممًرا مع
)3َ( .
)َ. 73( ص الحرجا - انظر: رفع 1

والمشقةّ.  للغلو والشارة )َ،75( ص الحرجا - انظر: رفع 2

)َ. 1478( )َ رقم2/1105( مسلم - أخرجه 3
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إلممى بعثهممما لّممما الشممعري موسى وأبي جبل بن لمعاذ وقال

َيّسرااليمن:  َبّشرا ُتعّسرا ول   ّفرا ول و َن . )  )1َ ُت

ًنا  وقال، ّي َب ّدين  إّنالدين:  هذا حقيقةّ م ّد ولممن يسممر ال يشمما

ّدين ّددوا غلبه، إل أحد ال . )  )2َ وأبشروا وقاربوا فس

رسممول لممه: يمما قيممل لممما قال أنه   عنه، عباس ابن وروى

ّيةّ الله؟ إلى أحّب الديان الله! أي . )  )3َالّسمحةّ"  قال: "الحنيف

ُبعثتأخرى:  روايات في وجاء ّيةّ   . )  )4َ الّسمحةّ بالحنيف

ّدين أحممّب  إّنروايةّ:  وفي ّيممةّ اللممه إلممى المم  الّسمممحةّ الحنيف
)5َ( .

ّناعنه- قال:  الله الفقيمي- رضي عروة وعن النممبي، ننتظر  ك

 ّلى، غسممل أو وضوء من رأسه يقطر فخرجا قضُممى فلّممما فصمم

ّناس جعل الّصلة فممي حرجا من الله! أعلينا رسول يسألونه: يا ال

ّيهمما "ل  اللممه، رسممول فقممال كذا، ّنمماس: إّن أ اللممه- عممّز ديممن ال

اللممه- دين إّن يسر، وجّل- في الله- عّز دين إّن يسر، وجّل- في

إل أمرين بين  الله، رسول خير . وما)  )6َيسر"  وجّل- في عّز

. )7َ(  إثأًما يكن لم ما أيسرهما اختار

)َ. 1733( )َ رقم3/1359( )َ. ومسلم5/108( البخاري - أخرجه 1

(. 1/15( البخاري - أخرجه 2

ًقا )َ. والبخاري1/236( أحمد - أخرجه 3 مدلس، وهو إسحاق ابن وفيه والبزار، والوسط الكبير في والطبراني أحمد )َ: رواه1/65( الزوائد مجمع في الهيثمي )َ قال1/15( معل

)َ. 1/117( الفتح في إسناده الحافظ بالسماع. اهم. وحسن يصّرح ولم

ضعيف.  وهو اللهاني يزيد بن علي وفيه والطبراني، أحمد )َ: رواه5/282المجمع: ( في الهيثمي )َ. قال5/266( أحمد - أخرجه 4

الحديث.  منكر الغفاري إبراهيم بن الله عبد وفيه الوسط، في الطبراني )َ. رواه1/65( المجمع في الهيثمي - قال 5

النسائي وضعفه داود، وأبو حاتم أبو وثأقه هلل، بن عاصم وفيه يعلى وأبو الكبير في والطبراني أحمد )َ؛: رواه1/67( المجمع في الهيثمي )َ. قال5/69( أحمد - أخرجه 6

لين.  )َ: فيه286( ص التقريب في الحافظ وغيره. قال

الصحيح.  رجال ورجاله أحمد )َ: رواه1/66( المجمع في الهيثمي )َ. قال5/32( )َ،4/338( أحمد - أخرجه 7
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دينكممم خيممر إّن   قممال: قممال، أحمممد، المممام مسممند وفممي

. )  )8َ أيسره دينكم خير إّن أيسره،

رضممي تعالى الله  إّنالدرع:  بن محجن حديث في  وقال،

. )  )2َ العسير لها وكره اليسير الّمةّ لهذه

ّدين هذا يسر بيان في صريحةّ الحاديث وهذه وسماحته.  ال

ّنهممي في ورد ما الجانب هذا في  أساليبه، من ونجد عممن ال

ّو ّطع.  الغل والتن

ّباس- رضي ابن فعن   الله، رسول عنهما- قال: قال الله ع
ّياكم ّو إ ّدين في والغل ّنما ال ّو قبلكممم كممان مممن أهلك فإ فممي الغلمم

ّدين . )  )3َ ال

  اللممه، رسول عنه- قال: قال الله مسعود- رضي ابن وعن
ّطعون هلك ًثأا قالها  المتن . )4َ( ثأل

 ليقممول:  كممان  اللممه، رسممول أن  مالممك بممن أنممس وعن

ّدد أنفسممكم على ُتّشددوا ّددوا قوًممما فممإّن عليكممم، اللممه فيشمم شمم

ّدد أنفسهم على الّصمموامع فممي بقايمماهم فتلممك عليهممم، اللممه فش

ّديارات ّيةّ وال . )  )5َ عليهم كتبناها ما ابتدعوها رهبان

ّقةّ مخافةّ العمل  تركأساليبه- أيضًُا-  ومن أّمتممه: علممى المش

ّتراويح، صلة قّصةّ ذلك ومن فممي ليلممةّ ذات  صمملى، حيث  ال

الصحيح.  رجال ورجاله الكبير في الطبراني )َ: رواه4/18( المجمع في الهيثمي - قال 8

الصحيح.  رجال ورجاله الكبير في الطبراني )َ: رواه4/18( المجمع في الهيثمي - قال 2

- أيضًُا- اللباني وصححه الذهبي، ووافقه )َ،1/466( الحاكم وصححه )َ،347 ،1/215( )َ وأحمد3029( )َ رقم2/1008( ماجةّ )َ. وابن3057( )َ رقم5/268( النسائي - أخرجه 3

)َ. 2680( رقم الجامع وصحيح )َ،1283( رقم الصحيحةّ السلسلةّ في كما

)َ. 1/386( )َ. وأحمد4608( )َ رقم4/201( داود )َ. وأبو2670( )َ رقم4/2055( مسلم - أخرجه 4

أبي بن الرحمن عبد بن الحديث: سعيد هذا إسناد )َ وفي422( )َ رقم1/117( العاليةّ المطالب في كما يعلى، أبو وأخرجه )َ،4904( )َ رقم277 ،4/276( داود أبو - أخرجه 5

ًثا داود أبو له وروى الثقات، في حبان ابن )َ: ذكره4/57( التهذيب - في - أيضًُا )َ مقبول. وقال238( ص التقريب في الحافظ توثأيقه. قال في مختلف العمياء؛ ًدا.. وذكر حدي واح

في كما اللباني العلمةّ الحديث هذا ثأقةّ!! وضعف وهو العمياء أبي بن الرحمن عبد بن سعيد غير الصحيح، رجال )َ: رجاله6/259( الزوائد مجمع في الهيثمي الحديث. قال هذا

- أعلم.  - تعالى السناد. والله هذا حسن والقرب )َ،6232( رقم الجامع ضعيف
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ّلى رمضُان ّلى ثأم ناس، بصلته فص ّنمماس، فكممثر القابلةّ ص ثأممم ال

ّثالثممةّ الليلمةّ فممي اجتمعوا فلممما إليهممم، يخممرجا فلممم الّرابعمةّ أو ال

الخممروجا مممن يمنعنممي فلممم صممنعتم الممذي رأيممت قال: "قد أصبح

الخرى:  الّروايةّ  وفيعليكم"  ُتفرض أن خشيت أنّي إل إليكم

. )  )1َ عنها فتعجزوا

ولقممال:   اللممه، رسممول أن  هريرة أبي وعن ّق أن  ل أشمم

. )  )2َ صلة كل عند بالّسواك لمرتهم أّمتي على

ّنه بل ّقةّ مخافممةّ ذلممك علممى فيندم العمل يعمل إ علممى المشمم

 اللممه، رسممول  أنعنهمما-  اللممه - رضي عائشةّ روت أّمته: فقد
فقممال: كئِّيممب، وهممو إليهمما رجع ثأم مسرور وهو عندها من خرجا

ّني ممما اسممتدبرت ممما أمممري مممن استقبلت ولو الكعبةّ، دخلت "إ

ّني دخلتها، . )  )3َأّمتي"  على شققت قد أكون أن أخاف إ

ّقةّ وكرهممه أّمتممه علممى وتيسمميره  رحمتممه، من ووصل للمشمم

 قال، حيث قتادة، أبو رواه الذي الحديث هذا يفيده ما عليهم
 ّني ّول أن أريد وأنا الّصلة إلى لقوم إ بكمماء فأسمممع فيهمما أطمم

ّوز الّصبي ّق أن كراهيةّ فأتج . )  )4َ أّمه على أش

إلى تؤدي أعمال عن لصحابه  نهيه، ذلك في أساليبه ومن

ّقةّ والعسر:  المش

 الله، رسول إلى رجل جاء فقد  ّنممي عممن لتممأخّر فقممال: إ

مسممعود أبممو قممال  بنمما يطيممل مممما فلن أجل من الّصبح صلة

)َ. 761( )َ رقم1/524( له واللفظ )َ. ومسلم1/222( البخاري - أخرجه 1

)َ. 252( )َ رقم1/220( )َ. ومسلم1/214( البخاري - أخرجه 2

ّعفه3064( )َ رقم1019 ،2/1018( ماجةّ )َ. وابن2029( )َ رقم2/215( داود أبو - أخرجه 3 )َ. 2085( رقم الجامع ضعيف في كما اللباني )َ. وض

)َ. 789( )َ رقم1/209( داود )َ. وأبو1/173( البخاري - أخرجه 4
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موعظممةّ فممي غضُب  النبي، رأيت الحديث: فما راوي النصاري

ّد قممّط افقممال:  يومئِّممذ، غضُممب مّممما أشمم ّيه منكممم إن النمماس  أ

ّفريممن، ّيكم من ّنمماس أّم فممأ الكممبير، ورائممه مممن فممإّن فليمموجز، ال

. )  )1َ الحاجةّ وذا والضُعيف،

 فقممال: سمماريتين بين ممدود حبل فإذا المسجد مّرة ودخل

ّلقممت فممترت فممإذا لزينممب، فقممالوا: حبممل الحبممل؟ هممذا ما بممه، تع

ّلوه،  فقال، . )  )2َ فليقعد فتر فإذا نشاطه أحدكم ليصّل ح

أن   مالممك بممن أنممس عممن وغيرهممما الّصممحيحين فممي وجاء

قممالوا: هممذا؟ بال فقال: ما ابنيه، بين يهادي شيًخا رأى  النبي،

لغنممي، لنفسممه هممذا تعممذيب عممن اللممه قممال: إّن يمشممي، أن نذر

. )  )3َ يركب أن وأمره

 الرسمول، عبمادة عن سألوا الذين الثلثأةّ قصةّ  ذلك ومثل
ّنهم ذلك علموا فلما ّلوها كأ ول فأصمموم أنا أحدهم: أّما ! فقال تقا

ًدا، الليممل فأّصمملي أنمما الخر: أّما وقال أفطر، الخممر: ل وقممال أبمم

إني والله أَما وكذا، كذا قلتم الذين أأنتم  فقال النساء، أتزوجّا

ّلي وأفطممر، أصمموم لكنممّي له، وأتقاكم لله أخشاكم وأرقممد، وأصمم

ّنساء، وأتزوجا ّنتي عن رغب فمن ال ّني فليس س . )  )4َ م

الممدارقطني رواه الممذي الحممديث بهممذا الحمماديث هممذه وأختممم

عنهما- قال:  الله عمر- رضي بن الله عبد عن نافع عن بسنده

علممى فمممّر ليل فسممار أسممفاره بعممض فممي  اللممه، رسول خرجا

)َ. 467 ،466( )َ رقم1/340( )َ. ومسلم173 ،1/172( البخاري - أخرجه 1

)َ. 784( )َ رقم1/542( )َ. ومسلم2/48( البخاري - أخرجه 2

)َ. 1643 ،1642( )َ رقم1264 ،3/1263( )َ. ومسلم7/234( البخاري - أخرجه 3

)َ. 1401( )َ رقم2/1020( بمعناه )َ. ومسلم6/116( البخاري - أخرجه 4
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فيممه يجتمممع الممذي الحمموض لممه- وهممي مقممراة عنممد جممالس رجل

َغْت صاحب عمر: يا له الماء- فقال َل في الليلةّ الّسباع المقراة: و

 مقراتك؟
ّلممف، هذا تخبره، ل المقراة صاحب "يا  النبي، له فقال متك

. )  )1َطهور"  شراب بقي ما ولنا بطونها، في حملت ما لها

ّين الحاديث هذه من سبق ومما ّدين هممذا سممماحةّ لنمما يتممب المم

ّو عممن وبعممده ويسممره، ّدد الغلمم ّتشمم ّدي وممما وال المشممّقةّ إلممى يممؤ

والعسر. 

)َ. 1/26( الدارقطني - سنن 1
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)1َ(  السَّلف أقوال

ّلةّ من ذكرته ما ّنةّ الكتاب من الد بممل سواه، عّما يغني والس

ًثا أو واحدة آيةّ إن ًدا حدي ذلك.  في حّجةّ صحيًحا واح

ّيةّ أّن لبين ولكن ّدين هممذا يسممر قضُمم ّيته وسممماحته المم ووسممط

ّيا، منهًجا أصبحت ممما بعممض فسممأذكر ورسمموله، لله استجابةّ عمل

أو إخلل دون الختصممار مممع البمماب، هممذا فممي الّسمملف عن ورد

إقلل. 

ًنمما  مسَّعود بن الله عبد يقول ّي فممي الّصممحابةّ منهممج مب

ّنا منكم كان ذلك: "من الحممّي فممإّن مممات، قد بمن فليستّن مست

هممذه أفضُممل كانوا  محمد، أصحاب أولئِّك الفتنةّ، عليه ُتؤمن ل

ًبا، أبّرها الّمةّ، ّلهمما علًممما، وأعمقها قلو ًفمما، وأق ّل اللممه اختممارهم تك

ّتبعمموهم فضُمملهم، لهممم فمماعرفوا دينممه، ولقامممةّ  نبيه، لصحبةّ وا

ّنهم وسيرتهم، أثأرهم على . )2َ(المستقيم"   الهدي على كانوا فإ

ّياكموقال- أيًضا-  ّطع، إ ّتن ّياكم وال ّتعّمق، إ بممالعتيق وعليكم وال
)3َ( .

ّنا  مالك بن أنس وقال يقممول: فسمممعته  عمممر عنممد ك

ّلف"   عن "نهينا ّتك . )4َ(ال

لهمما كان وإن الّصيغةّ هذهحميد:  بن الدكتور/ صالح قال

ّنها غير المرفوع، حكم ّلممف عممن البعد على تدّل أ ّتك منهممج هممو ال

. )5َ(  الّصحابةّ من وغيره عمر
بعدها.  )َ وما87( الحرجا - انظر: رفع 1

)َ. 87( ص الحرجا )َ ورفع1/159( اللهفان - إغاثأةّ 2

)َ. 88( ص الحرجا )َ ورفع1/159( اللهفان - انظر: إغاثأةّ 3

)َ. 88( ص الحرجا )َ ورفع1/159( اللهفان إغاثأةّ - انظر 4

)َ. 88( ص الحرجا - انظر: رفع 5
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شمميء عليه فسقط طريق عنه- في الله عمر- رضي مّر وقد

ممماؤك الميممزاب، صمماحب عمممر: يمما مممع رجممل فقال ميزاب، من

تخبرنمما، الميممزاب: ل صمماحب عمممر: يمما فقممال نجممس؟ أو طمماهر

. )1َ(  ومضُى

عممن عنهممما- سممئِّل اللممه عمممر- رضممي بممن الله عبد أن وروي

سمموق فممي وجممدته فقممال: ممما المجمموس؟ تصممنعه الممذي الجبممن

. )2َ(  عنه أسأل ولم اشتريته المسلمين

فممإّن أمممران عليممك اختلممف إذاالـشـعبي:  الـمـام وـقـال

ّق إلى أقربهما أيسرهما ُد (لقوله- تعالى-: الح ِري ّلُه ُي ُكُم ال ُيْسَر ِب ْل ا

ُد َول ِري ُكُم ُي ُعْسَر)َ ِب ْل . )185َاليةّ (البقرة: من ا

بالّرخصممةّ تسمممع أن العلم إنماالثوري:  وسفيان معمر وقال

ّتشديد ثأقةّ. فأّما من . )3َ(أحد كل فيحسنه ال

أحبهممما أن فظممّن أمممران تخالجممك إذاالنخعي:  إبراهيم وقال

. )4َ(  أيسرهما الله إلى

أفضُمملالعزـيـز:  عـبـد ـبـن وعـمـر وقتادة مجاهد عن وروي

ُد (لقوله- تعالى-: أيسرهما المرين ِري ّلُه ُي ُكُم ال ُيْسَر)َ ِب ْل (البقرة: من ا

. )5َ()185َاليةّ

ّدا، كثيرة هذا في والثأار شمماء الكفايممةّ- إن فيممه مضُممى وما ج

الله-. 

  
)َ. 89( ص الحرجا )َ ورفع1/154( اللهفان - انظر: إغاثأةّ 1

)َ. 91( ص الحرجا )َ ورفع269( ص والحكم العلوم - انظر: جامع 2

)َ. 92( ص الحرجا ورفع )َ،285( ص وفضُله العلم بيان - انظر: جامع 3

)َ. 196( ص يوسف لبي والثأار )َ،92( ص الحرجا - انظر: رفع 4

)َ. 92( ص الحرجا ورفع )َ،3/150( - انظر: المغني 5
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وبعد: 

ّنةّ الكتمماب مممن الثأار لهذه المتأّمل فإّن سمملف وأقمموال والسمم

مممن كممثير وفهممم واقممع عممن غممائب المعنممى هذا أن يلحظ الّمةّ

معهمما، ويتعامممل الحقيقةّ هذه يدرك من منهم وقليل المسلمين،

ّنه حيث الجابممةّ لجمماب المر هذا عن سئِّل لو من هناك يوجد إ

ومنهجه والتزامه وتعامله واقعه في التأّمل عند ولكن الّصحيحةّ،

ّتفريط.  أو الفراطِ إل نجد ل ال

ّنه هؤلء بعض أن والعجب مممن اللممه ديممن علممى أغيممر كممأ

َعممَل َوَممما (يقممول: وعل- الممذي الله- جممّل من بل  الله، رسول َج

ُكْم ْي َل ّديِن ِفي َع ُد (. ويقممول:)78َاليممةّ (الحج: من َحَرجٍا)َ ِمْن ال ِريمم ُي

ّلممُه ُكممُم ال ُيْسممَر ِب ْل ُد َول ا ِريمم ُكممُم ُي ُعْسممَر)َ ِب ْل )َ.185اليممةّ (البقممرة: مممن ا

ُد (ويقول: ِري ّلُه ُي ّفَف َأْن ال ُكْم ُيَخ ْن َق َع ِل ْنَسمماُن َوُخ ِْل ًا)َ (النسمماء: ا ِعيف َضمم

ّتفريط ل )َ. وهذا28 ّتساهل يعني- أيضًُا- ال ّتهاون وال هممذا أن بحّجةّ وال

ّدين أفعممالهم، والعصمماة المقّصممرين مممن كممثير به يبّرر ما وهو يسر، ال

ّتوسعةّ اليسر مفهوم تحديد فإّن ّنمماس أهممواء إلممى ل الّشارع إلى وال ال

ّو ول تفريممط، ول إفممراطِ فل عليه، ودرجوا ألفوه وما ورغباتهم ول غلمم

ّيةّ إن ذميم)َ. ثأّم المور قصد طرفي (كل جفاء ّتيسير قضُ ّتوسممعةّ ال وال

ّيةّ ّلق وليست متكامل منهج قضُ ّيةّ تتع ّيات أو بجزئ يتّصممور قممد كما جزئ

ّناس.  بعض ال

ّتعريف وبهذا منهممج في يندرجا المر هذا أّن ندرك والّشمول ال

ّيةّ ّيةّ الّمممةّ، هممذه سمممات مممن سمممةّ هممي الممتي الوسممط مممن وخاصمم

ّيةّ حقيقةّ ندرك أن نستطيع فلن خصائصها، سمممةّ فهمنا إذا إل الوسط
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ّتوسعةّ اليسر ّيةّ تصبح وإل الحرجا، ورفع وال ًغمما معنى الوسط مممن مفر

ّيا وقول حقيقته، ّدين هممذا يفقممد وبممذلك الواقع، في له وجود ل نظر المم

ّيةّ ّناس حياة في أثأرها لها خاص ومآلهم.  ال

ّية رابًعا    البين

ّيةّ أّن سابق مبحث في ذكرت ّيةّ، وصممفات لمموازم من البين الوسممط

ّني مختصًرا ذلك ذكرت وحيث ًنا، وضوًحا هنا أزيده فإ فأقول:  وبيا

ّيةّ لفظ إطلق إّن أشممياء، أو شمميئِّين بين شيء وقوع على يدّل البين

معنى.  أو حّسا ذلك يكون وقد

ّيةّ)َ ل نقول: إّن وعندما ّد (الوسط ّتصف أن ب ّيةّ، ت ّننا بالبين نعني ل فإ

ّيةّ مجّرد ّيةّ، البين ّظرف هممذه إّن حيممث ذلممك، مممن أعمممق المممر إّن بل ال

ّيا مدلول تعطي الكلمةّ وتمموازن اعتممدال فيممه المممر هممذا أن علممى عمل

ُبعد ّو عن و ّتطرف الغل ّتفريط.  الفراطِ أو وال وال

ّيةّ تكون وبهذا عابر.  ظرف مجّرد ل مدح، صفةّ البين

ّتفسممير هممذا ومممن ّيممةّ علقممةّ جمماءت ال ّيةّ، البين رأيممت وقممد بالوسممط

ّيةّ بين ربطوا العلماء من جمهوًرا ّيةّ، الوسط ذلممك، في غرابةّ ول والبين

المتبادر وهو ذلك، بيان سبق كما والشتقاق، اللغةّ في أصل لهذا فإّن

الكلمةّ.  هذه إطلق عند الذهان إلى

ّيةّ ّيةّ هذه ولهم قممال ومممن العلممماء، أقمموال بعممض  فسأذكر)1َ(القضُ

والحديث:  القديم في منهم بذلك

ّلف الباحثين أحد أن - وذلك 1 ّيةّ بين التلزم عدم على وبناها علميةّ رسالةّ أ ّيةّ، الوسط رسالته: في القادر عبد فريد الستاذ وهو به، قال ممن خطأ ذلك أن واعتبر والبين

ّيةّ السلم.  في الوسط
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الوسط أّن أرى تفسيره: وأنا في قال حيثالطبري:  المام- 1

بيممن هممو الممذي الجممزء، بمعنممى الممذي الوسممط هممو الموضممع هممذا فممي

ّدار.  وسط مثل طرفين، ال

ّنما الله- تعالى أن وأرى ّنهم وصممفهم ذكره- إ لتوّسممطهم وسممط بممأ

ّدين، في ّو أهل هم فل ال ّو فيه، غل ّنصممارى غلمم ّهب، غلممو الممذين ال ّتر بممال

فيه.  قالوا ما عيسى في وقيلهم

ّدلوا الذين اليهود تقصير فيه تقصير أهل هم ول وقتلوا الله، كتاب ب

ّبهم، على وكذبوا أنبيائهم، واعتممدال توّسممط أهل ولكنهم به، وكفروا ر

. )1َ(أوسطها الله إلى المور أحّب كان إذ بذلك، الله فوصفهم فيه،

ُأعيممد سممابًقا، كلمممه ذكرُت وقد تيمية، ابن السلم شيخ- 2 و

ّيةّ:  العقيدة في قال حيث هنا، بعضُه الواسط

ّنةّ أهممل الناجيممةّ الفرقممةّ فممإّن كممما بممذلك، يؤمنممون والجماعممةّ السمم

ومممن تعطيممل، ول تحريممف غيممر من كتابه في به الله أخبر بما يؤمنون

الّمممةّ أّن كممما الّمممةّ، فممرق فممي الوسط هم بل تمثيل، ول تكييف غير

المم.  في الوسط هي

ّتعطيممل أهممل اللممه- تعممالى- بيممن صممفات بمماب فممي وسممط فهممم ال

ّيةّ، ّتمثيل وأهل الجهم ّبهةّ.  ال المش

ّيةّ بين الله أفعال باب في وسط وهم ّيةّ الجبر وغيرهم.  والقدر

ّيةّ المرجئِّةّ بين الله وعيد باب وفي ّيةّ من والوعيد وغيرهم.  القدر

ّدين اليمممان أسماء باب وفي ّيممةّ بيممن والمم وبيممن والمعتزلممةّ الحرور

ّيةّ.  المرجئِّةّ والجهم

)َ. 2/6( الطبري - انظر: تفسير 1
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. )1َ(  والخوارجا الرافضُةّ بين الله رسول أصحاب وفي

والخيممار، العممدل هو الوسط قال: قالوا: إّن حيث رضا رشيد- 3

ّنقممص إفممراطِ، المممر فممي المطلمموب علممى الّزيممادة أّن وذلك عنممه وال

ّتفريط الفراطِ من وكل وتقصير، تفريط ْيل وال ّدة عن م القويمةّ، الجا

المتوسط أي المر، طرفي بين الوسط هو فالخيار ومذموم، شّر فهو

بينهما. 

ّنه حيث عبده محمد لستاذه قول ذكر ثأم الوسممط يرى- أيضًُمما- أّن إ

. )2َ(  خياًرا كونه مع أمرين بين المتوّسط هو

ّيةّ- بهمما- أي قممال: ونعنممي فقممد القرضاوي يوسف- 4 الوسممط

ّتعادل أو التوّسط ّدين، أو متقابلين طرفين بين ال ينفممرد ل بحيث متضُا

ّتممأثأير، أحممدهما أحممد يأخممذ ل وبحيممث المقابممل، الطممرف ويطممرد بال

ّقه، من أكثر الطرفين ذكممر ثأممم عليممه، ويحيف مقابله، على ويطغى ح

. )3َ(  ذلك في المثلةّ بعض

ّتربيةّ "منهج كتابه في بين حيث قطب محمد- 5 ّيةّ" أّن ال السلم

ّيةّ ّتموازن، هي الوسط ّتموازن ال قموله- فمي قمال حيمث العمدل، همو وال

ِلَك (تعممالى-: َذ َكمم ُكْم َو َنمما ْل َع ًا)َ ُأّمممةًّ َج )َ.143اليممةّ (البقممرة: مممن َوَسممط

ًطا نشاطِ.  من به تقومون ما كل في متوازنين، شيء، كل في وس

ّيةّ أّن بين ثأم ّتوفيق تعني الوسط ّتوفيق كثيرة، أشياء بين ال بيممن كال

ّتوفيممق الجممموع، مطممالب وبين الواحد، الفرد مطالب العمممل بيممن وال

. )4َ(والجلةّ... وهكذا للعاجلةّ

ّيةّ العقيدة - انظر: شرح 1 )َ. 124( ص الواسط

)َ. 2/4( المنار - انظر: تفسير 2

ّيةّ )َ،127( ص للسلم العأّمةّ - انظر: الخصائص 3 (جا)َ.  ص القادر عبد لفريد السلم في والوسط

)َ. 1/28( السلميةّ التربيةّ - انظر: منهج 4
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رسالةّ في قاله ما وانظر السَّّعدي، ناصر بن الرحمن عبد- 6

اللممه فممإن )َ: وبالجملة24ّ( القاعدة القرآن، لتفسير الحسان القواعد

ذميميممن، خلقيممن بيممن شمميء كممل فممي بالتوّسممط أمممر الحكيممم العليم

ِلَك (وقال: وإفراطِ، تفريط َذ َك ُكْم َو َنما ْل َع ًا)َ ُأّممةًّ َج (البقمرة: ممن َوَسمط

. )1َ()143َاليةّ

ّيةّ اعتبر فقد الشقر، سليمان عمر- 7 المممر هي الوسط

الممتي المعضُمملت قممال: مممن حيث متطّرفين، أمرين بين الوسط

ّلها في البشر من المشّرعون ينجح لم ّتطّرف ح ّتشريع، في ال ال

إلممى يجنممح آخر وبعض اليسار، أقصى إلى تجنح القوانين فبعض

ّلممما اليميممن، أقصممى ّفممق وق التوّسممط إلممى القمموانين واضممعو يو

والعتدال. 

السمملميةّ الّشممريعةّ إلممى نظممرت آخممر: وإذا موضممع في وقال

ًطا وجمممدتها الغمممالي بيمممن فأحكامهممما أحكامهممما، كمممل فمممي وسممم

. )2َ(والجافي

ّيةّ تنمماول فقممد الميري، الدين بهاء عمر- 8 مممن الوسممط

ّنه حتى شيئِّين، بين التوّسط منطلق ّيةّ مممن اعتممبر إ هممذه وسممط

قممال: وقممد والمنمماخ. ومّممما المكممان في الجغرافي التوّسط الّمةّ

جعممل أن الّمممةّ هممذه فممي العليممم الحكيممم اللممه تممدبير مممن كان

ّيتها مجال:  كل في وسط

ّيةّ ساحتها وفي الولى، الّرسالةّ موطن فهي ّعةّ الحضُار المشمم

ّو محتمل، مناخ بعد- في الطراف- من المتراميةّ ل مسممعف، وج

)َ. 90( ص الحسان - انظر: القواعد 1

ّيةّ )َ،87 ،86( ص السلميةّ الشريعةّ - انظر: خصائص 2 (و)َ.  القادر عبد لفريد السلم في والوسط
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ّيممةّ منمماطق في ّيممةّ، بركان ّيةّ، لظيممةّ ول زلزال متجّمممدة ول اسممتوائ

ّيممةّ، الحركممةّ عممن بالنسممان الطبيعممةّ قسمماوة تقعممد حيممث قطب

ّنشاطِ الحضُاري.  والعمار وال

مهممابط كانت حيث المهّم، الجغرافي موقعها في وسط وهي

ّيةّ الّمةّ ومهد السلم، أرض الوحي، الولى.  السلم

وهممي والغممرب، والشرق والجنوب، الّشمال بين الوسط فهي

ّد وطرف وآسيا، إفريقيا بين الوصل مركز وهي أوروبا، من ممت

ّي الّرباطِ ّطرق بين البر ّيةّ ال . )1َ(  المائ

ّيةّ قممال: أّممما حيممث كمال، يوسف- 9 السمملم فممي الوسممط

بعيممد هممدف، إلممى مستقيم طريق في الحركةّ لمنهج حدود فهي

ّتى سبل في انحرافات عن ّدي ش للضُّلل.  تؤ

ّنممه القممادر: إل عبممد فريممد عنممه قممال فكممرة عرضممه لزم قممد أ

ّتوّسط . )2َ(  أمرين بين ال

ّتضُح سبق ما خلل ومن ّيممةّ صممفةّ أن لنا ي أساسممي أمممر البين

ّيةّ، تحديد في ّتمماب العلممماء هممؤلء وأّن الوسط ُك هممذا اعتممبروا وال

ّيةّ المر ّلمةّ قضُ ّيةّ.  وتعريفهم تحديدهم، في مس للوسط

ّلةّ ذكرت وقد ّنةّ القرآن من الد ّيممةّ أّن علممى والسمم صممفةّ البين

ّيةّ، لزمةّ ّيةّ)َ.  معنى (تحرير مبحث في وذلك للوسط الوسط

ّيةّ وهذه ّيممةّ، مجّرد ليست البين ّظرف ّنممما ال تعطممي الممتي هممي وإ

ّدللةّ ّتوازن على ال ّيةّ، ثأّم ومن والعدل، والستقاّمةّ ال فهذه الخير

ّيةّ هي ّقممةّ. وبهممذا الوسممط ّتضُممح الح فيممه وقممع الممذي الخطممأ لنمما ي

ّيةّ )َ،58( ص الحضُاري الفقه ضوء في وأّمته السلم - انظر: وسطيةّ 1 القادر.  عبد (و)َ لفريد ص السلم في والوسط

ّيةّ )َ،127( ص كمال ليوسف الحضُارة - انظر: مستقبل 2 (ز)َ.  ص السلم في والوسط
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ّيةّ أّن إلممى ذهممب عنممدما القممادر عبممد فريممد السممتاذ ل الوسممط

ّيةّ، تستلزم كشمميخ ذلك إلى ذهب من بتخطئِّةّ قام ثأّم ومن البين

ًقا، ذكرت مّمن وغيره تيميةّ ابن السلم قال:  حيث ساب

ّكزت لقد ّدراسات ر ّيةّ موضمموع حول الّسابقةّ ال علممى الوسممط

ّتوّسط مفهوم قال)َ:  أمرين. (ثأم بين ال

ّتوّسممط فكممرة فكانت الذهممان علممى مسمميطرة أمريممن بيممن ال

ّيةّ لظهار البحث أثأناء والعقول ّتعممبير مممع السمملم، وسممط عممن ال

ّيةّ هممذه ّيممةّ،(ثأممم الوسممط هممذه قممائل)َ: فكممانت عليهمما حكممم بالخير

ّدراسات غيممر ونتائممج صحيحةّ، ملبسات بين البحث أثأناء تخلط ال

صحيحةّ. 

أولئِّممك إليممه ذهممب لممما فهممه عممدم علممى تممدّل أمثلةّ ذكر ثأم

ّياه الجائر بالحكم قام ثأّم ومن العلم، . )1َ(  إ

ّيةّ - انظر 1 الشاعر: وكم قال كما ولكن عصمتهم، يعني ل وهذا والمفكرين، العلماء بتخطئِّةّ التعجل بعدم العلم طلب أنصح فإني هنا ومن (ب)َ، ص السلم رسالته: وسط

السقيم.  الفهم من وآفته صحيًحا قول عاتب من
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والحكمة العدل 

حيممث  اللمه، رسممول عممن الحممديث فيممه صّح فقد العدل أّما

ًا)َ ُأّمةًّ (قوله- تعالى-: فّسر بقمموله:)َمم 143اليممةّ (البقرة: من َوَسط

سممعيد أبممي عممن البخمماري رواه الممذي الحممديث في عدول: وذلك

. )  )1َ والعدل والوسط   قال، حيث الخدري،

ًطا  أّمةّالطبري: قال:  روايةّ وفي . )2َ(  عدول  وس

ّينت وقد ّيةّ أّن ب ّيةّ، الوسط فممي العممدل مممن بد ل ثأّم ومن بين

ّدة أو أمرين بين الذي المر هذا اختيار أمور.  ع

أحمممد أّن هممذا وأصممل والوسممط: العممدل،القرـطـبي:  ـقـال

أوسطها.  الشياء

بممما كتممابه وتعالى- في ربنا- تبارك علماؤنا: أنبأنا قال: قال ثأم

الشممهادة خطيممر وتوليةّ العدالةّ، باسم لنا تفضُيله من علينا أنعم

ًنمما، أول فجعلنا خلقه، جميع على ّنمما وإن مكا ًنمما، آخممًرا ك كممما زما

نالسملم:  عليمه قال، ذا)  )3َ الولمون الخمرون  نح دليمل . وه

ّنه على إل الغيممر على الغير قول ينفذ ول العدول، إل يشهد ل أ

. )4َ(  عدل يكون أن

ّيةّ ملمح من العدل أّن على يدّل ومّما الطممبري: قول الوسط

ّتأويل وأّما ّنه ال الخيممار، معنممى وذلممك العممدل، الوسط بأّن جاء فإ

ّناس من الخيار لّن . )5َ(  عدولهم ال

ّلةّ ساق ثأم ّنةّ من الد ذلك.  في الّسلف وأقوال الس
"عدول".  "عدل" بدل )َ وعندهما3/9( )َ وأحمد2961( )َ رقم5/190( الترمذي أخرجه )َ. والحديث2/7( الطبري - انظر: تفسير 1

)َ. 2/6( الطبري - انظر: تفسير 2

)َ. 855( )َ رقم2/585( )َ. ومسلم1/211( البخاري - أخرجه 3

)َ. 2/155( القرطبي - انظر: تفسير 4

)َ. 2/7( الطبري - انظر: تفسير 5
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الوسممط لفممظ فممي السممتاذ: إّن قممالرـضـا:  رـشـيد وـقـال

ّيةّ، إشعاًرا ّنه بالسممبب المسمملمين أي: أّن نفسممه، علممى دليممل فكممأ

ّنهم وعدول خيار . )1َ(  وسط ل

ّنه شمميئِّين، بيممن شمميء الوسممط كان وإذا يكممون لن يلممزم فممإ

ًطا ًيا وسمم ّنممه عممدل، يكممون أن شممرع مممال كممذلك يكممن لممم إذا ل

ّطرفيممن، أحممد إلممى وانحممرف إلممى وإّممما الفممراطِ، إلممى إّممما ال

ّتفريط، عممن خممروجا ثأممّم ومممن العممدل، حقيقممةّ عن خروجا وهذا ال

ّيةّ، ملمح من ملمًحا الحكمةّ صفةّ جاءت ولذلك الوسط، الوسط

التوّسممط هممذا وتحديد معنوي، توّسط هو التوّسط هذا: أّن وبيان

ًقا الطراف، جميع بمراعاة يكون ًءا للمصالح، تحقي للمفاسد، ودر

ّيةّ. وبعبارة الحكمةّ هي وهذه ّيةّ أخرى: فممإّن الّشرع أمممر الوسممط

ّدة لعوامل تحديده يخضُع نسبي، ّد ع يتحّقق ول مراعاتها، من لب

الحكمةّ.  بإتقان إل ذلك

أذكمر الحقيقمةّ همذه علمى الضُّموء ممن مزيمد إلقاء أجل ومن

وتعريفممات المفّسممرين، أقمموال مممن الحكمممةّ فممي ورد ممما بعممض

. )2َ(العلماء

سعدي:  بن الرحمن عبد قال

ّنافعممةّ، العلمموم الحكمممةّ: هممي والعقممول الّصممائبةّ، والمعممارف ال

ّددة، القمموال فممي الّصممواب وإصممابةّ الرزينممةّ، واللبمماب المسمم

هممي الممتي بالحكمةّ إل تصلح ل المور قال: وجميع ثأم والفعال،

)َ. 2/4( المنار - انظر: تفسير 1

(الحكمةّ)َ.  المؤلف الحكمةّ: رسالةّ لتعريف التفصيل من المزيد - انظر 2
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فممي والقممدام منازلهمما، المممور وتنمممزيل مواضممعها، الشياء وضع

.. )1َ(الحجام.   موضع في والحجام القدام، محّل

العلل وإدراك والعتدال، الحكمةّ: القصدقطب:  سيد وقال

مممن الّصممائب للّصممالح تهديه التي المستنيرة والبصيرة والغايات،

. )2َ(  والعمال الحركات

ّيد سعدي ابن وكلم ّدللةّ غايةّ في وس الحكمممةّ صمملةّ علممى ال

ّيةّ.  بالوسط

ّيم:  ابن قال مجاهممد قممول الحكمةّ في قيل ما وأحسنالق

ّنهمما ّق معرفممةّ ومالممك: إ القممول فممي والصممابةّ بممه، والعمممل الحمم

والعمل. 

السمملم، شممرائع فممي والفقممه القرآن، بفهم إل يكون ل وهذا

. )3َ(  اليمان وحقائق

المموجه علممى ينبغممي، ممما هي: فعلآخر:  موضع في وقال

. )4َ(  ينبغي الذي الوقت في ينبغي، الذي

ّيةّ.  دللت أقوى ينبغي)َ من الذي الوجه وقوله: (على الوسط

حّقه، شيء كل تعطي الحكمةّ: أنآخر:  موضع في وقال

ّديه ول ّده، تع . )5َ(  عنه تؤّخره ول وقته، عن تعجله ول ح

ّد الحكمممةّ أنـسـبق:  مـّمـا ونخلصّ عنممد اعتبارهمما مممن لبمم

ّيةّ، معنى تحديد ّيةّ اللتزام إن بل الوسط الجنمموح وعممدم بالوسط

ّتفريط أو الفراطِ إلى وجوهرها.  الحكمةّ عين هو ال
)َ. 1/332( سعدي ابن - انظر: تفسير 1

)َ. 1/312( القرآن ظلل - انظر: في 2

)َ. 226( ص القيم - انظر: التفسير 3

)َ. 2/479( السالكين - انظر: مدارجا 4

)َ. 2/478( السالكين مدارجا - انظر 5
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ّيةّ عن الخروجا أّن وذلك ّيةّ، آثأاره له الوسط عمماجل إّممما السمملب

ُينافيها.  الحكمةّ ُيخالف وهذا آجل، أو و

ذلك:  توّضح التي المثلةّ ومن

ًبا عليها وضربه سنين، لسبع بالّصلة البن أمر مممبّرح غير ضر

ّننا العاشرة، بلوغا بعد ظمماهًرا القضُمميةّ هممذه فممي التوّسط نجد فإ

ّتفريط، وبين الفراطِ بين بيممن فممّرق حيث الحكمةّ، هي وهذه ال

العاشممرة بلممغَّ مممن وكذلك بلغها، من وبين الّسابعةّ، يبلغَّ لم من

سممبق.... وهكممذا، عّممما يختلف الحلم أدرك من ثأم أمره، يختلف

مواضعها.  الشياء ووضع منازلها، المور نمّزل فقد

ْؤَت َوَمممْن (العظيممم: اللممه وصدق ْكَمممةَّ ُيمم ْلِح ْد ا َقمم ِتممَي َف ًا ُأو ْيممر َخ

ًا)َ ِثير . )269َاليةّ (البقرة: من َك

 الملمح لهذه تطبيقي دليل  

ّينت أن بعد ّيةّ ملمح ب ّيمما دليل سممأذكر الوسط جميممع فيممه تممبرز عمل

ّثل حيث الملمح، هذه ّيةّ: عن درجات أعلى يم مالممك بن أنس الوسط

  :قالالنبي، أزواجا بيوت إلى رهط ثألثأةّ  جاء  عممن يسألونه

ّنهم أخبروا فلما عبادته، ّلوها، كأ النممبي، مممن نحن فقالوا: أين تقا

ّدم ما له الله غفر فقد وسلم؟ عليه الله صلى وممما ذنبه من تق

تأّخر. 

ّلي أنا أحدهم: أّما فقال ًدا، الليل فأص أصمموم آخر: أنمما وقال أب

ّدهر ّنساء أعتزل آخر: أنا وقال أفطر، ول ال ّوجا فل ال ًدا.  أتز أب
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ّنممي  اللمه صملى اللمه، رسمول فجاء للمه، لخشمماكم فقممال: إ

ّني له، وأتقاكم ّلي وأفطر، أصوم لك ّوجا وأرقد، وأص النسمماء، وأتز

ّنتي عن رغي فمن ّني فليس ُس . )  )1َ م

ّيةّ ملمح وسأذكر مممن موضعها بيان مع واحدة، واحدة الوسط

الحديث: 

ّية:  أول: الخير

ّتضُح وهذا ّني   قوله، من ي ثأّم  له وأتقاكم لله، لخشاكم إ

ّنه يبيّن ّيةّ: فيصوم يأخذ أ ّلي ويفطر، بالوسط ّوجا وينممام، ويص ويممتز

ّنساء، ّتقمموى، الخشمميةّ يعممارض ل العمممل هممذا أن فلول ال بممل وال

ّطرد أفعممل هممذا واسممتخدم المقممام، هممذا في يذكرها لم معهما ي

ّيةّ.  درجات أعلى - أتقاكم" وهي "أخشاكم التفضُيل الخير

ّتضُممح ّيةّ هممذه أن فا اللممه، رسممول إليهمما يرشممدنا الممتي الوسممط

ّثممل وسمملم، عليممه اللممه صمملى ّتقمموى، الخشمميةّ تم هممي وهممذه وال

ّيةّ صورها.  أفضُل في الخير

ًيا: الستقامة:  فمممن   قمموله، فممي الحقيقةّ هذه وتبرزثان

ّنتي عن رغب ّني فليس س   م

ّوجا ويرقد، وينام ويفطر، يصوم بأن هي فالستقامةّ إذن ويممتز

ّنساء، الذي العمل فهذا مةّ،االستق عن انحراف عنها والخروجا ال

ّثممل ّيةّ، يم ّنممه نقممول ل الوسممط هممو بممل السممتقامةّ؛ ُيعممارض ل إ

ّنته، مممن  الرسممول، جعلممه حيممث بعينهمما، السممتقامةّ وهممل سمم

ّنته اللتزام إل الستقامةّ بها.  والخذ بس

)َ. 1401( )َ رقم2/1020( بمعناه )َ. ومسلم6/116( البخاري - أخرجه 1
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ًثا: اليسَّر ّلممي أمممر وهممذاالحرج:  ورفع ثال ّيممن، ج فنحممن وب

الحديث:  هذا في وردا عملين بين

ّتل ّنساء عن وامتناع تب مشممّقةّ مممن ذلك في ما مع والّزواجا ال

وحرجا. 

ّوجا ويقابله ّنسمماء تممز المموطر، قضُمماء مممن ذلممك فممي ممما مممع ال

ّدة الولد.  وإنجاب والّرحمةّ، والمو

ممن فيمه مما ممع  النمبي، سمنةّ عمن النحمراف يمثمل الول

ّقةّ ّثل والثاني وعسر، مش ّيةّ يم تخفيممف مممن فيممه ممما مع الوسط

للحرجا.  ودفع ورحمةّ، وتيسير

والقيام.  الّصيام، في ذلك مثل وقل

ّيةّ إذن ّلممف فممي وليممس الحممرجا، ورفع اليسر في فالوسط ّتك ال

ّقةّ َنت.  والمش َع وال
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ّية:  رابًعا: البين

ذلك:  على تبرهن والمثلةّ

- إفراط.  مطلًقا الّزواج عن امتناع- 1

ّتفريط ويقابله ّتباع وهو ال قيد.  أو وازع دون الّشهوات ا

الضُّمموابط ضمممن ولكممن والمموطر، الّشممهوة وبينهممما: قضُمماء

ّيةّ، ّثل الّشرع المشروع.  وهو الوسط، هو وهذا الّزواجا في ويتم

- إفراط.  دائم صيام- 2

- تفريط.  دائًما الفطار

ًنمما الصيام ًنمما - والفطممر أحيا - وهممو المريممن بيممن - وسممط أحيا

ّيةّ.  ضوابطه في المشروع الشرع

- إفراط.  مطلًقا القيام- 3

- تفريط.  مطلًقا النوم

ّطاقةّ حسب والنوم القيام ّلف ودون ال هممو وهممذا - وسممط، تك

المشروع. 

ّنظر العممدل صممفةّ وتممبرزوالحكمة:  خامسًَّا: العدل إلممى بممال

ّنفس مطالب ًبا، منهمما لكممّل جعممل فقممد العبممادة، وواجبات ال نصممي

ّق بين فعدل ّق الّرّب ح ّنفس، وح أو حيمف ذلمك في يكن ولم ال

ذلك.  من وحاشاه شطط،

ّنهالحكمة:  أّما ّنظر فإ ّنفمس قممدرة إلى بال تحّملهما، ومممدى ال

والنممدفاع، الحممماس فممورة فممي قدرتهم عن القوم هؤلء وغفلةّ

مسممارها فممي ويجعلهمما مواضممعها، المممور يضُع  الرسول، فجاء
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ّطبيعي،  ولممو)1َ(صاحبه عليه داوم ما الله إلى العمل أحّب فإّن ال

هممذا إّن آجل. ثأممّم أو عمماجل لتعبمموا قالوا بما الّرجال هؤلء التزم

الحكمةّ أن وذلك وحقيقتها، الحكمةّ لصريح مخالفةّ نفسه الفعل

والعممل، القمول فمي والصمابةّ موضمعه، فمي الشميء وضع هي

.  إليه، وّجه ما عين هو وهذا

ّتـطـبيق هذا خلل ومن ّية لملـمـح العمـلـّي ال الوـسـط

ّتضُممح الحممديث، هذا ضوء في فهممم علممى يسمماعد مّممما المممراد، ي

ّيةّ، الله.  شاء إن التاليةّ المباحث في واستنباطها الوسط

  

)َ. 785( )َ رقم1/542( )َ. ومسلم1/16( البخاري - أخرجه 1
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ّية منهج يقرر القرآن الوسط
ّناس هدايةًّ الكريم القرآن نمزل مممن اللممه بممه ُيخممرجا ونوًرا، لل

ّظلمممات مممن شمماء ّيةّ منهممج ولممزوم النممور، إلممى ال عيممن الوسممط

ترسممم مستفيضُممةًّ اليممات جمماءت فقممد ولذلك وحقيقتها، الهدايةّ،

ّيةّ منهج عليه.  وتدّل الوسط

ّيةّ ًة ليست والوسط ول بمل الجزئيمات، من جزئيةّ في محصور

ينفصل ل شامٌل، متكامٌل منهج هي الركان! وإنما من ركن في

ّله فالسلم بعض، عن بعضُه هممي الّمممةّ فهممذه ولممذلك وسٌط، ك

ِلَك (الوسط: أّمةّ َذ َكمم ُكْم َو َنمما ْل َع ًا)َ ُأّمممةًّ َج اليممةّ (البقممرة: مممن َوَسممط

143َ( .

القممرآن جمموهر عممن يغفلممون الحقيقممةّ هممذه عممن يغفلممون والممذين

ومقاصده. 

ّيةّ لمنهج مقّرًرا الكريم القرآن جاء المنطلق هذا ومن فممي الوسممط

الجهمماد، بمماب وفممي والتحمماكم، والحكممم والعتقمماد، العبممادات، أبممواب

البممواب مممن وغيرهمما المنكممر، عممن والنهممي بممالمعروف، والمممر

والمجالت. 

صممراحةّ ذلممك فيها ويجد إل آيات بضُع يتلو ل الله كتاب في والناظر

ًء.  أو إيما

ّيةّ عن الحديث حصروا الذين فإن ولذلك الممتي اليممات فممي الوسط

بعممض علممى الكممل قصممروا منممه، اشتق ما (الوسط)َ أو لفظ فيها جاء

جمماءت الوسممط لفممظ فيهمما يرد لم التي اليات بعض فإن وإل أجزائه،

ّيةّ على دللةّ أقوى اللفظ.  هذا فيها ورد آيات من الوسط
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ًنا متممأّملين اللمه كتماب ممع سممنعيش لهما، وتجليةّ الحقيقةّ لهذه وبيا

له.  وتأصيل المنهج لهذا تقريًرا فيه، ورد ما بعض

فيممه ورد ممما وبعممض باب كل سأذكر الهدف، إلى للوصول وتسهيل

ًقمما آيممات، من ّل إيرادهمما، مممن المممراد ُيممبيّن بممما اليممات بعممض علممى مع

بصدده.  نحن الذي المنهج على ودللتها

مهّمتين:  نقطتين إلى وأنبه

الحصممر سممبيل علممى ليسممت سممأذكرها الممتي اليممات أنالولى: 

سممواه، مممن دللممةّ أكثر كان بما اليات من اكتفيت وإنما والستقصاء،

ّيةّ، لمنهج القرآن تقرير بيان هو المراد، لن كل عن الحديث ل الوسط

ّيةّ.  منهج ُتقّرر وردت آيةّ الوسط

تصمملح الممتي البممواب أبممرز هي سأذكرها التي البواب أنالثانية: 

ًقا عممن فيها الناس انحراف أن وبخاصةّ المنهج، هذا عن للحديث منطل

ّيةّ منهج مهّما.  ليس ماعداها أن ذلك يعني ول غيرها، من أكثر الوسط

هي:  البواب وهذه

- العتقاد. 1

والتكليف.  - التشريع2

- العبادة. 3

والحكم.  - الشهادة4

المنكر.  عن والنهي بالمعروف، - المر5

الله.  سبيل في - الجهاد6

والخلق.  - المعاملة7ّ

وإنفاقه.  المال - كسب8
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وشهواتها.  النفس - مطالب9

ّنممي بمماب، مممن أكممثر فممي دليل تصمملح اليممات مممن آيممةّ أجد وقد ولك

ًعا للختصار مراعاة إليها، البواب هذه بأقرب سألحقها ّتكرار.  ودف لل

ًدا هناك إن وحيث ّيةّ على الدالةّ اليات من عد داخلممةّ غيممر الوسممط

عنمموان: (شممواهد تحممت فسممأجعلها البممواب، هممذه مممن باب أي تحت

لها.  ومكّملةّ البواب لهذه ختاًما تكون أخرى)َ،

ّيةّ لمنهممج القممرآن تقريممر عن الحديث وسأفتتح مممع بوقفممةّ الوسممط

المنهج.  هذا عن فيها ورد ما ضوء في الفاتحةّ، سورة

ّد الله ومن ّتوفيق وأسأله العون استم والّسداد.  ال

 الفاتحة سورة مع وقفة  

ّيةّ تقريممر في القرآني المنهج لبيان بدايةّ خير أجد أقممف أن الوسممط

الحقيقممةّ هممذه تقممّرر آخرهمما إلممى أولهمما مممن إنهمما حيث الكتاب، أّم مع

وتؤكدها. 

َنا(  –- تعالى قوله هي بذلك ناطقةّ فيها آيةّ أبرز ولكن ِد ْه الّصَراطَِ ا

ِقيَم)َ (الفاتحةّ: َت ْلُمْس بعدها.  )َ. وما6ا

ّنه ذلك الوسط، المنهج تحديد في صريحةّ اليةّ وهذه ّيممن أ هممذا أن ب

عليهم.  الله أنعم الذين صراطِ هو الصّراطِ

ًعمما التأويممل أهممل مممن الّمةّ الطبري: أجمعت قال ُق هممو المسممتقيم الّصممراطِ أّن علممى جمي ّطريمم ال

الخطفي:  جرير قول ذلك فمن العرب، جميع لغةّ في ذلك وكذلك فيه، اعوجاجا ل الذي الواضُح

عـلـــى الـمـــؤمنين أمـيـــر مسَّتقيم الموارد اعوج إذا

 صــــــــــــــــــــــــــراٍط
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عباس:  ابن قال

َنا( ِد ْه ِقيَم الّصَراطَِ ا َت ْلُمْس ّطريممق )َ يقممول: ألهمنمما6 (الفاتحممةّ:)َا ال

َوجَا ل الذي الله دين وهو الهادي، . )1َ(له َع

المنهممج غيممر وسممالك الّسممبيل قصممد عممن حائممد قال: وكّل ثأم

ّطريق وجه لضلله العرب، عند فضُاّل القويم . )2َ(  ال

ّين وقد الوسممط، منهممج هممو المسممتقيم الّصممراطِ أن لنا الله ب

ًفا قال حيث ِر (المستقيم: الصراطِ واص ْي ْغضُُمموِب َغ ْلَم ِهممْم ا ْي َل َول َع
ّليَن)َ يمثممل عليهممم المغضُمموب  ومنهممج)7َاليممةّ (الفاتحممةّ: مممن الضُّمما

بين دائران منهجان فهما الفراطِ، الضُّالين منهج يمثل بينما التفريط،

ّو والجفاء.  الغل

فسممدت الممذين وهممم عليهممم، المغضُوب صراطِ كثير: غير ابن قال

ّق فعلموا إرادتهم، الممذين وهممم الضُّممالين، صممراطِ ول عنه، وعدلوا الح

. )3َ(  الحق إلى يهتدون ل الضُّللةّ، في هائمون فهم العلم، فقدوا

ّتضُح وبهذا عليهممم، اللممه أنعم الذين سبل: سبيل ثألثأةّ هناك أن لنا ي

الضُالين.  وسبيل عليهم، المغضُوب وسبيل

ّنممه عليهممم، اللممه أنعممم الذين بسبيل باللتزام مأمورون ونحن هممو ل

وهما منحرفين، طريقين بين الوسط المنهج وهو المستقيم، الّصراطِ

الّصممراطِ منهممج عممن منحممرف طريممق وكممل والنصممارى، اليهود طريقا

السبيلين.  هذين أحد حّظ. من فله المستقيم

ّيةّ تعني الستقاَمةّ ولن وكممما الفاتحممةّ، آيممةّ توضممحها كممما الوسممط

ّددة اليممات جمماءت سممابق، مبحممث فممي ذلممك حممّررت إلممى تممدعو متعمم
)َ. 1/73،74( الطبري - انظر: تفسير 1

)َ. 1/84( الطبري - انظر: تفسير 2

)َ. 1/29( كثير ابن - انظر: تفسير 3
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ّددة بأساليب الستقامةّ الخممبر بيممن تممدور وهممي ُمتقاربممةّ، وألفاظ متع

هممو السممتقامةّ طريق أن تقّرر أن وبعد المنطلق، هذا والنشاء. ومن

فمي آيمةّ فهمي الستقامةّ في وردت آيةّ كل فإن الوسط، الّمةّ طريق

ّيةّ تحقيق ّدعوة الوسط إليها.  وال

ّدا كثيرة الباب هذا في واليات المراد، على دللةّ منها بعضًُا أذكر ج

ًنا المنهج.  لهذا وبيا

ِقْم (-: - سبحانه قال َت َعممَك َتمماَب َوَمْن ُأِمْرَت َكَما َفاْس ْوا)َ َول َم َغمم ْط َت

ِلَك ()َ. وقال:1121اليةّ (هود: من َذ ِل ُع َف ْد ِقْم َفا َت َول ُأِمممْرَت َكَممما َواْس
ْع ِب ّت ُهْم)َ َت َء َوا ْه )َ. 15اليةّ (الشورى: من َأ

ّق ممما اليممتين همماتين فممي وأجممد ّتنممبيه يسممتح بصممدد ونحممن عليممه، ال

ّيةّ، عن الحديث ّنه وذلك الوسط ْوا)َ َول (الولممى: اليممةّ فممي قال أ َغمم ْط َت

هممو والطغيممان بالسممتقاّمةّ، أمممر أن بعممد )1121َاليممةّ (هود: من

ّد مجاوزة ّيةّ منهج عن خروجا . وهو)1َ(  الح النحراف إلى الوسط

السبيل.  عن

ْع َول (الثانيةّ: قال: اليةّ وفي ِب ّت ُهْم)َ َت َء َوا ْه اليممةّ (الشورى: من َأ

منهممج عممن وانحممراف السممتقاَمةّ، عممن خممروجا الهوى )َ واتباع15

الوسط. 

ِدي (البقممرة: سممورة ففي الشأن، هذا في اليات وتتواصل ْهمم َي

ُء َمْن َلى َيَشا ٍم)َ ِصَراطٍِ ِإ ِقي َت آل . وفممي)142َاليةّ (البقرة: من ُمْس

َتِصمْم َوَممْن (عمران: ْع ِه َي ّل ْد ِبمال َقم َي َف ِد َلمى ُهم ٍم)َ ِصمَراطٍِ ِإ ِقي َت (آل ُمْسم

َأّن (النعام: )َ. وفي101اليةّ عمران: من َذا َو ِطي َهمم ًا ِصممَرا ِقيم َت ُمْسمم

)َ. 9/107( القرطبي - انظر: تفسير 1
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ُه)َ ُعو ِب ّت ِني ُقْل ()َ. وفيها:153اليةّ (النعام: من َفا ّن ِني ِإ َدا ّبممي َه َلممى َر ِإ
ٍم ِصَراطٍِ ِقي َت ًا ُمْس ًا ِدين َيممم ّلممةَّ ِق ِهيممَم ِم ْبَرا ًا)َ ِإ ِنيفمم اليممةّ (النعممام: مممن َح

ّلُه َوَضَرَب (النحل: )َ. وفي161 ً ال َثل ْيممِن َم َل ُهَما َرُج ُد َكممُم َأَحمم ْب ِدُر ل َأ ْقمم َي

َلى ٍء َع َو َشْي ُه َلى َكّل َو ُه َع ْول َنَما َم ْي ْهُه َأ َوّج ْأِت ل ُي ٍر َي ْيمم ِوي َهممْل ِبَخ َت َيْسمم

َو ْأُمُر َوَمْن ُه ْدِل َي َع ْل َو ِبا ُه َلى َو ٍم)َ (النحممل: ِصَراطٍِ َع ِقي َت )َ. وفممي76ُمْسمم

َتْمِسْك (الزخرف: ِذي َفاْس ّل ْيَك ُأوِحَي ِبا َل ّنَك ِإ َلممى ِإ ٍم)َ ِصممَراطٍِ َع ِقي َت ُمْسمم

)َ. 43(الزخرف:

َفَمممْن (الملك: سورة وفي ًا َيْمِشمي َأ ّبمم ِك َلمى ُم ِه َع ِهم َدى َوْج ْهم َأّممْن َأ

ًا َيْمِشي ّي ِو َلى َس ٍم)َ (الملك: ِصَراطٍِ َع ِقي َت )َ. 22ُمْس

ةّ منهما واحمدة كمل إن حيمث اليات، من ذلك غير إلى ّل أّن علمى دا

ّطريق هو المستقيم الّصراطِ ّتباعه أمرنا الذي ال عممداه، ممما واجتناب با

ّنه ّق طريممق هو ل الضُّمملل طريممق عممداه وممما والوسممط، والعممدل الحمم

ُيعلمن الّشميطان وهماهو المسمتقيم، الّصراطِ عن والنحراف والغوايةّ

ِبَممما (العممراف: سممورة في الله ذكر كما قائل الحقيقةّ هذه ِني َف َت ْي َو ْغمم َأ

َدّن ُع ْق ُهْم ََل َطَك َل ِقيَم)َ ِصَرا َت ْلُمْس وصممدق )َ،16اليممةّ لعراف: مممنا( ا

ِأ َمْن (يقول: العظيم. إذ الله ّلُه َيَش ْلُه ال ِل ْأ َوَمممْن ُيضُْمم ْلممُه َيَشمم َع َلممى َيْج َع

ٍم)َ ِصَراطٍِ ِقي َت )َ. 39اليةّ (النعام: من ُمْس

-: - سممبحانه قممال بها، نختم للستقامةّ الدعوة آيات في بدأنا وكما

ِذيَن ِإّن( ّلمم ُلوا ا َنمما َقمما ّب ّلممُه َر َقاُموا ُثأممّم ال َت ْوٌف َفل اْسمم ِهممْم َخمم ْي َل ُهممْم َول َع

ُنوَن)َ (الحقاف: )َ. 13َيْحَز
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ِو (الجن: سورة وفي ّل َأ َقاُموا َو َت َلممى اْس ِةّ َع َقمم ِري ّط ُهْم ال َنا ْي َق ًء ََلْسمم َممما

ًا)َ (الجمن: َدق ّتكوير: )َ. وفي16َغ َو ِإْن (ال ْكٌر ِإّل ُه َلِميَن ِذ َعا ْل َشمماَء ِلَمْن ِل

ُكْم ْن ِقيَم)َ (التكوير: َأْن ِم َت )َ. 28 ،27َيْس

علممى والسممير للسممتقامةّ دعوة كله القرآن أّن في نّص اليةّ وهذه

ّق، المنهج َو)َ ِإْن (القرطبّي: قال الح يعنممي)َمم 27اليةّ (التكوير: من ُه

ْكٌر ِإّل( القرآن َلِميَن)َ ِذ َعمما ْل ْي: موعظممة27ّاليممةّ (التكمموير: مممن ِل )َ أ

َء ِلَمْن (وزجر. ُكْم َشا ْن ِقيَم)َ (التكوير: َأْن ِم َت الحممق يتبممع )َ أي28َيْس

ُيقيم . )1َ(  عليه و

ّتضُممح سممبق ومممما َعت الفاتحممةّ سممورة أن لنمما ي القاعممدة وضمم

اليممات جمماءت ثأممم معممالمه، وحددت المنهج ورسَمت والمنطلق،

إليه.  وداعيةّ لذلك، مقّررة ذلك بعد

 أول: العتقاد  

ّيةّ لمنهممج القرآن تقرير جاء لقد شممامل العقيممدة فممي الوسممط

ّي البنمماء، وعليهمما السمماس، هممي العقيممدة أّن وذلك ومتكامل، فممأ

فيه.  ويؤثأر سواها ما على يسري فيها انحراف

علممى تشممتمل حيممث وأكملهمما، البممواب أوسممع مممن والعقيممدة

وبالقممدر الخممر، واليمموم ورسممله، وكتبممه، وملئكتممه، بالله اليمان

وشّره.  خيره،

ّدة علممى يشممتمل القسام هذه من قسم وكل موضمموعات عمم

وأجزاء. 

)َ. 19/343( القرطبي - انظر: تفسير 1
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ّيةّ القرآن تقرير بيان في وسأسلك أبممواب بعض - في للوسط

التفاصمميل فممي الممدخول . دون)1َ(  الجمممالي - المنهممج اليمممان

ّتفريممع إلممى بنمما ُيممؤدي ذلممك لن والجزئيممات، فممي والممدخول ال

الحاجممةّ تممدعو ول البحممث، هممذا مثممل يستلزمه ل مما الجزئيات،

هنا.  إليه

أمثلممةّ إل فليسممت جزئيممات مممن ذلممك ثأنايمما فممي سمميرد وممما

وتقريره.  المراد المعنى تحقيق إلى للوصول ُمختارة

بممالله، اليمممان هممو مرتبممةّ وأعلهمما اليمممان أصممول أعظم إن

وصفاته.  وأسمائه، وألوهيته، ربوبيته، في توحيده وتوحيده،

ّلت ولقد إفممراطِ بيممن فهممم البمماب، هممذا في كثيرة طوائف ض

وجفاء.  وغلو وتفريط،

- وعل - جممل اللممه وصممف - مممن - كمماليهود النمماس مممن فنجد

ّنقممص بصممفات وشممبهوا المخلمموقين، بعممض بهمما يختممّص الممتي ال

ّنه بالمخلوق، الخالق ّنممه فقالوا: إ ّنممه بخيل! وإ خلممق لممما فقيممر! وإ

ذلمك غيمر السمبت! إلمى يموم فاسمتراح تعب والرض السماوات

- !!    .  - سبحانه به تليق ل التي النقص صفات من

الخممالق بصممفات المخلوق - فوصفوا - كالنصارى آخرون وجاء

ّتص التي ّبهوا بها، يْخ اللممه قممالوا: إن حيث بالخالق، المخلوق فش

اللممه. وقممالوا: إن ابممن مريممم. وقممالوا: المسمميح ابممن المسمميح هممو

. )2َ(  ذلك ونحو ويرحم، ويغفر، ويرزق، يخلق، المسيح

ذلك.  لوازم من غيرهما فتحقق الصحيح، الوجه على تحققا إذا لنهما ورسله، بالله اليمان ركني على - سأقتصر 1

ّيةّ 2 )َ. 257( ص السنةّ أهل - انظر: وسط
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ادعمموا وآخممرون -، وعل - جممّل اللممه وجممود أنكر من هناك بل

َنا (كفرعون. اللوهيةّ ُكُم َأ ّب َلى)َ َر ْع َْل .)24َاليممةّ (النازعمممات: مممن ا

ِلْمُت َما (وقال: ُكْم َع ٍه ِمْن َل َل ِري)َ ِإ ْي )َ. 38اليةّ (القصص: من َغ

هممؤلء مممن فريممق كممل علممى وأنكممر الوسممط، بالمنهج القرآن وجاء

الظممالمون يقممول عممما الله - تعالى الله جنب في ارتكبوه ما وغيرهم

ّوا -.  كبيًرا عل

فأقول:  وضوًحا، المور وأزيد

! وهممذه والفقممر - بالبخممل وعل - جممل اللممه فوصممفوا اليهممود جمماء

القممول ! وهممذا تعممالى؟ اللممه بحممق فكيممف بالبشممر، تليممق ل الصممفات

مبين.  وضلل العقيدة في انحراف والعتقاد

ّد ْد (بقوله: عليهم الله فر َق َع َل ّلممُه َسِم ْوَل ال ِذيَن َقمم ّلمم ُلوا ا ّلممَه ِإّن َقمما ال

ِقيٌر َنْحُن َف ُء َو َيا ِن ْغ ُتُب َأ ْك َن ُلوا َما َس ُهممُم َقا َل ْت َق َء َو َيمما ِب ْن َْل ِر ا ْيمم َغ ّق ِب ُقمموُل َحمم َن َو
ُقوا َذاَب ُذو ِريِق)َ (آل َع ْلَح )َ. 181عمران: ا

ّي روى ّطبر  الّصممديق بكر أبو قال: دخل عباس، ابن عن بسنده ال
إلممى اجتمعمموا قممد كممثيًرا، ناًسمما يهممود مممن فوجد المدارس، بيت

ومعممه وأحبارهم، علمائهم من كان فنحاص، له يقال منهم رجل

ْبر فنحمماص، يا لفنحاص: ويحك  بكر أبو فقال أشيع، له ُيقال َح

ًدا إن لتعلم إنك فوالله وأسلم، الله اتق قممد اللممه، رسممول محم

ًبا تجدونه الله، عند من بالحق جاءكم التمموراة فممي عنممدكم مكتو

فقر، من الله إلى بنا ما بكر أبا يا فنحاص: والله قال والنجيل،

ّنمما إلينمما، تضُممّرع كممما إليممه نتضُممّرع وممما لفقير، إلينا وإنه عنممه وإ

ّنا كان ولو لغنياء، ًيا ع صمماحبكم، يزعممم كما منا استقرض ما غن
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ّيما كان ولو ويعطيناه، الّربا عن ينهاكم ّنما غن الّربما، أعطانما مما ع

وقممال: شممديدة، ضممربةّ فنحمماص وجممه فضُممرب بكممر، أبو فغضُب

يا عنقك لضُربت وبينك بيننا الذي العهد لول بيده، نفسي والذي

فممذهب صممادقين، كنتممم إن اسممتطعتم ممما فاكممذبونا اللممه، عممدو

بممي صممنع ممما انظممر محمممد يمما فقال  الله رسول إلى فنحاص

ممما علمى حملمك بكممر: مما لبممي  اللمه رسمول فقممال صماحبك،

ّو إّن الله، رسول فقال: يا صنعت؟ عظيًممما، قممول قممال اللممه عد

لله غضُبت ذلك قال فلما أغنياء، عنه وأنهم فقير، الله أن زعم

قلممت وقممال: ممما فنحمماص، ذلممك فجحد وجهه، فضُربت قال، مما

ّدا فنحمماص قممال - فيما وتعالى - تبارك الله فأنمزل ذلك، عليممه ر

ًقا ْد (بكر: لبي وتصدي َق َع َل ّلممُه َسممِم ْوَل ال ِذيَن َقمم ّلمم ُلوا ا ّلممَه ِإّن َقمما ال

ِقيٌر َنْحُن َف ُء)َ َو َيا ِن ْغ اليةّ. )َ 181اليةّ عمران: من (آل َأ

ّي وأورد ّطبر ًدا ال ّكممد الروايممات مممن عد ّنممزول هممذا سممبب ُتؤ ال
-: - تعالى قوله نمزل مغلولةّ، الله يد اليهود قال لما . وكذلك)1َ(

َلِت( َقا ُد َو ُهو َي ْل ُد ا ِه َي ّل َلةٌّ ال ُلو ْغ ّلْت َم ِهْم ُغ ِدي ْي ُنوا َأ ِع ُل ُلوا ِبَما َو َبممْل َقمما

ُه َدا َتاِن َي َط ْبُسو ُق َم ِف ْن ْيَف ُي ُء)َ َك ّد)64َاليممةّ (المائممدة: مممن َيَشا . ور

ثأممم أيام، ستةّ في والرض السماوات خلق الله قولهم: إّن في عليهم

ْد (فقال: السابع، اليوم في استراح َق َل َنا َو ْق َل َواِت َخ َْلْرَض الّسَما َوَما َوا
ُهَما َن ْي ِةّ ِفي َب ّت ٍم ِس ّيا َنا َوَما َأ ّق: ِمْن َمّس ُغوٍب)َ ( . )2َ()38َُل

)َ. 4/194( الطبري - انظر: تفسير 1

)َ. 4/229( كثير ابن - انظر: تفسير 2
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ّد جاءت وأمثالها اليات هذه أّن والشاهد وأمثممالهم، هممؤلء على لتر

ّد جاءت الذي الوقت وفي المنهممج ُتقممّرر فإنهمما النحراف هذا على لتر

-.  - تعالى الله جنب في يعتقده أن المؤمن على يجب وما الحق،

ّد نجد وكذلك ّدعاها اللوهيةّ أنكر من على الر قصممةّ فممي لنفسممه وا

- سبحانه فقال البقرة، سورة في الله ذكرها حيث نمروذ مع إبراهيم

َلْم (-: َلى َتَر َأ ِذي ِإ ّل ِهيَم َحاجّا ا ْبَرا ِه ِفي ِإ ّب ُه َأْن َر َتا ّلممُه آ ْلممَك ال ْلُم ْذ ا َقمماَل ِإ

ِهيُم ْبَرا ّبَي ِإ ِذي َر ّل ِيي ا ُيِميُت ُيْح َنا َقاَل َو ِيي َأ ُأِميُت ُأْح ِهيُم َقاَل َو ْبَرا ِإّن ِإ َف

ّلَه ِتي ال ْأ ِرِق ِمَن ِبالّشْمِس َي ْلَمْش ْأِت ا َهمما َف ِرِب ِمممَن ِب ْغمم ْلَم ِهممَت ا ُب ِذي َف ّلمم ا

َفَر ّلُه َك ِدي ل َوال ْه ْوَم َي َق ْل ِلِميَن)َ (البقرة: ا ّظا )َ. 258ال

ِهيَم َحاجّا (-: - تعالى قوله في كثير ابن قال ْبَرا ِه)َ ِفي ِإ ّب (البقممرة: َر

ّنه وذلك ربه، أي: وجود)َمم 258اليةّ من إلممه لممه يكممون أن أنكر أ

ِلْمممُت َممما (لملئِّممه: فرعممون بعده قال كما غيره، ُكممْم َع ٍه ِمممْن َل َلمم ِإ
ِري)َ ْي . )1َ()38َاليةّ (القصص: من َغ

مممن عليممه وأضممفوا بالخممالق المخلمموق شممبهوا فقممد النصممارى أممما

المخلمموق عممن فقممالوا  بممالله إل يليممق ل ممما والخصممائص الّصممفات

ويتمموب ويرحممم، ويغفممر ويممرزق، يخلممق عيسى: إنممه في كقولهم

ُيعمماقب، ويممثيب الخلممق، علممى خصممائص مممن ذلممك غيممر إلممى و

)2َ(-   - سممبحانه للممه إل تكممون ل التي اللوهيةّ وصفات الربوبيةّ،

ًهمما، السمملم، عليممه المسمميح، جعلمموا قد القول بهذا وهم فجمماء إل

الصمممراطِ عمممن وخروجهمممم انحرافهمممم ليمممبيّن الكريمممم القمممرآن

ْد (-: - سبحانه فقال المستقيم، َق َفَر َل ِذيَن َك ّل ُلوا ا ّلممَه ِإّن َقا َو ال ُهمم

)َ. 1/313( كثير ابن - انظر: تفسير 1

ّيةّ 2 )َ. 273( ص الُسنةّ أهل - انظر: وسط
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ْلَمِسيُح ْبُن ا َيَم ا ِلممُك َفَمممْن ُقْل َمْر ِه ِمممَن َيْم ّلمم ًا ال ْيئِّ َد ِإْن َشمم َأْن َأَرا

ِلَك ْه ْلَمِسيَح ُي ْبَن ا َيَم ا ُأّمُه َمْر َْلْرِض ِفي َوَمْن َو ًا ا ِه َجِميع ّل ِل ْلُك َو ُم

َواِت َْلْرِض الّسَما ُهَما َوَما َوا َن ْي ُق َب ُلمم ُء َممما َيْخ ّلممُه َيَشمما َلممى َوال ُكممّل َع

ٍء ِديٌر)َ (المائمدة: َشْي ْد (. وقمال:)17ََق َقم َفمَر َل ِذيَن َك ّلم ُلوا ا َه ِإّن َقما ّل ال

ِلُث ٍةّ َثأا َثأ ٍه ِمْن َوَما َثأل َل َلٌه ِإّل ِإ ٌد ِإ ِإْن َواِح ُهوا َلْم َو َت ْن ُلوَن َعّما َي ُقو َيَمّسممّن َي َل

ِذيَن ّل َفُروا ا ُهْم َك ْن َذاٌب ِم ِليٌم)َ (المائدة: َع )َ. 73َأ

ّبوا أنهم وانحرافهم النصارى ضلل ومن ّقصمموه  اللمه سم ممن وتن

الله. ابن المسيح قالوا: إن حيث تعظيمه، به أرادوا الذي الوجه

َلِت( َقا ّنَصاَرى َو ْلَمِسيُح ال ْبُن ا ِه)َ ا ّل ّد . وقد)30َاليةّ (التوبةّ: من ال ر

ّنممه وبين القول هذا مثل أمثالهم وعلى عليهم الله وضمملل، انحممراف أ

ًها - سمبحانه فقال ُلوا (نفسمه: - منمممز َقمما َذ َو ّتَخمم ّلمُه ا ًا ال َلمد َنُه)َ َو ْبَحا ُسم

ُلوا ()َ. وقال:116اليةّ (البقرة: من َقا َذ َو ّتَخ ًا الّرْحَمُن ا َلد ْد َو ُتممْم َلَق ْئِّ ِج

ًا ْيئِّ ًا َش ّد ُد ِإ َكا َواُت َت ّطْرَن الّسَما َف َت ْنممُه َي ّق ِم ْنَشمم َت َْلْرُض َو َتِخممّر ا َبمماُل َو ْلِج ا

ًا ّد ْوا َأْن َه َع ًا ِللّرْحَمِن َد َلد ِغي َوَما َو َب ْن َذ َأْن ِللّرْحَمممِن َي ّتِخمم ًا َي َلممد ُكممّل ِإْن َو

َواِت ِفي َمْن َْلْرِض الّسَما ِتممي ِإّل َوا ًا)َ (مريممم: الّرْحَمممِن آ ْبممد )َ.93-88َع

ُع (النعام: سورة في وقال ِدي َواِت َب َْلْرِض الّسَما ّنى َوا ُكمموُن َأ ٌد َلمُه َي َلمم َو
َلْم ُكْن َو َبةٌّ َلُه َت َق َصاِح َل ٍء ُكّل َوَخ َو َشْي ُه ُكّل َو ٍء ِب ِليممٌم)َ (النعممام: َشممْي َع

101 .َ(

أسممماءه عنممه - فنفمموا وعل - جممل اللممه تنمممزيه أرادوا مممن وهنمماك

فجمماءت  رسوله، بها ووصفه نفسه، بها وصف التي الكمال وصفات

ذي وأسممماء الكمممال صممفات للممه تثبممت الممتي الكممثيرة اليممات

ُد (ومنهمما: الجلل، ْلَحْممم ِه ا ّلمم َلِميَن َرّب ِل َعمما ْل ِم)َ الّرْحَمممِن ا الّرِحيمم
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ِتي (. وقوله:)3َ ،2(الفاتحةّ: َعْت َوَرْحَم ٍء)َ ُكّل َوِس لعراف: منا( َشْي

َو ()َ. وقال:156اليةّ ّلُه ُه ِذي ال ّل َلَه ل ا َو ِإّل ِإ ِلُك ُه ْلَم ّدوُس ا ُق ْل الّسمملُم ا

ْؤِمُن ْلُم ْيِمممُن ا َه ْلُم ِزيمُز ا َع ْل ّبمماُر ا ْلَج ّبمُر)َ ا َك َت ْلُم )َ.23اليممةّ (الحشممر: ممن ا

َغضَُِب( ّلُه َو ِهْم ال ْي َل ُهْم)َ َع َن َع َل مممن ذلممك غيممر )َ. إلى6اليةّ (الفتح: من َو

اليات. 

  

 القول: وخلصة

ّين جمماء القممرآن إن ُيممب عليهممم ويممرد المنحرفيممن، أولئِّممك انحممراف ل

ُيقّرر وانحرافهم، ضللهم، ّق، المنهج و ّين الح ُيب يعتقممده أن يجممب ممما و

ِزَل ِبَما الّرُسوُل آَمَن (-. وعل - جل به اليمان من الله، في المسلم ْن ُأ

ِه ْي َل ِه ِمْن ِإ ّب ُنمموَن َر ْؤِم ْلُم ِه)َ آَمممَن ُكممّل َوا ّل )َ.285اليممةّ (البقممرة: مممن ِبممال

ُلوا( ّنا ُقو ِه)َ آَم ّل ()َ.136اليةّ (البقرة: من ِبال َو ُقْل  ّنا الّرْحَمُن ُه ِه)َ آَم ِبمم

()َ.29اليةّ (الملك: من َهمما َيمما  ّي أ
ِذيَن َ ّلمم ُنمموا ا ُنمموا آَم ِه آِم ّل ِه)َ ِبممال ِل َوَرُسممو

()َ.136اليممةّ (النساء: مممن ِذيَن  ّلمم ُنمموا َوا ِه آَم ّل ِه ِبممال ِل ِئِّممَك َوُرُسمم َل ُهممُم ُأو

ُقوَن)َ ّدي )َ. 19اليةّ (الحديد: من الّص

 رسمموله، لممه أثأبتممه أو لنفسممه يثبتممه ممما للممه يثبت أن يجب وكذلك
.  رسوله، عنه نفاه أو نفسه عنه نفاه ما عنه وينفي

ِه (-: - سبحانه قال ّلمم ِل ُء َو َْلْسممَما َنى ا ْلُحْسمم ُه ا ُعو ْد َهمما َفمما َذُروا ِب َو
ِذيَن ّل ُدوَن ا ْلِح ِه ِفي ُي ِئ ْوَن َأْسَما ُيْجَز ُنوا َما َس ُلوَن)َ ( َكا ْعَم لعراف:اَي

ّيةّ منهممج عممن خممروجا وصفاته الله أسماء في . فاللحاد)180َ الوسممط

ُعوا ُقِل (وأثأبته. القرآن رسمه الذي ْد ّلمَه ا ِو ال ُعمموا َأ ْد ًا الّرْحَمممَن ا ّيمم َممما َأ

ُعوا ْد َلممُه َتمم ُء َف َْلْسممَما َنى)َ ا ْلُحْسمم )َ. والممذين110اليممةّ سممراء: مممنإ(ال ا
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رسمموله، لسممان على أو كتابه في نفسه به وصف ما بغير الله يصفون

 المسممتقيم. الّصراطِ عن انحراف وهذا الله، آيات في ُيلحدون

ِذيَن ِإّن( ّل ُدوَن ا ْلِح َنا ِفي ُي ِت َيا ْوَن ل آ َف َنا َيْخ ْي َل اليممةّ )َ(فصلت: من َع

40َ( .

ًدا ُيشبه الجلل: ل وأسماء الكمال صفات - له وعل - جل والله أح

ْيَس (خلقه. من أحد ْيشبهه ول خلقه، من ِه َل ِل ْث ٌء َكِم َو َشْي ُهمم ُع َو الّسممِمي

َبِصيُر)َ ْل )َ. 11اليةّ (الشورى: من ا

ّدا، كثيرة الله كتاب في واليات ومنمممزهةّ ونافيممةّ، مثبتممةّ جمماءت جمم

ّوا الجاحدون يقول عما الله - تعالى الواصفون، به يصفه عما الله علمم

ُلوا(  –كبيًرا َقا َذ َو ّتَخ ّلممُه ا ًا ال َلممد َنُه)َ َو ْبَحا )َ.116اليممةّ (البقممرة: مممن ُسمم

َنُه( ْبَحا َلى ُس َعا َت ُفوَن)َ َعّما َو َلَه ل ()َ.100اليةّ (النعام: من َيِص َو ِإّل ِإ ُه

َنُه ْبَحا ُكوَن)َ َعّما ُس ِر ()َ.31اليةّ (التوبةّ: من ُيْش ُلوَن  َع َيْج ِه َو ّل َنمماِت ِل َب ْل ا

َنُه)َ ْبَحا ()َ.57اليةّ (النحل: من ُس َنُه  ْبَحا َلى ُس َعا َت ُلمموَن َعّما َو ُقو ًا َي ّو ُلمم ُع

ًا)َ (ا ِبير ()َ.43سراء:لَك َواُت  ّياٌت َوالّسَما ِو ْط ِه َم ِن َيِمي َنُه ِب ْبَحا َلى ُسمم َعمما َت َو
ُكوَن)َ َعّما ِر َو ُقممْل (العظيم. الله )َ. وصدق67اليةّ ر: منم(الزم ُيْش ُهمم

ّلممُه ٌد ال ّلمُه َأَحمم ُد ال ْد َلمْم الّصممَم ِلمم َلممْم َي ْد َو َلمم َلممْم ُيو ُكممْن َو ًا َلممُه َي ُفممو ٌد)َ ُك َأَحمم

)َ. 4-1خلص:إ(ال

تأويممل مممن وسلمتها التوحيد عقيدة صفاء لنا يتضح سبق ومما

ّبهين، وتشممبيه الجاحممدين، وجحممد المممؤولين قممد الجميممع وأن المشمم

ًيمما المسممتقيم، الّصممراطِ عن انحرفوا ًتمما، أو نف ًطمما إثأبا ًطمما، أو إفرا تفري

ًتمما اليممات، تلممو اليات جاءت ولذلك ًيمما، إثأبا ّدا وإنكمماًرا ونف ًها، ور وتنمممزي
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ّو بين الحق المنهج لتقّرر - به يليق مما والثأبات، والنفي والجفاء، الغل

ّدست سبحانه وسلطانه.  شأنه وعّز وعل أسماؤه، - وتق

نبينما وعلممى عليهمم اللمه، برسممل اليمممان العتقاد أصول من ونجد

أنمممزلهم الممتي منازلهم إنمزالهم يقتضُي وذلك والسلم، الصلة أفضُل

ّياها.  الله إ

الضممطراب نجممد القضُمميةّ هممذه فممي المممم أحمموال دراسممةّ وعنممد

ّو والتناقض والجفاء.  والغل

اليمممان بمماب فممي للنحممراف مثليممن والنصممارى اليهممود ذكرنا وكما

اليمممان بمماب فممي - للنحراف - أيضًُا نموذجين هنا فسأذكرهما بالله،

أشممهر ولنهممما عممدة، مواضع في ذكرهما القرآن، لن وذلك بالرسل،

.  محمد، أّمةّ قبل ُأمتين

. )1َ(  ورسله الله أنبياء من اليهود موقف ولنأخذ

ّنهم- 1 الرسممل ببعممض وآمنوا ورسله، الله بين فّرقوا أ

ّهي بمجّرد ببعض، وكفروا ّتش إلمى قممادهم دليل عن ل والعادة، ال

)2َ(  والعصممبيةّ الهمموى بمجممّرد بممل ذلك، إلى سبيل ل فإنه ذلك،

ِإّن -: - تعممالى قال ِذيَن )َ ّلمم ُفممُروَن ا ْك ِه َي ّل ِه ِبممال ِل ُدوَن َوُرُسمم ِريمم ُي َأْن َو

ُقوا َفّر ْيَن ُي ِه َب ّلمم ِه ال ِل ُلمموَن َوُرُسمم ُقو َي ْؤِمُن َو ْعممٍض ُنمم َب ُفممُر ِب ْك َن ْعممٍض َو َب ِب

ُدوَن ِري ُي ُذوا َأْن َو ّتِخ ْيَن َي ِلَك َب ِبيل)ًَ (النساء: َذ وإن المر  وهذا)150ََس

أكثر.  اليهود في ولكنه والنصارى، اليهود فيه يشترك كان

- قممال عليهم، أخذوها التي العهود ونقضُوا أنبياءهم، خذلوا - أنهم2

ْد (-: سبحانه َق َل َذ َو ّلُه َأَخ َق ال َثا ِني ِمي َنا ِإْسرائيَل َب ْث َع َب ُهُم َو ْن َنْي ِم ْثأ َعَشممَر ا

ّيةّ رسالةّ ذلك - انظر: في 1 بعدها.  )َ وما286( ص السنةّ أهل وسط

)َ. 2/396( كثير ابن - انظر: تفسير 2
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ًا ِقيب َقاَل َن ّلُه َو ّني ال ُكْم ِإ َع ِئِّممْن َم ُتمُم َل َقْم َة َأ ُتممُم الّصمل ْي َت َة َوآ َكما ُتممْم الّز ْن َوآَم
ِلي ُهْم ِبُرُسمم ُتُمممو َعّزْر ُتُم َو ْقَرْضمم َأ ّلممَه َو ًا ال ًا َقْرضمم ّفممَرّن َحَسممن َك ُكممْم َُل ْن َع

ُكْم ِت َئِّا ّي ُكْم َس ّن َل ْدِخ َُل ّناٍت َو ِري َج َها ِمْن َتْج ِت َهاُر)َ َتْح ْن ْل
َ اليةّ (المائدة: من ا

12 .َ(

ًدا كممثيرة إسممرائيل بني على والميثاق العهد أخذ وآيات  ولكممن)1َ(جمم

ِبَمما (النتيجمةّ: كمانت ماذا ِهْم َف ْقضُِم ُهْم َن َق َثما ُهْم ِمي ّنما َع َنما َل ْل َع ُهْم َوَج َب ُلمو ُق

َيةًّ ُفوَن َقاِس ِلَم ُيَحّر َك ْل ِه َعْن ا ِع َواِض َنُسوا َم ًا َو ّظ ّكُروا ِمّما َح ِه ُذ َتَزاُل َول ِب

ُع ِل ّط َلى َت ٍةّ َع َن ِئ ُهْم)َ َخا ْن والغممدر العهد )َ. ونقض13اليةّ (المائدة: من ِم

فيهم.  وعقيدتهم نفوسهم في النبياء مكانةّ عن ُينبئ

ّقُصوا - أنهم3 والسمملم، الصمملة عليهممم والرسممل، النبيمماء بعض تن

والتوراة والعيوب، بالنقائص ورموهم الذنوب، كبائر بارتكاب ورموهم

َنممدى ممما والعممار الخممزي من وفيها اللون، بهذا - مليئِّةّ - المحرفةّ لممه ي

الجبين. 

ّنه السلم، عليه لهارون، فنسبوا من عبدوه الذي العجل لهم صنع أ

ّيممامه أواخر في بأنه السلم، عليه سليمان، الله نبي ورموا الله، دون أ

المعابممد لهممن وبنممي الوثأممان، عبممادة علممى نسممائه ممممالة إلممى مممال

ّنه والوثأان، .  بربه إيمانه في مخلًصا يكن لم وأ

ّنه السلم، عليه نوًحا، واتهموا واتهممموا الخمممر، يشرب كان بأ

ًطا، داود النقممائص مممن ذلممك غير إلى بالزنا، السلم، عليهما ولو

. )2َ(  مؤمن كل قلب لها يقشعّر التي والتهم

بذلك.  خاّصا فصل تجد حيث للمؤلف القرآن في والميثاق العهد كتاب في ذلك - انظر: تفصيل 1

ّيةّ في وأدلته ذلك - انظر: تفصيل 2 )َ. 289( ص السنةّ أهل وسط
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ونممبيهم رسممولهم رممموا الممذين أولئِّممك علممى ذلك ُيستغرب ول

- - سممبحانه والعيمموب. فقممال بالنقممائص السمملم، عليممه موسممى،

َها َيا( عنهم، مخبًرا ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُنمموا ل آَم ُكو ِذيَن َت ّلمم ْوا َكا َذ ُموَسممى آ

ُه َأ َبّر ّلُه َف ُلوا ِمّما ال َكاَن َقا َد َو ْن ِه ِع ّل ًا)َ (الحزاب: ال . )69ََوِجيه

أكممثر فممي القرآن في ذلك الله ذكر وقد والّرسل، النبياء - قتلهم4

ّلَما (موضع: من ُك َف ُكْم َأ َء َوى ل ِبَممما َرُسمموٌل َجا ْهمم ُكُم َت ُفُسمم ْن ُتْم َأ َبْر ْك َت اْسمم

ًا ِريق َف ُتْم َف ْب ّذ ًا َك ِريق َف ُلوَن)َ َو ُت ْق ْد ()َ. وقممال:87اليممةّ (البقرة: مممن َت َقمم َل

َنا ْذ َق َأَخ َثا ِني ِمي َنا ِإْسرائيَل َب ْل َأْرَس ِهْم َو ْي َل ً ِإ ّلَما ُرُسل ُهْم ُك َء ِبَما َرُسوٌل َجا

َوى ل ْه ُهْم َت ُفُس ْن ًا َأ ِريق ُبوا َف ّذ ًا َك ِريق َف ُلمموَن)َ (المائممدة: َو ُت ْق )َ. وقممال:70َي

ِلَك( ُهْم َذ ّن أ
َ ُنوا ِب ُفممُروَن َكا ْك َيمماِت َي ِه بآ ّلمم ُلمموَن ال ُت ْق َي ّييممَن َو ِب ّن ِر ال ْيمم َغ ّق)َ ِب ْلَحمم ا

)َ. 61اليةّ (البقرة: من

عليهممما يحيممى، وابنممه زكريمما النبياء من اليهود قتل من أشهر ومن

. )1َ(السلم

إلممى ينظممر والممذي ورسممله، اللممه أنبيمماء فممي اليهممود عقيممدة هممذه

فرعممون، مممن ومنقذهم نبيهم وهو السلم، عليه موسى، مع مواقفهم

ْذ (.)2َ(العجمب يجد ِإ ِه ُموَسمى َقماَل َو ْوِم َقم ِم َيما ِل ْو َم َقم ِني ِل َن ُذو ْؤ ْد ُتم َقم َو
َلُموَن ْع ّني َت ِه َرُسوُل َأ ّل ُكْم)َ ال ْي َل وقممف من )َ. فكل5اليةّ (الصف: من ِإ

وقدوة.  أسوة اليهود في وجفاء تفريط موقف والرسل النبياء من

ـصّ والرسل النبياء في عقيدتهم فإن النصارى أّما تتلـخ

: )3َ(  موقفين في

ّية6/284ّ الطبري - انظر: تفسير 1 )َ. 296( ص السنةّ أهل  ووسط

للعهد.  إسرائيل بني نقض فصل في للمؤلف القرآن في والميثاق العهد وكتاب الصف، سورة تفسير القرآن ظلل في ذلك - انظر: تفصيل 2

ّيةّ 3 )َ. 301( ص السنةّ أهل - انظر: وسط
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عيسممى، - عممدا ورسله الله أنبياء مع والجفاء الول: التفريط

ال  بمحمممد، وكفروا ببعضُهم، يؤمنوا فلم السلم، عليه تعممالى: - ق

ِذيَن ِإّن( ّل ُفُروَن ا ْك ِه َي ّل ِه ِبال ِل ُدوَن َوُرُس ِريمم ُي ُقمموا َأْن َو َفّر ْيممَن ُي ِه َب ّلمم ال

ِه ِل ُلوَن َوُرُس ُقو َي ْؤِمُن َو ْعٍض ُن َب ُفُر ِب ْك َن ْعٍض َو َب ُدوَن ِب ِريمم ُي ُذوا َأْن َو ّتِخمم َي

ْيممَن ِلممَك َب ِبيل)ًَ (النسمماء: َذ  –اللممه - رحمممه جريممر ابممن . قممال)150ََسمم

ُلوَن( ُقو َي ْؤِمُن َو ْعٍض ُن َب ُفُر ِب ْك َن ْعٍض)َ َو َب يعنممي)َمم 150اليةّ (النساء: من ِب

فممي اليهممود فعلممت كممما بهممذا، ونكذب بهذا يقولون: نصدق أنهم

النبيمماء وسممائر بموسممى وتصممديقهم  ومحمممد، عيسممى تكذيبهم

ًدا، تكممذيبهم من النصارى فعلت  وكما)1َ( بزعمهم، قبلهم  محممم
. )2َ(بزعمهم قبله النبياء وسائر بعيسى وتصديقهم

ًنا - تعالى وقال ْذ(  بمحمد، كفرهم - مبي ِإ ْبممُن ِعيَسممى َقاَل َو ا

َيَم ِني َيا َمْر ّني ِإْسرائيَل َب ِه َرُسوُل ِإ ّلمم ُكممْم ال ْي َل ًا ِإ ّدق ْيممَن ِلَممما ُمَصمم َب

ّي َد ِة ِمَن َي ْوَرا ّت ًا ال َبّشر ِتي ِبَرُسوٍل َوُم ْأ ِدي ِمممْن َي ْعمم ُد اْسممُمُه َب َأْحَممم

َلّما ُهْم َف َء َناِت َجا ّي َب ْل ُلوا ِبا َذا َقا ِبيٌن)َ (الصف: ِسْحٌر َه . )6َُم

عيسممى، فممي غلوهم في ذلك ويتمثل والفراط، الثاني: الغلو

وأنمزلوه فيها، الله جعله التي المكانةّ فوق رفعوه حيث السلم، عليه

-.  - زعموا إياها الله أنمزله التي المنمزلةّ فوق

ًدا به يؤمنوا فلم ًيا، ورسول لله، عب ابممن أو اللممه، هممو جعلوه وإنما نب

مممن إليممه وأضممافوا  اللممه دون مممن عبدوه !! بل ثألثأةّ ثأالث أو الله،

. )  )3َ الله إلى إل ونسبته إضافته يصح ل ما والعمال الفعال

ًعا.  بهم يؤمنوا لم الحقيقةّ في لنهم مكانه، - في الله - رحمه الطبري - تحفظ 1 جمي

)َ. 9/351( الطبري - انظر: تفسير 2

ّيةّ 3 . 301 ص السنةّ أهل - انظر: وسط
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ْد (-: - تعالى قال َق َفَر َل ِذيَن َك ّل ُلوا ا ّلَه ِإّن َقا َو ال ْلَمِسيُح ُه ْبُن ا ا

َيَم)َ (.)72َاليةّ (المائدة: من َمْر ْد  َق ِذيَن َكَفَر َل ّل ُلوا ا ّلممَه ِإّن َقا ِلُث ال َثأمما

ٍةّ)َ َثأ ()َ.73اليةّ (المائدة: من َثأل َلِت  َقا ّنَصاَرى َو ْلَمِسمميُح ال ْبممُن ا ِه)َ ا ّلمم ال

)َ. 30اليةّ (التوبةّ: من

أنمما فإنما مريم ابن النصارى أطرت كما تطروني ل   وقال

. )  )1َ ورسوله الله فقولوا: عبد عبده

- النصممارى وموقممف اليهممود موقممف - أي الموقفممان وهممذان

الفممراطِ جممانب فممي والرسممل النبياء في الناس مواقف يمثلن

الممذي وهممو الحممق الموقممف . أّممما)2َ(  والجفمماء والغلممو والتفريممط

بيممن وسممط فهممو الممموقفين، هذين بين فإنه وبينه، القرآن قرّره

يلي:  فيما تلخيصه ويمكن والتفريط، والفراطِ والجفاء، الغلو

ّد- 1 في عقيدتهم انحرفت الذين أولئك على الله ر

ّدهم وأنبيائه، الله رسل الحممق المنهممج إلى النحراف عن ور

وهممو بممه، واللممتزام باتبمماعه اللممه أمممر الممذي المنهج لهذا تقريًرا

أنبيمماء به ويعامل المسلم يعتقده أن يجب فيما والصواب العدل

ورسله.  الله

ّد فقممد وآمنمموا ورسممله، اللممه بيممن فّرقمموا الممذين علممى اللممه ر

طريقهممم، وضمملل اعتقممادهم خطممأ وبيّن ببعض، وكفروا ببعضُهم

ِئَِّك (-: - سبحانه فقال َل ِفُروَن ُهُم ُأو َكمما ْل ًا ا ّقمم َنا َح ْد َتمم ْع َأ ِريَن َو ِف َكمما ْل ِل

ًا َذاب ًا)َ (النساء: َع ِهين . )151َُم

)َ. 55 ،47 ،24 ،1/23( )َ وأحمد4/142( البخاري - أخرجه 1

كخذلن اليهود، موقف تشابه النصارى لبعض مواقف هناك تكون قد الله" وكذلك ابن "عزيز بعضُهم كقول النصارى، موقف مع تتشابه اليهود لبعض مواقف هناك تكون - قد 2

غيرهم.  أم المشركين أم النصارى أم اليهود من أكانوا سواء بالشخاص ل بالموقف والعبرة نصرته، وعدم لعيسى بعضُهم
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ِئِّممَك (-: - تعممالى قمموله-:  الـلـه - رحمه القرطبي قال َل ُهممُم ُأو

ِفُروَن َكا ْل ًا)َ ا ّق ّهم يزيممل تأكيممد)َمم 151اليممةّ (النساء: من َح فممي التممو

ل ذلممك وأن ببعممض، نممؤمن يقولممون بممأنهم وصفهم حين إيمانهم

 بممه كفروا فقد برسوله كفروا وإذا برسوله، كفروا إذا ينفعهم
ٍر رسممول بكممل وكفممروا صمماروا فلممذلك الرسممول، بممذلك ُمبشمم

ًقا الكافرين . )1َ(  ح

  

اللممه أخممذها الممتي والمواثـيـق العهود نقضوا الذين أّما

ًنمما - سممبحانه قممال فقممد ونصممرتهم، بالرسممل باليمان عليهم - مبي

ِبَمما (جريرتهم: عاقبةّ ِهْم َف ْقضُِم ُهْم َن َق َثما ُهْم ِمي ّنما َع َنما َل ْل َع ُهْم َوَج َب ُلمو ُق

َيةًّ ُفوَن َقاِس ِلَم ُيَحّر َك ْل ِه َعْن ا ِع َواِض َنُسوا َم ًا َو ّظ ّكممُروا ِمّممما َح ِه ُذ ِبمم

ُع َتَزاُل َول ِل ّط َلى َت ٍةّ َع َن ِئ ُهْم)َ َخا ْن . وقممال)13َاليممةّ (المائدة: مممن ِم

ًنا آخر موضع في ِذيَن (والميثمماق: العهممد نقض عاقبةّ مبي ّلمم ْنُقضُُمموَن َوا َي

َد ْهمم ِه َع ّلمم ِد ِمممْن ال ْعمم ِه َب ِق َثمما ُعمموَن ِمي َط ْق َي ّلممُه َأَمممَر َممما َو ِه ال ُيوَصممَل َأْن ِبمم

ُدوَن ْفِس ُي َْلْرِض ِفي َو ِئَِّك ا َل ُهممُم ُأو َنممةُّ َل ْع ّل ُهممْم ال َل ُء َو ِر)َ (الرعممد: ُسممو ّدا المم

25 .َ(

وخممانوا اللممه عهممد نقضُمموا قممد بينهم وفّرقوا بالنبياء، كفروا والذين

يوصل.  أن به الله أمر ما وقطعوا مواثأيقه،

ُعوَن (القرطبي: قال َط ْق َي ّلُه َأَمَر َما َو ِه ال (الرعممد: مممن ُيوَصَل)َ َأْن ِب

. )2َ(النبياء بجميع واليمان الرحام، أي: من)َ 25اليةّ

)َ. 6/5( القرطبي - انظر: تفسير 1

)َ. 9/314( القرطبي - انظر: تفسير 2
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ّقصمموهم، النبيمماء، آذوا الذين أّما التهممم، بأبشممع واتهممموهم وتن

ّد جاء فقد اتهممموا فالممذين مباشممر، غير أو مباشًرا إّما عليهم الر

مممبرءا اللممه قممال العجل، لهم وصنع بالشرك أمرهم بأنه هارون

ْد (هارون: َق َل ُهْم َقاَل َو ْبُل ِمْن َهاُروُن َل ِم َيا َق ْو ّنَممما َقمم ُتممْم ِإ ْن ِت ِه ُف ِبمم

ِإّن ُكُم َو ّب ِني الّرْحَمُن َر ُعو ِب ّت ُعوا َفا ِطي َأ ِري)َ (طمه: َو . )90ََأْم

ْعَم( سليمان عن وقال ُد ِن ْب َع ْل ّنُه ا ّواٌب)َ ِإ )َ. 30اليةّ (ّص: من َأ

وعممن عنهممم اللممه قممال فقممد السمملم، عليهممم وداود، ولوطِ نوح أما

سممورة - فممي - سممبحانه ذكرهممم الممذين والرسممل النبيمماء مممن غيرهم

ِئَِّك (النعام: َل ِذيَن ُأو ّل ُهُم ا َنا ْي َت َتاَب آ ِك ْل ْكَم ا ْلُح َة َوا ّو ُبمم ّن ِإْن َوال ْكُفممْر َفمم َهمما َي ِب

ِء ُؤل ْد َه َق َنا َف ْل ّك َها َو ًا ِب ْوم ْيُسوا َق َها َل ِريَن)َ (النعام: ِب ِف َكا بعد )َ. وقال89ِب

ًيا ذلك ّك ِئَِّك (بهم: يقتدى أن  رسوله، وآمًرا لهم مز َل ِذيَن ُأو ّل َدى ا َه

ّلُه ُهُم ال َدا ُه ِب ْه)َ َف ِد َت ْق ّيممةَّ (نمموح: عن . وقال)90َاليةّ (النعام: من ا ُذّر

َنا َمْن ْل َع َحَم ّنُه ُنوٍح َم ًا َكاَن ِإ ْبد ًا)َ (ال َع ُكور داود: عن )َ. وقال3سراء:إَش

ُكْر( ْذ َنا َوا َد ْب َد َع ُو ِد َذا َدا ْي َْل ّنُه ا ّواٌب)َ ِإ )َ. 17اليةّ (ّص: من َأ

جممزاء عمماقبتهم كممانت فممماذا والرسممل النبيمماء قتلمموا الممذين أممما

السممؤال: هذا على اليات هذه تجيب السوي؟ الطريق عن انحرافهم

َبْت( ِر ِهُم َوُض ْي َل ّلةُّ َع ّذ َنةُّ ال َك ْلَمْس ُءوا َوا َبا َغضَُممٍب َو ِه ِمممَن ِب ّلمم ِلممَك ال ُهْم َذ ّن أ
َ ِبمم

ُنوا ُفُروَن َكا ْك َياِت َي ِه بآ ّل ُلوَن ال ُت ْق َي ّييَن َو ِب ّن ِر ال ْي َغ ّق ِب ْلَحمم ِلممَك ا ْوا ِبَممما َذ َعَصمم

ُنوا َكا ُدوَن)َ َو َت ْع ِذيَن ِإّن (-: - سبحانه )َ. وقال61اليةّ (البقرة: من َي ّلمم ا

ُفُروَن ْك َياِت َي ِه بآ ّل ُلوَن ال ُت ْق َي ّييَن َو ِب ّن ِر ال ْي َغ ّق ِب ُلمموَن َح ُت ْق َي ِذيَن َو ّلم ْأُمُروَن ا َيم

ِقْسِط ْل ّناِس ِمَن ِبا ُهْم ال َبّشْر َذاٍب َف َع ٍم)َ (آل ِب ِلي )َ. 21عمران: َأ
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ّد نجممد وكممذلك ّلمموهم النصممارى علممى اللممه ر عليممه عيسممى فممي وغ

ْد (-: - سبحانه قال واللعن، بالكفر عليهم حكم حيث السلم، َكَفممَر َلَق

ِذيَن ّل ُلوا ا ّلَه ِإّن َقا َو ال ْلَمِسيُح ُه ْبُن ا َيَم)َ ا 17،7تينالي (المائدة: من َمْر

ْد ()َ. وقال:2 َق َفَر َل ِذيَن َك ّل ُلوا ا ّلَه ِإّن َقا ِلُث ال ٍةّ َثأا َثأ ٍه ِمْن َوَما َثأل َل َلممٌه ِإّل ِإ ِإ
ٌد ِإْن َواِح ُهوا َلْم َو َت ْن ُلمموَن َعّما َي ُقو َيَمّسمّن َي ِذيَن َل ّلمم َفمُروا ا ُهمْم َك ْن َذاٌب ِم َعم

ِليٌم)َ (المائدة: )َ. 73َأ

َلِت (-: - سبحانه وقال َقا ُد َو ُهو َي ْل ْيٌر ا ْبُن ُعَز ِه ا ّلمم َلِت ال َقمما ّنَصمماَرى َو ال

ْلَمِسيُح ْبُن ا ِه ا ّل ِلَك ال ُهْم َذ ُل ْو ِهْم َق ِه َوا ْف َأ ُئِّوَن ِبمم ِه ْوَل ُيضَُمما ِذيَن َقمم ّلمم َكَفممُروا ا

ْبُل ِمْن ُهُم َق َل َت ّلُه َقا ّنى ال ُكوَن)َ (التوبةّ: َأ َف ْؤ )َ. 30ُي

للوصممول مباشرة وسيلةّ وبيانه النحراف على الحكم إن- 2

الذين هؤلء خطأ بيان فبعد المستقيم، والمنهج الصحيح، الطريق إلى

الحممق المنهممج بيممان إلى نأتي الله رسل في وضلوا عقيدتهم انحرفت

أكممثر فممي إليممه ودعا الكريم، القرآن قرره كما ورسله، الله أنبياء في

موضع.  من

ُلمموا (-: - تعالى قال ّنمما ُقو ِه آَم ّل ِزَل َوَممما ِبممال ْنمم َنمما ُأ ْي َل ِزَل َوَممما ِإ ْنمم َلممى ُأ ِإ
ِهيَم ْبَرا ِإْسَماِعيَل ِإ َق َو ِإْسممَحا ُقمموَب َو ْع َي َباطِِ َو َْلْسمم ِتممَي َوَممما َوا ُموَسممى ُأو

ِتَي َوَما َوِعيَسى ّيوَن ُأو ِب ّن ِهْم ِمْن ال ّب ُق ل َر َفّر ْيَن ُن ٍد َب ُهممْم َأَح ْن َنْحممُن ِم َلممُه َو

ِلُموَن)َ (البقرة: )َ. 136ُمْس

ّدقوا يؤمنمموا أن المممؤمنين اللممه أمممرقـتـادة:  ـقـال بأنبيممائه ويصمم

. )1َ(منهم أحد بين يفرقوا ول كلهم، ورسله

)َ. 1/568( الطبري - انظر: تفسير 1
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ِزَل ِبَما الّرُسوُل آَمَن (سبحانه: وقال ْن ِه ُأ ْي َل ِه ِمْن ِإ ّب ُنوَن َر ْؤِم ْلُم ُكّل َوا

ِه آَمممَن ّل ِه ِبممال ِتمم َك ِئ ِه َوَمل ِبمم ُت ُك ِه َو ِل ُق ل َوُرُسمم َفممّر ْيممَن ُن ٍد َب ِه)َ ِمممْن َأَحمم ِل ُرُسمم

)َ. 285اليةّ (البقرة: من

ّيةَّ (سبحانه: فقال والرسل النبياء عبوديةّ الله وبين َنمما َمممْن ُذّر ْل َحَم

َع ّنُه ُنوٍح َم ًا َكاَن ِإ ْبممد ًا)َ (ال َع ُكور ُكممْر ()َ. وقممال:3سممراء:إَشمم ْذ َنمما َوا َد َبا ِع

ِهيَم ْبَرا َق ِإ ِإْسَحا ُقوَب َو ْع َي ِلي َو ِدي ُأو ْي َْل ِر)َ (ّص: ا ْبَصا َْل )َ. 45َوا

ِكَف َلممْن (فقممال: فيممه الحممق المنهممج الله بيّن فقد عيسى أّما ْن َت َيْسمم

ْلَمِسيُح ُكوَن َأْن ا ًا َي ْبممد ِه)َ َع ّلمم َممما ()َ. وقممال:172اليممةّ (النسمماء: مممن ِل

ْلَمِسيُح ْبُن ا َيَم ا ْد َرُسوٌل ِإّل َمْر َلْت َق ِه ِمْن َخ ِل ْب ُأّمممُه الّرُسممُل َق َقةٌّ َو ّدي ِصمم

َنا ُكلِن َكا ْأ َعاَم)َ َي ّط ّنَممما ()َ وقممال:75اليممةّ (المائممدة: مممن ال ْلَمِسمميُح ِإ ا

ْبُن ِعيَسى َيَم ا ِه َرُسوُل َمْر ّلمم ُتممُه ال ِلَم َك َهمما َو َقا ْل َلممى َأ َيممَم ِإ ْنممُه)َ َوُروٌح َمْر ِم

()171َاليةّ (النساء: من َثَل ِإّن  َد ِعيَسى َم ْن ِه ِع ّلمم َثممِل ال َدَم َكَم َقممُه آ َل َخ

ُكوُن)َ (آل ُكْن َلُه َقاَل ُثأّم ُتَراٍب ِمْن َي )َ. 59عمران: َف

- سبحانه-:  فيه فقال  محمد أّما

ْبَحاَن( ِذي ُس ّل ِه َأْسممَرى ا ِد ْبمم َع ً ِب ْيل ِد ِمممَن َل ْلَمْسممِج ِم ا ْلَحممَرا َلممى ا ِإ
ِد ْلَمْسِج ْقَصى)َ ا َْل ْوَحى (. وقال:)1َاليةّ سراء: منإ(ال ا َأ َلى َف ِه ِإ ِد ْب َع

ْوَحى)َ ( َما ُقمموُل ل ُقممْل(  اللممه له )َ. وقال10لنجم:اَأ ُكممْم َأ ِدي َل ْنمم ِع

ِئُن ِه َخَزا ّل َلُم َول ال ْع ْيَب َأ َغ ْل ُقوُل َول ا ُكْم َأ ّني َل َلممٌك ِإ ُع ِإْن َم ِبمم ّت أ
ِإّل َ

َلّي)َ ُيوَحى َما . )50َاليةّ (النعام: من ِإ

ًنا وقال ُنوا (أمته: على رسوله حق مبي ْؤِم ُت ِه ِل ّل ِه ِبال ِل ُه َوَرُسو َعممّزُرو ُت َو
ُه)َ ّقُرو َو ُت ِذيَن ()َ. وقممال:9اليممةّ (الفتح: مممن َو ّلمم ُنمموا َفا ِه آَم ُه ِبمم َعممّزُرو َو
ُه َنَصممُرو ُعمموا َو َب ّت ّنمموَر َوا ِذي ال ّلمم ِزَل ا ْنمم َعممُه ُأ ِئِّممَك َم َل ِلُحمموَن)َ ُهممُم ُأو ْف ْلُم ا
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ُعوا ()َ. وقال:157اليةّ لعراف: منا( ِطي َأ ّلممَه َو ُعمموا ال ِطي َأ الّرُسمموَل)َ َو

فقمال: والرسمل، النبيماء بشمريةّ اللمه )َ. وبيمّن92اليةّ (المائدة: من

ّنَما ُقْل( َنا ِإ ُكْم)َ َبَشٌر َأ ُل ْث َلْت ()َ. وقال:110اليةّ (الكهف: من ِم ُهْم َقا َل

ُهْم ُل ُكْم َبَشٌر ِإّل َنْحُن ِإْن ُرُس ُل ْث ِكّن ِم َل ّلممَه َو َلممى َيُمممّن ال ُء َمممْن َع ِمممْن َيَشمما

ِه)َ ِد َبا ْبَحاَن ُقْل ()َ. وقال:11اليةّ براهيم: منإ( ِع ّبي ُس ْنممُت َهْل َر ِإّل ُك
ًا التوسممط منهممج يرسممم )َ. ومممما93اليةّ سراء: منإ(ال َرُسول)ًَ َبَشر

ْد (-: - سبحانه قوله النبياء في َق َل َنا َو ْل ً َأْرَسمم ِلممَك ِمممْن ُرُسممل ْب َنمما َق ْل َع َوَج
ُهممْم ًا َل َواجمم ّيممةًّ)َ َأْز ُذّر علممى منكممًرا )َ. وقممال38اليممةّ (الرعممد: مممن َو

ُلوا(  محمد، في قولهم المشركين َقمما َذا َممماِل َو ُكممُل الّرُسمموِل َهمم ْأ َي

َعاَم ّط َيْمِشي ال َواِق)َ ِفي َو َْلْس َوَما (. فقال:)7َاليةّ (الفرقان: من ا
َنا ْل َلَك َأْرَس ْب ِليَن ِمَن َق ْلُمْرَس ُهممْم ِإّل ا ّن ُلوَن ِإ ُك ْأ َيمم َعمماَم َل ّط َيْمُشمموَن ال ِفممي َو

َواِق)َ َْلْس )َ. 20اليةّ (الفرقان: من ا

ّو والرسمل، النبيماء منممزلةّ لنمما اتضُممح اليممات ممن سبق ومما وعلم

 قممال، الغالين مع فيهم الغلو يجوز فل فيهم، الحق والمنهج مقامهم،
 عبممده، أنمما فإنممما مريممم ابممن النصممارى أطرت كما تطروني ل

قولوا الناس أيها  يا -  . وقال،)  )1َ ورسوله الله فقولوا: عبد

اللممه، عبممد بممن محمممد أنمما الشمميطان، يسممتجرينكم ول بقممولكم

 الله رفعني ما فوق ترفعوني أن أحّب ما والله الله، ورسول
  )2َ( .

يجممب بممل انتقاصممهم، أو قممدرهم مممن الحممّط يجمموز ل وكذلك

يجممب وكممذلك بينهممم، التفريممق وعممدم بهممم واليمممان احممترامهم

)َ. 55 ،47 ،24 ،1/23( )َ وأحمد4/142( البخاري - أخرجه 1

)َ. 4418( رقم الجامع صحيح في كما اللباني )َ وصححه4806( )َ رقم4/254( داود وأبو له، )َ واللفظ3/241( أحمد - أخرجه 2
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مكانممةّ وأرفعهممم الخلممق صممفوة فهممم جنممابهم، وحفممظ تمموقيرهم

ِئَِّك (ومنمزلةّ. َل ِذيَن ُأو ّل َدى ا ّلممُه َه ُهُم ال َدا ُهمم ِب ْه)َ َف ِد َتمم ْق (النعممام: مممن ا

. )90َاليةّ

ّيةّ لمنهج السلم تقرير من ذكرته ما إن اليمممان بماب فممي الوسممط

كاليمممان العتقمماد، أبممواب من عداه ما على عملي دليل ورسله بالله

وشّره.  خيره وبالقدر الخر واليوم والكتب بالملئكةّ

ًقا ذكرت وكما ذلممك، فممي ورد ممما استقصمماء هممو المراد فليس ساب

ّيةّ قواعممد إرسمماء المراد وإنما ّنهمما وبيممان الوسممط فمممن إلهممي، منهممج أ

السبيل.  سواء ضّل فقد عنها انحرف

ْهممَل َيمما ُقْل (المائدة: سورة في تعالى قوله جاء ولذلك َتمماِب َأ ِك ْل ل ا

ُلوا ْغ ُكْم ِفي َت ِن ْيَر ِدي ّق َغ ْلَح ُعوا َول ا ِب ّت َء َت َوا ْهمم ٍم َأ ْو ْد َقمم ّلوا َقمم ْبممُل ِمممْن َضمم َق

ّلوا َأَض ًا َو ِثير ّلوا َك ِء َعْن َوَض َوا ِبيِل)َ (المائدة: َس )َ. 77الّس

ْهممَل َيا (النساء: سورة في ذلك قبل قال بل َتمماِب َأ ِك ْل ُلمموا ل ا ْغ ِفممي َت

ُكْم ِن ُلوا َول ِدي ُقو َلى َت ِه َع ّل ّق)َ ِإّل ال ْلَح )َ. وهاتان171اليةّ (النساء: من ا

قضُيةّ وهي العتقاد، مسائل من مسألةّ تقرير سياق في جاءتا اليتان

بيانها.  سبق كما السلم، عليه مريم، ابن عيسى في النصارى اعتقاد

ّيةّ منهج تقرير إطار وفي  –- تعممالى قمموله يأتي العقيدة في الوسط

َغُب َوَمْن( ِةّ َعْن َيْر ّل ِهيَم ِم ْبَرا ِفَه َمْن ِإّل ِإ ْفَسُه)َ َس اليممةّ (البقممرة: مممن َن

ّلة130ّ ّيممةّ الملممةّ هممي السمملم، عليه إبراهيم، )َ. وم ل السمممحةّ الحنيف

تفريط.  ول فيها إفراطِ

هممذا طريقممه تمرك اليممةّ: فمممن لهمذه تفسمميره فمي كمثير ابممن قال

ّي والغي الضُللةّ طرق واتبع وملته ومسلكه هذا؟! من أعظم سفه فأ
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ًقمما أحممدثأوا اليهممود، فممي اليممةّ هذه وقتادة: نمزلت العاليةّ أبو قال طري

لصحةّ ويشهد أحدثأوه، فيما إبراهيم ملةّ وخالفوا الله، عند من ليست

ِهيُم َكاَن )ََما -: - تعالى قوله القول هذا ْبَرا ًا ِإ ّي ِد ُهو ًا َول َي ّي ِن ِكممْن َنْصممَرا َل َو
ًا َكاَن ِنيف ًا َح ِلم ِكيَن)َ (آل ِمَن َكاَن َوَما ُمْس ِر ْلُمْش . )1َ()67َعمران: ا

َأْن( يونس سورة وفي ِقْم َو َهَك َأ ّديِن َوْج ًا)َ ِلل ِنيف اليةّ (يونس: من َح

ًا)َ( وحممده، لله العبادة أخلص كثير: أي ابن )َ. قال105 ِنيفمم (يممونس: َح

ًفا أي)َمم 105اليةّ من َنّن َول (قممال: ولهممذا الشرك، عن منحر ُكممو َت

ِكيَن)َ ِمَن ِر ْلُمْش . )2َ()105َاليةّ (يونس: من ا

ِلَك (يوسف: وفي ّديُن َذ ّيُم ال َق ْل ِكّن ا َل َثَر َو ْك ّناِس َأ َلُممموَن)َ ل ال ْع َي

الممذي هممذا تفسمميرها: أي فممي كممثير ابن . قال)40َاليةّ (يوسف: من

المسممتقيم الممدين هممو لممه العمل وإخلص الله توحيد من إليه أدعوكم

. )3َ(به الله أمر الذي

القول:  وخلصة

ّيةّ حقيقممةّ تقّرر متتاليةّ، متواليةّ جاءت اليات إّن بمماب فممي الوسممط

ًدا العتقاد، ّطرا - البواب جميع في ذلك تقريره في القرآن منهج مع ا

-.  سيأتي كما

ّكد أمثلةّ لذكرت الطالةّ خوف ولول ولكممن وتبينها، الحقيقةّ هذه ُتؤ

ّنها أظن ل تأكيد.  أو بيان إلى تحتاجا ذلك بعد أ

دون ورسممله، بممالله اليمممان بممابي علممى اقتصممرت أنني إلى وأشير

ّقق إذا لنه اليمان، أبواب من سواهما علممى ورسممله بممالله اليمان تح

)َ. 1/185( كثير ابن - انظر: تفسير 1

)َ. 434 /2( كثير ابن - انظر: تفسير 2

)َ. 2/479( كثير ابن - انظر: تفسير 3
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والحمد محالةّ، ل الركان بقيةّ تحقق يستلزم ذلك فإن الصحيح الوجه

العالمين.  رب لله

ًيا: التشريع    والتكليف ثان

ّيةّ ملمح أّن ذكرت أن سبق أمر وهذا الحرجا، ورفع اليسر، الوسط

َعَل َوَما (-: - تعالى كقوله موضع، من أكثر في القرآن قّرره ُكممْم َج ْي َل َع

ّديِن ِفي ُد ()َ. وقمموله:78اليممةّ (الحج: من َحَرجٍا)َ ِمْن ال ِريمم ّلممُه ُي ُكممُم ال ِب

ُيْسَر ْل ُد َول ا ِريمم ُكممُم ُي ُعْسممَر)َ ِب ْل ل ()َ. وقمموله:185اليممةّ (البقممرة: مممن ا

ّلُف َك ّلُه ُي ًا ال ْفس َها)َ ِإّل َن َع هنمماك ذكرته )َ وما286اليةّ (البقرة: من ُوْس

ّتصل القضُيةّ.  هذه تقرير في هنا سأذكره بما م

ّيةّ لمنهج القرآن تقرير عن الحديث وسأجعل التشممريع فممي الوسط

واستيعابها.  القضُيةّ تحرير ليسهل متتاليةّ، فقرات في والتكاليف

عنهمما وضممع بممأن العزيممز الكتمماب فممي الّمةّ هذه على الله - امتّن1

مممن َحّمممل ممما يحملهمما ولم قبلها، من على كانت التي والغلل الصر

ّيةّ مظاهر من مظهًرا ذلك فكان قبلها، ّدين.  هذا وسط ال

قمموم مممع  كلمممه فممي  محمد، نبيه وصف - في - تعالى يقول

ُع (السلم: عليه موسى، َيضَُ ُهْم َو ْن ُهْم َع ْغلَل ِإْصَر َْل ِتممي َوا ّل َنْت ا َكمما

ِهْم)َ ْي َل رسممول دعمماء جملممةّ مممن أن . كما)157َاليةّ لعراف: منا( َع

َنا (والمؤمنين:  الله، ّب َنا َتْحِمْل َول َر ْي َل ًا َع َتممُه َكَممما ِإْصر ْل َلممى َحَم َع

ِذيَن ّل َنا)َ(البقرة: مممن ِمْن ا ِل ْب الحممديث: فممي جمماء . وقممد)286َاليممةّ َق

. )1َ(روايةّ: "قال: نعم"   فعلت". وفي الله: قد "قال

ّد تحّمله في الذي الثقيل العهد هو والصر ّقةّ.  أش المش

)َ. 126( )َ رقم1/116( مسلم - أخرجه 1
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عبادتهم.  في كانت التي الّشدائد هي والغلل

َنا (-: - تعالى قوله الربيع عن الطبري روى ّب َنا َتْحِمْل َول َر ْي َل ًا َع ِإْصر
َتُه َكَما ْل َلى َحَم ِذيَن َع ّل َنمما)َ ِمممْن ا ِل ْب يقممول:)َمم 286اليممةّ (البقممرة: مممن َق

ّتشديد ّددته الذي ال الكتاب.  أهل من قبلنا من على ش

. )1َ(الغليظ الصر: المرمالك:  وقال

ّدةسعيد:  وقال . )2َ(العمل الصر: ش

ًدا اتبع منمجاهد:  وقال وضمع الكتاب، أهل من ودينه محم

ّتشديد من عليهم كان ما عنهم . )3َ(  دينهم في ال

يقممال: أن بالصممواب ذلممك في القوال وأولىالطبري:  قال

العهممد الّمي النبي الكلم: ويضُع معنى وأن العهد، الصر: هو إن

التمموراة، إقامممةّ مممن إسممرائيل بنممي علممى أخممذ اللممه كممان الممذي

البممول، من الجلد كقطع الّشديدة، العمال من فيها بما والعمل

مفروضممةّ كممانت الممتي العمممال مممن ذلممك ونحو الغنائم، وتحريم

. )4َ(  القرآن حكم فنسخها عليهم،

قممد السلم، عليه أنه، إلى إشارة والعراف البقرة آيتي وفي

ّيةّ.  والّسماحةّ بالتيسير جاء والوسط

ّلتالجشمي:  قال شممريعته أن - على العراف - اليةّ آيةّ د

المممم فممي كممان ثأقممل كممل أمتممه عن وضع وأنه الّشرائع، أسهل

. )5َ(  الماضيةّ

)َ. 3/158( الطبري - انظر: تفسير 1

)َ. 9/85( الطبري - انظر: تفسير 2

)َ. 9/85( الطبري - انظر: تفسير 3

)َ. 9/85( الطبري - انظر: تفسير 4

)َ. 7/2882( القاسمي - انظر: تفسير 5
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بن أبي عن صحيح بسند مندة بن عمرو أبي فوائد في وجاء

ّدين "إن  النممبي، قممال: أقرأنممي  كعممب ّيممةّ اللممه عنممد المم الحنيف

نسممخ إنما العلئي: وهذا النصرانيةّ". قال ول اليهوديةّ ل الّسمحةّ

. )1َ(  معناه وبقي لفظه

ّيةّ ولبيان ّتكاليف في السلم وسط الله شرعه ما ضوء في ال

الممتي الحكام من نماذجا أذكر  رسوله، لسان وعلى كتابه، في

ّين أيديهم، بين التي التوراة في جاءت والصممار الغلل منهمما يتب

. )2َ(  عليهم كانت التي

والعشرين:  الحادي الصحاح في الخروجا سفر في جاء

امممرأة أو رجل ثأممور نطممح قتل. إذا ُيقتممل وأمه أباه شتم "من

يضُبطه ولم صاحبه على أشهد وقد قبل، من نطاًحا الثور وكان

يقتل".  وصاحبه يرجم فالثور امرأة أو رجل فقتل

نفسممه: "ول السممفر وفممي والثلثأيممن الخممامس الصممحاح وفممي

يقتل".  إنه بل للموت المذنب القاتل نفس عن فديةّ تأخذوا

مّس من اللويين: "كل سفر من عشر الحادي الصحاح وفي

فمي عليمه تضُمطجع مما وكمل المسماء، إلمى نجًسما يكون حائضًُا

مممن وكل نجًسا، يكون عليه تجلس ما وكل نجًسا، يكون طمثها

إلممى نجًسمما ويكممون بممماء، ويسممتحم ثأيممابه، يغسممل فراشها مّس

المساء". 

تحممرثا التثنيممةّ: "ل سممفر من والعشرين الثاني الصحاح وفي

ًعا، وحمار ثأور على ًبا تلبس ول م ًطا ثأو ًفا مختل ًنا صو ًعا".  وكتا م

)َ. 158( ص الشريعةّ في الحرجا رفع عن نقل )َ،27( لوحةّ العلئي قواعد - انظر 1

)َ. 158( ص الشريعةّ في الحرجا سيأتي: رفع لما - انظر 2
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النممماذجا: هممذه سمماق أن بعممد حميممد بممن صممالح الممدكتور قال

الكتمماب - في وتعالى - تبارك الحق قول وأبلغَّ ذلك من وأصدق

حكيممم مممن تنمزيل خلفه، ول يديه بين من الباطل يأتيه ل الذي

ٍم (حميد: ْل ُظ ِب ِذيَن ِمَن َف ّل ُدوا ا َنا َها ِهْم َحّرْم ْي َل َباٍت َع ّي ّلْت َط ُهممْم ُأِح َل

ِهْم ّد ِبَص ِبيِل َعْن َو ِه َس ّل ًا)َ (النسمماء: ال ِثير - - سممبحانه  وقمموله)160ََك

َلممى (بغيهممم: بسممبب عليهممم المحرمممات من أنواع بيان في َع ِذيَن َو ّلمم ا

ُدوا َنا َها ٍر ِذي ُكّل َحّرْم ُف ِر َوِمَن ُظ َق َب ْل ِم ا َن َغ ْل َنا َوا ِهممْم َحّرْم ْي َل ُهَما َع ُشممُحوَم

َلْت َما ِإّل ُهَما َحَم ُهوُر ِو ُظ َيا َأ َوا ْلَح ْو ا َلمَط َمما َأ َت ٍم اْخ ْظم َع ِلمَك ِب ُهْم َذ َنما ْي َجَز

ِهْم ِي ْغ َب ّنا ِب ِإ ُقوَن)َ (النعام: َو ِد )َ. 146َلَصا

من الّمةّ هذه على به امتّن ما لبيان كتابه في الله ساقه ذلك وكل

ّنه:  نممبيه، ونعممت والتسممهيل، والتيسممير التخفيممف، ُيِحممّل (بممأ ُهممُم َو َل

َباِت ّي ّط ُيَحّرُم ال ِهممُم َو ْي َل ِئَث َع َبمما ْلَخ ُع ا َيضَُمم ُهممْم َو ْن ُهْم َع ْغلَل ِإْصممَر َْل َوا
ِتي ّل َنْت ا ِهْم)َ َكا ْي َل . )157َاليةّ لعراف: منا( َع

ًئِّا اللممه - رحمهم علماؤنا ذكر وقد الممتي والغلل الصممار مممن - شممي

منممه، أو الثمموب مممن النجاسممةّ موضع منها: قطع قبلنا، من على كانت

العضُمماء وقطممع السممبت، وتحريممم الغنممائم، وإحممراق البممدن، ومممن

ّين الخاطئِّةّ، ّديممةّ، شممرع غيممر مممن والخطممأ العمممد في القصاص وتع ال

المممال ربممع أداء منهم وطلب التوبةّ، على علمةّ أنفسهم بقتل وأمروا

ّيممام في الجماع وحرمةّ البيعةّ، في إل الصلة جواز وعدم الزكاة، في أ

ّنوم، العتمةّ بعد الصوم ّتطهيممر وعممدم النمموم، بعد الطعام وحرمةّ وال ال

ّلليل ذنب وكتابةّ بالتيمم، . )1َ(الباب.   على بالّصبح ا

بعده.  )َ وما158( ص الشريعةّ في الحرجا رفع كتاب سبق ما - انظر: لكل 1
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ّتضُح سبق ومما منهممج تقريممر علممى والعممراف البقممرة آيتي دللةّ ي

ّيةّ ّتشريع في الوسط ّتكليف.  ال وال

ّين كثيرة آيات - وردت2 ّلف ل الله أن ُتب ول طاقتهمما، فمموق نفًسا ُيك

ّلف ّلُف ل (-: - تعالى قال وقدرتها، وسعها إل نفًسا ُيك َك ّلُه ُي ًا ال ْفس ِإّل َن
َها)َ َع ()َ.286اليةّ (البقرة: من ُوْس ّلُف ل  َك ّلممُه ُي ًا ال ْفسمم َهمما)َ َممما ِإّل َن َتا آ

ّلُف ل ()َ. وقال:7اليةّ (الطلق: من َك ْفٌس ُت َها)َ ِإّل َن َع (البقرة: من ُوْس

ُفوا (-: عله في - جل )َ وقال233اليةّ ْو َأ ْيَل َو َك ْل ْلِميممَزاَن ا ِقْسممِط َوا ْل ِبا

ّلُف ل َك ًا ُن ْفس َها)َ ِإّل َن َع ِذيَن ()َ وقممال:152اليممةّ (النعممام: مممن ُوْس ّلمم َوا
ُنوا ُلوا آَم َعِم ِلَحاِت َو ّلممُف ل الّصا َك ًا ُن ْفسمم َها)َ ِإّل َن َع لعممراف: مممنا( ُوْسمم

ّلُف َول (تعالى:  وقال)42َاليةّ َك ًا ُن ْفس َها ِإّل َن َع َنا ُوْس ْي َد َل َتاٌب َو ُق ِك ِطمم ْن َي

ّق)َ ْلَح )َ. 62اليةّ (المؤمنون: من ِبا

ّلممُف ل (-: - تعممالى قمموله أن مممن الرغممم وعلممى َك ّلممُه ُي ًا ال ِإّل َنْفسمم
َها)َ َع ّتكليممف عدم على الدللةّ ظاهر)َمم 286اليةّ (البقرة: من ُوْس ال

- وتعممالى - سممبحانه الله أن إل والميسرة، القدرة حدود في إل

ّين المممؤمنين، عباده لسان على بدعاء الجملةّ هذه أعقب قد ُيممب

ّنسمميان، بالخطممأ المؤاخممذة عممدم مممن عليهم امتّن ما أن فيه وال

ّتكليف وعدم والغلل، الصار وحّط انتظممم وقممد ُيطاق، ل بما ال

أمور:  ثألثأةّ في ذلك

َنا (-: - تعالى قولهالول:  ّب َنا ل َر ْذ َؤاِخ َنا ِإْن ُت ْو َنِسممي َنمما)َ َأ ْأ َط َأْخ

. )286َاليةّ (البقرة: من

َنا (قوله:الثاني:  ّب َنا َتْحِمْل َول َر ْي َل ًا َع َتممُه َكَما ِإْصر ْل َلممى َحَم ِذيَن َع ّلمم ا

َنا)َ ِمْن ِل ْب )َ. 286اليةّ (البقرة: من َق
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َنمما (-: - تعممالى قممولهالثـالث:  ّب َنمما َول َر ْل َقممةَّ ل َممما ُتَحّم َنمما َطا ِه)َ َل ِبمم

الية: هذه على تعليًقا البقاعي قال)َ. 286اليةّ (البقرة: من

ّتبممه دعمماء مممن نعمممه مواقممع المممؤمنين عبمماده اللممه عرف وقد علممى ر

بمما يؤاخمذهم لمم بمأنه إعلًمما التعلمي، سمبيل علمى فمالخف الخمف

ًنا، اجترحوه جعممل بممل ثأقل، عليهممم حمل ول خطأ، قارفوه بما ول نسيا

ّنممه مممع طاقتهم، فوق حّملهم ول سمحةّ، خفيفةّ شريعتهم جميممع لممه أ

ّنه ذلك، . )1َ(سيئِّاتهم. بذكر يخجلهم فلم سترهم في عنهم عفا وأ

ّلًقا حميد بن الدكتور/ صالح قال ّتكليممف عممدم آيممات على مع ال

حممدود في مطلوبةّ كانت إذ الّشرعيةّ الحكام أّن ُيطاق: ولشّك ل بما

ّطاقةّ، غايةّ بلوغا دون والستطاعةّ الوسع ّدللةّ ذلك ففي ال ّظاهرة ال ال

وعممدم التيسممير، علممى مبنيممةّ الشممريعةّ وأّن مرفمموع، الحممرجا أن على

ّيةّ فهي التعسير، ّيةّ)َ، سمحةّ سهلةّ حنيف ّنةّ الحمد فلله (وسط . )2َ(والم

ّلُف ل (-: ثأناؤه - جّل بذلك يعنيالطبري:  المام وقال َك ّلممُه ُي ال

ًا ْفس َها)َ ِإّل َن َع ّدها)َمم 286اليةّ (البقرة: من ُوْس يسممعها، بممما إل فيتعب

ّيق فل . )3َ(يجهدها ول عليها، يضُ

ّدللةّ الله - رحمه الطبري كلم ففي ًفا هناك أن على - ال تكلي

فيممه تضُممييق ل والطاقممةّ، الوسممع حدود في ولكنه بالتعبد، وأمًرا

ّيةّ.  حقيقةّ وهذه إجهاد، ول الوسط

ل (-: - تـعـالى ـقـوله تفسَـّـير ـفـي رـضـا رشيد وقال

ّلُف َك ّلُه ُي ًا ال ْفس َها)َ ِإّل َن َع ُيحاسبها ول )286َاليةّ (البقرة: من ُوْس

ّلفها، ما على إل ّتكليف ك والوسممع كلفممةّ، فيممه بما اللزام هو وال
)َ. 71( ص الشريعةّ في الحرجا رفع كتاب سبق وانظر: لما )َ،3/733( القاسمي - انظر: تفسير 1

)َ. 73( ص الشريعةّ في الحرجا - انظر: رفع 2

)َ. 3/154( الطبري - انظر: تفسير 3
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بعضُممهم: وقممال عسر، ول حرجا غير من النسان قدرة تسعه ما

مدى دون ما وهو عليها، المقدور المور من عليه يسهل ما هو

طاقته. 

ّدين شرع في - وسنته - تعالى شأنه والمعنى: أّن ّلف أل ال ُيك

. )1َ(  يطيقون ل ما عباده

  

ّيةّ منهممج ُتقّرر اليات هذه إّنالقول:  وخلصة فممي الوسممط

وعممدم الوسممع، حدود في ولكنها ونواهي، أوامر فهناك التكليف،

ّقةّ، وإحراجا.  وعسر تضُييق فيها وليس المش

ّكد - ومما3 ّيةّ منهج ويقّرر يؤ ّتكليممف التشممريع فممي الوسممط وال

ُد َما (-: - تعالى كقوله الحرجا، برفع وردت التي اليات ِريمم ّلممُه ُي ال

َعممَل َيْج ُكممْم ِل ْي َل َو (. وقمموله:)6َاليممةّ (المائممدة: مممن َحممَرجٍا)َ ِمممْن َع ُهمم

ُكْم َبا َت َعَل َوَما اْج ُكْم َج ْي َل ّديِن ِفي َع )َ.78اليممةّ (الحج: مممن َحَرجٍا)َ ِمْن ال

َلى َكاَن َما (وقوله: ِبّي َع ّن ّلممُه َفَرَض ِفيَما َحَرجٍا ِمْن ال (الحممزاب: َلممُه)َ ال

)َ. 38اليةّ من

- كقمموله معينممةّ، فئِّةّ عن الحرجا تنفي جاءت التي اليات ذلك ومثل

ْيَس (والفتح:)َ 2(النور سورتي - في تعالى َلى َل ْعَمى َع َْل َلى َول َحَرجٌا ا َع

ْعَرجِا َْل َلى َول َحَرجٌا ا ِريِض َع ْلَم أن )َ. وبعممد17اليممةّ (الفتح: من َحَرجٌا)َ ا

ّيممن زوجا حيممث المتبنممي البممن زوجممةّ مممن الممزواجا - جممواز - سممبحانه ب

-: - سممبحانه قممال لهمما، زيممد طلق بعممد زينممب من  الله رسول

)َ. 3/145( المنار - انظر: تفسير 1

)َ. 61- اليةّ: ( 2
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َكممْي( ُكمموَن ل ِل َلممى َي ِنيَن َع ْؤِم ْلُممم َواجِا ِفممي َحممَرجٌا ا ِهْم َأْز ِئ َيمما ْدِع َذا َأ ِإ
ْوا ُهّن َقضَُ ْن ًا)َ ِم َطر . )37َاليةّ (الحزاب: من َو

والّسممماحةّ الحممرجا، رفممع إنحمـيـد:  ـبـن الدكتور/ صالح قال

تفريممط، ول إفممراطِ فل والعتممدال، الوسممط إلممى راجممع والسممهولةّ

ّتشممديد فممالتنطع )1َ(  والفممراطِ التكمماليف، عسممر جممانب فممي حممرجا وال

تحقيممق وعممدم المصممالح تعطممل مممن إليممه يممؤدي فيما حرجا والتقصير

الشرع.  مقاصد

ِلَك (-: - تعالى قال َذ َك ُكْم َو َنا ْل َع ًا)َ ُأّمممةًّ َج اليممةّ (البقممرة: مممن َوَسممط

ّتخفيممف الكمممالت، منبممع هممو )َ. فالتوسممط143 ورفممع والّسممماحةّ وال

. )2َ(والعدل. الوسط طريق سلوك في هو الحقيقةّ على الحرجا

- سبحانه الله إنوالحج:  المائدة آيتي في المفسَّّرون قال

ّلممف - ما وتعالى ّق بشمميء ألزمهممم وممما يطيقممون، ل ممما عبمماده ك يشمم

ومخرًجا.  فرًجا لهم الله جعل إل عليهم

الّممةّ همذه اللمه فمأعطى الممم، في والعزائم الّشدائد كانت ولقد

ًدا يعط لم ما واللين المسامحةّ من وفضُل.  الله من رحمةّ قبلها، أح

الحممرجا رفممع فممي اللممه نعم تعديد إلى ذهبت العربي: ولو ابن يقول

. )3َ(  المرام لطال

إل حكًممما يشممرع - لممم - تعالى الله إنالحنبلي:  الطوفي قال

عسر.  ول حرجا دونه يبق لم حتى ويسره، إليه الطريق وأوسع

مطبعي.  خطأ ولعله - الصحيح: والتفريط، 1

)َ. 13( ص الشريعةّ في الحرجا - انظر: رفع 2

)َ. 60( ص الشريعةّ في الحرجا )َ ورفع3/1293( العربي لبن القرآن - انظر: أحكام 3
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فممي تعممارض إذا أنممه رأى مممن ونحوهمما اليممةّ بهممذه ويحتممجوقال: 

ًعا الخفيف يرجح وثأقيل خفيف اجتهاديان حكمان مسألةّ . )4َ(للحرجا دف

الحممرجا نفممي فممي بممه يقول: ويحتممج حيث الطبري الكيا ذلك ويقّرر

ّيممةّ ظمماهره المنممافي والضُّيق ّلممق الّسمممحةّ. وقممد للحنيف ذلممك علممى ع

ّين بقوله: وهذا القرطبي . )2َ(ب

المائدة:  آية تفسَّير في رضا رشيد وقال

ّين ولما عنممد محلهممما يحممّل وممما الغسممل، وفممرض الوضمموء فرض ب

ّذرهما ّبد معنى على ومحافظةّ بهما تذكيًرا تعسّرهما، أو تع فيهممما التع

ّين التيمم - وهو ًئا لنا شرعهما حكمةّ - ب أعظممم مممن قاعدة ببيان مبتد

ُد َما (السمحةّ. فقال: الّشريعةّ هذه قواعد ِري ّلُه ُي َعَل ال َيْج ُكْم ِل ْي َل ِمممْن َع

فيممما عليكممم ليجعممل اللممه ُيريممد )َ. أي: ممما6اليةّ (المائدة: من َحَرجٍا)َ

ممما. أي: أدنممى - حرًجمما أيضًُا غيرها في - ول اليةّ هذه في لكم شرعه

ّني - تعالى لنه مّشقةّ، وأقل ضيق فهممو بكممم، رحيم رءوف عنكم، - غ

. )3َ(لكم والنفع الخير فيه ما إل يشرع ل

َعممَل َوَممما(-:  - تعالى قوله في كثير ابن وقال ُكممْم َج ْي َل ِفممي َع

ّديِن ّلفكممم ما )َ. أي78اليةّ (الحج: من َحَرجٍا)َ ِمْن ال تطيقممون، ل ممما ك

ّق بشيء ألزمكم وما ومخرًجمما، فرًجمما لكممم اللممه جعممل إل عليكممم يش

تالسلم:  عليه قال، ولهذا ّيممةّ  بعث ال)  )4َ السمممحةّ بالحنيف . وق

راليمممن:  إلممى أميريممن بعثهممما حين موسى وأبي لمعاذ ول  بّش

ّفرا ولهممذا كممثيرة، هممذا في . والحاديث)  )5َ ُتعّسرا ول ويّسرا ُتن
)َ. 61( ص الحرجا ورفع )َ مخطوطِ،132( ص اللهيةّ - انظر: الشارات 4

)َ. 61( ص الحرجا )َ ورفع3/432( القرطبي - انظر: تفسير 2

)َ. 6/258( المنار - انظر: تفسير 3

)َ. 110( ص تخريجه - تقدم 4

)َ. 109( ص تخريجه - تقدم 5
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َعممَل َوَممما (قمموله: فممي عباس ابن قال ُكممْم َج ْي َل ّديِن ِفممي َع ِمممْن المم

. )1َ(  ضيق من يعني)َ 78اليةّ (الحج: من َحَرجٍا)َ

واضممح دليممل الحممرجا رفممع آيممات أن سممبق مما لنا اتضُح وقد

ّيةّ على قاطع وبرهان وتكاليفه.  تشريعه في الدين هذا وسط

ّتشممريع بمماب فممي الكريم القرآن من الدلةّ ذكر - ونواصل4 ال

ّتكليف ّيةّ، منهج تقّرر التي وال ّدين، هذا سمةّ وأنه الوسط وسّر ال

ّتخفيف آيات هي اليات وهذه عظمته، أسرار من ّتيسير.  ال وال

ُد (-: - سبحانه قال ِري ّلُه ُي ُكُم ال ُيْسَر ِب ْل ُد َول ا ِري ُكُم ُي ُعْسممَر)َ ِب ْل ا

َيّسُرَك (-: عله في - جّل . وقال)185َاليةّ (البقرة: من ُن ُيْسَرى)َ َو ْل ِل

ِإّن ()َ. وقممال:8(العلممى: َع َفمم ِر َممم ُعْسمم ْل ًا ا َع ِإّن ُيْسممر ِر َممم ُعْسمم ْل ًا)َ ا ُيْسممر

ُد ()َ. وقال:5،6رح:م(الش ِريمم ّلممُه ُي ّفممَف َأْن ال ُكممْم ُيَخ ْن َق َع ِلمم ْنَسمماُن َوُخ ِْل ا

ًا)َ (النساء: ِعيف )َ. 28َض

ّين اليات فهذه ّتخفيممف، اليسممر الّمةّ بهذه أراد الله أن تب ونفممي وال

ّقةّ.  العسر إرادة والمش

كاليممةّ خاصممةّ، قضُمميةّ سممياق في ورد بعضُها كان وإن اليات وهذه

منهمما المممراد أن إل الصمميام فممي الّرخصممةّ شممأن فممي وردت الولممى

آيممةّ ذلممك ومثممل المفّسممرين، مممن واحممد غير بذلك صرح كما العموم،

عمن العجمز عنمد الماء نكاح من أبيح ما سياق في وردت فقد النساء،

عممموم المممراد أن المفّسممرين مممن كثير به صرح الذي أن الحرائر. إل

ّتخفيف ّقةّ ورفع التيسير وإرادة الّشريعةّ، في ال . )2َ(المش

)َ. 3/236( كثير ابن - انظر: تفسير 1

)َ. 68( ص الشريعةّ في الحرجا - انظر: رفع 2
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فممي الفطممر والضُّممحاك: اليسممر مجاهممد قممالالقرـطـبي:  ـقـال

القرطبي: والمموجه: عممموم السفر. قال في الّسفر. والعسر: الّصوم

َعممَل َوَممما (-: - تعممالى قممال كما الدين، أمور جميع في اللفظ ُكممْم َج ْي َل َع

ّديِن ِفي .)1َ()78َاليةّ (الحج: من َحَرجٍا)َ ِمْن ال

ُد(الية:  في رضا رشيد وقال ِري ّلُه ُي ُكُم ال ُيْسَر ِب ْل ُد َول ا ِري ُكُم ُي ِب

ُعْسَر)َ ْل فيممما أي: يريد قبله، لما تعليل )َ. وهذا185اليةّ (البقرة: من ا

مممن لكممم يشممرعه ممما وسممائر الصمميام، فممي الرخصممةّ هذه من شرعه

. )2َ(فيه عسر ل تاّما يسًرا دينكم يكون أن أحكام،

ُد (-: - تعمالى قموله فمي كثير ابن وقال ِريم ّلمُه ُي ّفمَف َأْن ال ُكمْم ُيَخ ْن َع

َق ِل ْنَسمماُن َوُخ ِْل ًا)َ (النسمماء: ا ِعيف وأوامممره، شممرائعه، )َ. أي: فممي28َضمم

. )3َ(  لكم يقدره وما ونواهيه،

.)4َ(  يسممر فيممه شمميء كممل وفممي الّمممةّ، نكاح في مجاهد: أي وقال

ّتخفيف التيسير آيات أن إلى نخلص هنا ومن قواعممد لرساء جاءت وال

ّدين، هذا ّيةّ أن وذلك ال ّدين هممذا ديمومممةّ أركممان مممن ركممن الوسممط المم

وعالميته. 

ّلة بعض بذكر الباب هذا وأختم- 5 ّكممد الممتي العلمـيـة الد تؤ

ّيه ّتشريع باب في الدين هذا وسط والتكليف:  ال

ُهّن (المطلقات: شأن - في - تعالى (أ)َ قال ُعممو ّت َلممى َوَم ْلُموِسممِع َع ا

ُه َدُر َلى َق َع ِر َو ِت ْق ْلُم ُه ا َدُر ًا َقمم َتاعمم ْعُروِف َم ْلَم ًا ِبمما ّقمم َلممى َح ِنيَن)َ َع ْلُمْحِسمم ا

َقمماِت ()َ. وقال:236اليةّ (البقرة: من ّل َط ْلُم ِل ٌع َو َتمما ْعُروِف َم ْلَم ًا ِبمما ّقمم َح

)َ. 2/301( القرطبي - انظر: تفسير 1

)َ. 2/164( المنار - انظر: تفسير 2

)َ. 5/1201( القاسمي )َ وتفسير1/479( كثير ابن - انظر: تفسير 3

)َ. 5/30( الطبري - انظر: تفسير 4
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َلى ِقيَن)َ (البقرة: َع ّت ْلُم فإممما محمماور؛ عدة على تدور )َ. والقضُية241ّا

وبخاصممةّ السمملبيةّ، آثأمماره لممه وهممذا للمطلقةّ، تمتيع أي هناك يكون أل

ّلقةّ على وقممع تخفيممف إلممى تحتمماجا جديدة، حياة ستستقبل التي المط

ّطلق ّيا وأثأره ال ّيا. وإّما حّس ّلممظ، تمممتيع هناك يكون أن ومعنو وهممذا مغ

المطلق.  الزوجا على إثأقال فيه

مممع وإمكاناته، الزوجا ظروف فيها ُيراعى متعةّ هناك تكون أن وإما

ّق إهمال عدم المتعةّ.  في المطلقةّ ح

ًعا وأصبح القرآن، أقّره الذي الوسط المر هو وهذا لممدن مممن شممر

عليم.  حكيم

ُكُم َل (-: - تعالى (ب)َ قال ُذ َؤاِخمم ّلممُه ُي ِو ال ْغ ّل ُكْم ِفممي ِبممال ِن ْيَممما ِكممْن َأ َل َو
ُكْم ُذ َؤاِخ َبْت ِبَما ُي ُكْم َكَس ُب ُلو ّلُه ُق ُفوٌر َوال ِليٌم)َ (البقممرة: َغ )َ. وفممي225َح

ُكُم ل (المائدة: سورة ُذ َؤاِخ ّلُه ُي ِو ال ْغ ّل ُكْم ِفممي ِبال ِن ْيَممما ِكممْن َأ َل ُكْم َو ُذ َؤاِخمم ُي

ُتُم ِبَما ْد ّق ْيَماَن)َ َع َْل )َ. 89اليةّ (المائدة: من ا

بممإطلق، كفارة فيه يكون أن إما اليمين، في الحنث وموضوع

التفصيل.  أو بإطلق، كفارة فيه يكون ل أو

ّقةّ من فيهالول:  والمر يخفى.  ل ما والعسر المش

ّديالثاني:  والمر مممن قممادح وهممو بمماليمين، السممتهانةّ إلممى ُيممؤ

اليمان.  قوادح

التحممرز يصممعب الممذي اليميممن لغممو بين التفريق التفصيل: وهو أّما

صمميانةّ الّشممرعيةّ الكفممارة ففيممه عممداه ممما أّممما عنممه، معفو فهذا منها،

تفريط.  ول فيه إفراطِ فل الوسط، المر هو فهذا والقسم، لليمين
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ِكممْن (اليميممن: كفارة بيان - في - تعالى (جم)َ قال َل ُكْم َو ُذ َؤاِخمم ِبَممما ُي

ُتُم ْد ّقمم ْيَممماَن َع َْل ُتُه ا ّفمماَر َك َعمماُم َف ْط ِة ِإ ِكيَن َعَشممَر ْوَسممِط ِمممْن َمَسمما َممما َأ

ِعُموَن ْط ُكْم ُت ِلي ْه ْو َأ ُهْم َأ ُت َو ْو ِكْس ِريُر َأ ٍةّ َتْح َب َق ْد َلْم َفَمْن َر َياُم َيِج ِةّ َفِص َثأمم َثأل

ٍم ّيا ِلَك َأ ُة َذ ّفاَر ُكْم َك ِن ْيَما َذا َأ ُتْم ِإ ْف َل ُظوا َح َف ُكْم)َ َواْح َن ْيَما (المائممدة: مممن َأ

)َ. 89اليةّ

ّيةّ وجوه:  ثألثأةّ من اليةّ هذه في والوسط

الكسمموة أو الطعممام نوعيممةّ فممي ُيراعممى المسمماكين إطعممام - أّن1

هممذا اختيممار فممي إليمه ُيرجممع الممذي المقيمماس وجعل ذلك، في الوسط

ويخممرجا ذلممك فممي فينظممر كسمموتهم، أو لهلممه الرجممل إطعام الوسط

منه.  الوسط

ّيةّ تتحقق هذا وفي -.  - أيضًُا وجهين من الوسط

أعلممى مممن يؤخذ فلم إنسان، كل حق في الوسط مراعاةالول: 

-.  - أيضًُا للفقير مراعاة منه، الوسط بل أدناه، أو ماله

وهممذا والمتوسط، والفقير الغني حال بين الفرق مراعاةالثاني: 

ّيةّ معنى من فيه بينهم.  بالتسويةّ الحكم يأت فلم فيه، ما الوسط

ّنه2 أو الطعممام، أمممور: إّممما ثألثأممةّ أحممد علممى تدور الكفارة جعل - أ

ّير والحالف العتاق، أو الكسوة، وهذا منها، بواحد إلزام دون بينها مخ

يخفى.  ل ما والتيسير التوسعةّ من فيه

الثلثأممةّ هممذه مممن نوع أي على يستطع لم أو الحالف يجد لم - إذا3

عباده.  على وتوسعةّ الله من رحمةّ وهذه الصيام، إلى انتقل

ّيةّ أطراف اجتمعت وبهذا قضُمميةّ وهممي القضُمميةّ، هممذه فممي الوسممط

ّد منهمما أعلمى كمان مما أن شمك فل يسمميرة، جزئيمةّ تكممون كلفمةّ وأشمم
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ّيةّ مراعاة ًنا غني الله لن أولى، باب من فيه الوسط أعمالنمما، وعممن ع

ّتشريع ولكن رحيم.  رءوف بنا والله والبتلء، للمتحان ميدان ال

ّيةّ نلحممظ (د)َ كذلك -: - سممبحانه قممال التشممريع، هممذا فممي الوسممط

ْوَم( َيمم ْل ُكممُم ُأِحممّل ا َبمماُت َل ّي ّط َعمماُم ال َط ِذيَن َو ّلمم ُتمموا ا َتمماَب ُأو ِك ْل ُكممْم ِحممّل ا َل

ُكْم َعاُم َط ُهْم ِحّل َو َناُت َل ْلُمْحَص َناِت ِمَن َوا ْؤِم ْلُم َناُت ا ْلُمْحَص ِذيَن ِمَن َوا ّل ا

ُتمموا َتمماَب ُأو ِك ْل ُكممْم ِمممْن ا ِل ْب َذا َق ُهّن ِإ ُتُمممو ْي َت ُهّن آ ِنيَن ُأُجمموَر ْيممَر ُمْحِصمم َغ

ِفِحيَن ِذي َول ُمَسا ّتِخ َداٍن)َ ُم ّية5ّاليةّ (المائدة: من َأْخ تبرز )َ. والوسط

يحتمماجا ل مممما الكتمماب، أهل من النكاح وموضوع الطعام، موضوع في

تفصيل.  أو شرح إلى

ّيةّ منهممج إقممرار نممرى (هممم)َ وكممذلك ّطلق موضمموع فممي الوسممط ال

ّطلق، يحرم فلم وأحكاُمه أو شممرطِ أو قيممد دون ُمتاًحمما يجعلممه ولم ال

وصف. 

ّنه بل أو واحدة طلقةّ من المرأة فيها تبيُن التي الحالت بين فّرق إ

وهكذا.  طلقات، ثألثا من

ّطلق موضوع أن شك ول هممذا علممى الدلممةّ أقمموى مممن وأحكامه ال

ّلممق وأوضمماع أحمموال فيممه روعيممت الممذي المنهممج والمممرأة بالرجممل تتع

والسرة. 

ّطلق البقرة سورتي في وردت التي واليات علممى البرهان هي وال

ذلك. 

ّلممةّ بعممض هذه ّيةّ علممى العمليممةّ الد القممرآن، رسمممها الممتي الوسممط

ّتكاليف.  التشريع باب في موضع من أكثر في وأكدها وال
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ّين الممتي الساسمميةّ المنطلقات اتضُحت سبق، ما خلل ومن ُتممب

ّتشريع في الّشرعي المنهج ّتكليف، ال ّنا وضع الله أن ذكرت حيث وال ع

ّلف ل الله وأن قبلنا، من على كانت التي والغلل الصر فوق نفًسا ُيك

ّلف ل بل طاقتها، الحممرجا رفممع وآيممات آتاهمما، وممما وسممعها، إل نفًسا يك

ّيةّ دللةّ ّيةّ فممي المنهممج هذا متانةّ على قو ّتشممريع، وسممط ذلممك يؤكممد ال

ذلممك والمشممقةّ. كممل للعسممر ورفممع يسممر من ذلك صاحب ما ويقّرره

الكريممم القممرآن أّن وهي بها، وبدأنا استهدفناها، التي للحقيقةّ أوصلنا

ّيةّ منهج رسم في تامةّ عنايةّ عنى وتثبيته.  الوسط
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)1(  العبادة

اءقال:   مالك بن أنس عن أزواجا بيمموت إلممى رهممط ثألثأممةّ  ج

ّلوها، كأنهم ُأخبروا فلما عبادته، عن يسألون  النبي، فقالوا: تقا

ممما لممه ُغفممر قممد وسمملم؟ عليممه اللممه صلى النبي، من نحن أين

تأّخر.  وما ذنبه من تقدم

ًدا.  الليل فأصلي أنا أحدهم: أّما فقال أب

أفطر.  ول الدهر أصوم الخر: أنا وقال

ًدا.  النساء أتزوجا فل أنا آخر: أما وقال أب

لممه، وأتقمماكم للممه لخشمماكم فقممال: إنممي  الله، رسول فجاء

رغممب فمممن النساء، وأتزوجا وأرقد، وأصلي وأفطر، أصوم لكني

. )  )2َ مني فليس سنتي عن

لقممال:   مالك بن أنس وعن فممإذا المسممجد،  النممبي،  دخ

حبل فقالوا: هذا الحبل؟ هذا فقال: ما ساريتين بين ممدود حبل

ّلقمت فمترت فمإذا لزينمب، ه، تع ّلموه،  النمبي، فقمال ب ليصمل ح

. )  )3َ فليرقد فتر فإذا نشاطه، أحدكم

وعنممدها دخممل  النممبي،  أن-  عنها الله - رضي عائشةّ وعن

قممال: مممه، صمملتها، من تذكر قالت: فلنةّ، هذه؟ قال: من امرأة

ّلوا حتى الله يمل ل فوالله تطيقون، بما عليكم   تم

ّدين أحّب وكان . )4َ(  صاحبه عليه داوم ما إليه ال

والعام.  الخاص معناها سيشمل العبادة عن - الحديث 1

)َ. 59( ص تخريجه - تقدم 2

)َ. 784( )َ رقم1/542( ومسلم )َ،48 /2( البخاري - أخرجه 3

)َ. 785( )َ رقم1/542( ومسلم )َ،2/48( البخاري - أخرجه 4

http://www.almoslim.net 172



 العمر) ناصر (للشيخ  الكريم القرآن ضوء في الوسطية

ّيةّ منهممج رسممم فممي ـصـريحة الـحـاديث هذه فممي الوسممط

والحممديث والوضمموح، البيممان غايممةّ فممي الول فالحممديث العبممادة

علممى الحممّث حجممر: فيممه ابممن فيممه - قممال زينممب - قصممةّ الثمماني

قممال  والثممالث)1َ(  فيها التعّمق عن والنهي العبادة، في القتصاد

ممن اشمتغلوا تطيقمون": أي بمما -: "عليكم - أيضًُا حجر ابن فيه

المممر يقتضُممي فمنطوقه عليه، المداومةّ تستطيعون بما العمال

النهممي يقتضُممي ومفهممومه العبممادة، مممن ُيطاق ما على بالقتصار

ّلف عن . )2َ(  ُيطاق ل ما تك

ّدا كممثيرة - وهممي - وأمثالهمما الحمماديث وهذه علممى - جمماءت جمم

ضموء فمي العبمادة مسمار تحديمده في القرآن في جاء ما نسق

عممن بالعبممادة خرجوا الذين أولئِّك على وتشنيعه الوسط، المنهج

الصحيح.  مسارها

ّدده الممذي الطممار ذلممك بيممان فممي ألممّج أن وقبممل القممرآن حمم

فيممما السممائدة المناهممج ذكممر المناسممب مممن أّن وأرى الكريممم،

ّلق ًطا بالعبادة يتع ًطا، تفري فأقول:  وإفرا

فلممو وجفممائهم، تفريطهممم فممي اليهود ويمثلهالول:  المنهج

المممادة تقممديس أن - لوجممدنا تحريفهمما - بعممد التمموراة إلى نظرنا

للخممرة، ذكممًرا التمموراة أسممفار فممي تقممرأ فل بنودهمما، على غلب

ّلق هو فإنما ووعيد وعد من فيها ورد ما حتى فقممط، بالدنيا متع

ًفا أو عاجل، كسب لتحقيق إل الّشخص يعمل فل عقوبةّ من خو

عاجلةّ. 

)َ. 3/37( الباري - فتح 1

)َ. 78( ص الدين في )َ وانظر: الغلو1/102( الباري - فتح 2
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َنمما (فقالوا: الله، معرفةّ في حتى ماديتهم وطبقوا بالغوا بل ِر َأ

ّلَه ًة)َ ال ْهَر ْؤِمَن َلممْن (. وقممالوا:)153َاليةّ (النساء: من َج ّتممى َلممَك ُنمم َح

ّلَه َنَرى ًة)َ ال ْهَر )َ. 55اليةّ (البقرة: من َج

ًقمما تقممديس فممي هممؤلء أغممرق الممدنيوي المممادي التصممور لهممذا ووف

ًقا واتخذوها المحسوسات، محور الماديةّ القيم وأصبحت للرقي، طري

تهضُم، ومعدة تتحّرك، آلةّ إلى هؤلء نظر في النسان وتحول الحياة،

يلهو.  وكائن

ّلقهممم مممدى وبيممن الكرـيـم، الـقـرآن وـصـفهم وقد بالحيمماة تع

ُهْم (-: - تعممالى فقممال عليهمما، وحرصهم ّن َد َتِجمم َل ّنمماِس َأْحممَرَص َو َلممى ال َع

ٍة)َ َيا البهممائم حيمماة كممانت لممو حممتى حياة، )َ. أي96اليةّ (البقرة: من َح

َلْن (الموت: يخشون لنهم ونحوها. وذلك ُه َو ْو ّن َتَم ًا)َ َي َبد (البقرة: مممن َأ

وعبممادتهم للممدنيا، فعملهممم بالممدنيا، غممايتهم ربطمموا )َ. لنهممم95اليممةّ

شيء.  كل فاتهم فقد الدنيا انتهت دنيويةّ: فإذا لمآرب

فهممم للماديممات، أنفسممهم وعبممدوا الشهوات، في أغرقوا بهذا فهم

َنا ِإّل ِهَي َما (قالوا: الذين قريش كمشركي ُت َيا َيا َح ْن ّد َيا َنُموُت ال َنْح َوَما َو
َنا ُك ِل ْه ْهُر)َ ِإّل ُي ّد . )1َ()24َاليةّ (الجاثأميةّ: من ال

أمرنمما ولممذلك وحالته، صوره أسوأ في التفريط يمثل المنهج وهذا

ّنبنمما أن ونسممأله صمملة، كممل فممي منممه نسممتعيذ أن اللممه ّيمماه. يج ِر (إ ْيمم َغ

ْغضُُوِب ْلَم ِهْم)َ ا ْي َل )َ. 7اليةّ (الفاتحةّ: من َع

ّيةّ سبق - انظر: لما 1 )َ. 39( ص الزيد د/ زيد السلم في الوسط
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وذلممك الروحانيممات، علممى القممائم المنهج وهو الثاني المنهج أما

هممذا ويمثممل والرهبنممةّ، العبادة مفهوم في وأغرقوا وتمجيدها، بإعلئها

والغلو.  الفراطِ منهج وهو النصارى، المنهج

وتكبممت الزواجا، تحّرم النفس، على قاسيةّ رهبانيةّ النصارى وابتدع

رجًسا ذلك وترى الرزق، وطيبات الزينةّ، أشكال كل وترفض الغرائز،

وعممن كيفيتها، عن وأخرجوها العبادة، في وبالغوا الشيطان، عمل من

للجسمماد، معذبممةّ مشمموهةّ، غاليممةّ رهبانيممةّ وأصممبحت منهمما، المممراد

ّيممةًّ (برهممان. أو حجممةّ بل أنفسممهم، مممن ابتممدعوها ِن َبا ْه َها َوَر ُعو َد َتمم ْب َممما ا

َها َنا ْب َت ِهْم َك ْي َل َء ِإّل َع َغا ِت ْب َواِن ا ِه ِرْض ّل َها َفَما ال ْو َع ّق َر َها)َ َح ِت َي َعا (الحديممد: ِر

َتاَك َهْل (ومآلهم: حالهم كانت )َ. ولذلك27اليةّ من ِديُث َأ ِةّ َح َي َغاِشمم ْل ا

ٌه ٍذ ُوُجو ِئِّ ْوَم َعةٌّ َي َلةٌّ َخاِش َبةٌّ َعاِم َلى َناِص ًا َتْص َيممةًّ)َ (الغاشمميةّ: َنار )4َ-1َحاِم
)1َ( .

وجمموه مممن الثماني الموجه وهممو والغلممو، الفراطِ يمثل المنهج وهذا

أن اللمه نسممأل بممأن ُأمرنمما ولمذلك المسمتقيم، الّصراطِ عن النحراف

ّنبنا ّليَن)َ َول( إياه؛ يج )َ. 7اليةّ (الفاتحةّ: من الضُّا

ّثممل الذي المادي الغلو هذا وأمام والغلممو العبممادة، فممي التفريممط يم

جمماء البممدن، حممق فممي والتفريممط فيهمما الفممراطِ يمثل الذي الروحاني

ُيصممحح السمملم وأعممدل الّسممبل، لقمموم النمماس ويهممدي المسممألةّ، ل

ّطرق، وبيممن الممّروح، حممق ونسمميان المادة عبادة بين الوسط طريق ال

ّق ذي كممل ليعطممي البممدن، حممق ونسيان الروح إرهاق ّقممه، حمم وفًقمما ح

ّيةّ 1 )َ. 41( ص الزيد د/ زيد السلم في - انظر: الوسط
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َتغَِّ (-: - تعالى لقوله ْب َتاَك ِفيَما َوا ّلُه آ ّداَر ال َة المم ْنممَس َول اْلِخممَر َبَك َت َنِصممي

َيا)َ ِمَن ْن ّد )َ. 77اليةّ (القصص: من ال

تنتظممم كثيرة، آيات في المنهج هذا قّرر قد الكريم القرآن أن ونجد

يلي:  فيما

ّين التي الياتأول:  عممن العبممادة صممرفوا الممذين أولئِّك انحراف تب

ْيممَر ُقْل (-: - تعالى قوله مثل وذلك الصحيح، وجهها َغ َف ِه َأ ّلمم ّني ال ْأُمُرو َتمم

ُد ُب ْع َها َأ ّي أ
ُلوَن)َ (الزمر: َ ِه ْلَجا َها ()َ. وقوله:64ا ّد َنْت َما َوَص ُد َكا ُبمم ْع ِمممْن َت

ِه ُدوِن ّل َها ال ّن َنْت ِإ ٍم ِمممْن َكمما ْو ِريَن)َ (النمممل: َقمم ِف ُقممْل ()َ. وقمموله:43َكمما

ُدوَن ُب ْع َت ِه ُدوِن ِمْن َأ ّل ِلُك ل َما ال ُكممْم َيْم ًا َل ًا)َ َول َضممّر ْفعمم (المائممدة: مممن َن

ِذيَن ()َ. وقمموله:76اليممةّ ّلمم ُذوا َوا ّتَخمم ِه ِمممْن ا ِنمم َء ُدو َيمما ِل ْو ُهْم َممما َأ ُد ُبمم ْع ِإّل َن
َنا ُبو َقّر ُي َلى ِل ِه ِإ ّل َفى ال ْل ّلَه ِإّن ُز ُكُم ال ُهْم َيْح َن ْي ِه ُهْم َما ِفي َب ُفمموَن)َ ِفيمم ِل َت َيْخ

ّنمماِس َوِمممَن (قمموله: ذلك )َ. ومثل3اليةّ (الزمر: من ُد َمممْن ال ُبمم ْع ّلممَه َي ال

َلى ِإْن َحْرٍف َع َبُه َف ْيٌر َأَصا َأّن َخ ْطَم ِه ا ِإْن ِبمم ْتُه َو َب َنممةٌّ َأَصمما ْت َلممَب ِف َق ْن َلممى ا َع

ِه ِه َيا َخِسَر َوْج ْن ّد َة ال ِلَك َواْلِخَر َو َذ ْلُخْسَراُن ُه ِبيُن)َ (الحج: ا ْلُم )َ. 11ا

ّيةّ منهممج ترسممم وأمثالهمما اليممات فهذه ببيممان العبممادة فممي الوسممط

الصحيح.  وجهها على العبادة قلبوا الذين هؤلء طريق انحراف

ّناِس َوِمَن (-: - تعالى قوله في كثير ابن قال ُد َمْن ال ُب ْع ّلممَه َي َلممى ال َع

وغيرهممما: (علممى وقتممادة مجاهد قال)َمم 11اليةّ (الحج: من َحْرٍف)َ

شك.  حرف)َ على
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أي: أي: طرفه، الحبل، حرف ومنه طرف، غيرهم: على وقال

وإل اسممتقر يحبممه ممما وجممد فممإن طممرف، علممى الممدين في دخل

. )1َ(انشمر

اليةّ دللةّ في نّص قوله إن حيث القرطبي، قول إلى وانظر

وغيممره. مجاهممد قاله شّك، حرف)َ. على المراد. قال: (على على

حممرف على القائم كضُعف عبادته، في ضعف على أنه وحقيقته

ومنممه وحممده، وشممفيره شيء: طرفممه كل وحرف فيه، مضُطرب

ّدد.  أعله وهو الحبل، حرف المح

علممى يعبده أن وهو واحد، وجه على أي حرف)َ، وقيل: (على

الّسممراء فممي الشممكر علممى الله عبدوا ولو الضُّراء، دون الّسراء

حرف.  على الله عبدوا لما الضُّراء على والصبر

. )2َ(شرطِ حرف)َ. على وقيل: (على

ُهْم َممما (-: - تعممالى قوله في كثير ابن وقال ُد ُبمم ْع َنمما ِإّل َن ُبو َقّر ُي ِل

َلى ِه ِإ ّل َفى)َ ال ْل عنده ويقّربونا لنا ليشفعوا . أي)3َاليةّ (الزمر: من ُز

جمماهليتهم: لبيممك في حّجوا إذا تلبيتهم في يقولون كانوا ولهذا منمزلةّ،

ًكا إل لك، شريك ل هممي الشممبهةّ وهممذه ملممك، وممما تملكه لك، هو شري

ّدهر قديم في المشركون اعتمدها التي الرسممل، وجمماءتهم وحديثه، ال

ّدها أجمعين، عليهم وسلمه الله صلوات إلى والدعوة عنها، والنهي بر

اخممترعه شمميء هممذا وأن لممه، شممريك ل وحممده للممه العبممادة إفممراد

بمل بمه، رضممي ول فيممه، اللمه يمأذن لمم أنفسمهم عنمد من المشركون

. )3َ(عنه ونهى أبغضُه
)َ. 3/209( كثير ابن - انظر: تفسير 1

)َ. 12/17( القرطبي - انظر: تفسير 2

)َ. 4/45( كثير ابن - انظر: تفسير 3
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ًيا:  عبممادته وتصممف وحممده، اللممه بعبممادة تأمر جاءت التي الياتثان

علممى يدل مما ذلك وغير السواء، الكلمةّ هي عبادته وبأن بالستقامةّ،

- والضُّلل: قال النحراف من السالم الوسط الطريق هي عبادته أن

ْهَل َيا ُقْل (-: تعالى َتاِب َأ ِك ْل ْوا ا َل َعمما َلممى َت ٍةّ ِإ ِلَممم ٍء َك َوا َنمما َسمم َن ْي ُكممْم َب َن ْي َب َأّل َو

َد ُب ْع ّلَه ِإّل َن ِرَك َول ال ِه ُنْش ًا)َ ِب ْيئِّ في )َ. وقال64اليةّ عمران: من (آل َش

ّلَه ِإّن ()1َ(موضع من أكثر ّبي ال ُكْم َر ّب ُه َوَر ُدو ُب ْع َذا َفا ِقيٌم)َ ِصَراطٌِ َه َت ُمْسمم

)َ. 51عمران: (آل

ْد (وقال: ُب ْع ّبَك َوا ّتى َر َيَك َح ِت أ
ْ َيِقيُن)َ (الحجممر: َي ْل الممتي )َ واليممات99ا

ّدا، كثيرة وحده الله بعبادة تأمر جاءت لقممومه: قممال إل نبي من فما ج

ْوا (تعالى: قوله في الطبري الله". قال اعبدوا قوم "يا َل َعا َلى َت ٍةّ ِإ ِلَممم َك

ٍء)َ َوا يمما - قممل ثأنمماؤه - جممّل بممذلك )َ. يعني64اليةّ عمران: من (آل َس

إلممى - تعممالوا: هلّممموا والنجيممل التوراة أهل وهم الكتاب، لهل محمد

وبينكم.  بيننا عدل كلمةّ إلى يعني سواء، كلمةّ

كممل مممن ونممبرأ غيره، نعبد فل الله نوّحد أن هيالعدل:  والكلمة

ًئِّا به نشرك فل سواه، معبود . )2َ(شي

ٍء (نفسها: اليةّ في كثير ابن وقال َوا َنمما َس َن ْي ُكممْم)َ َب َن ْي َب عمممران: (آل َو

ثأممم فيهمما، وأنتممم نحممن نسممتوي ونصممف أي: عممدل)َمم 64اليممةّ من

َد َأّل (بقوله: فسرها ُب ْع ّلَه ِإّل َن ِرَك َول ال ِه ُنْش ًا)َ ِب ْيئِّ عمران: (آل َش

ًنا . ل)64َاليةّ من ًبا ول وثأ ًتا ول صنًما ول صلي شيء، ول ناًرا ول طاغو

الرسممل، جميممع دعمموة هممذه لممه، شممريك ل وحممده لله العبادة نفرد بل
صراطِ هذا فاعبدوه وربكم ربي هو الله )َ (إن64اليةّ: ( الزخرف، سورة مستقيم)َ. وفي صراطِ هذا فاعبدوه وربكم ربي الله )َ (وإن36اليةّ: ( مريم، سورة - ففي 1

مستقيم)َ. 

)َ. 3/301( الطبري - انظر: تفسير 2
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ْد( َلَق َنا َو ْث َع ٍةّ ُكّل ِفي َب ً ُأّمم ُدوا َأِن َرُسمول ُبم ْع ّلمَه ا ُبموا ال ِن َت ُغوَت)َ َواْج ّطما ال

. )1َ()36َاليةّ (النحل: من

-: - تعممالى قمموله فممي المممام السممتاذ قممالرـضـا:  رشيد وقال

ْوا( َل َعا َلى َت ٍةّ ِإ ِلَم ٍء)َ َك َوا دعاهم نكلوا لما )64َاليةّ عمران: من (آل َس

دعمموة عليممه اتفقممت الممذي وروحه الدين أصل هو آخر، أمر إلى

فيممه يرجح ل ووسط عدل أي الفريقين، بين سواء وهو النبياء،

َد َأّل (بقمموله: فّسممره وقممد آخممر، علممى طممرف ُبمم ْع ّلممَه)َ ِإّل َن (آل ال

. )2َ()َ الية64ّاليةّ عمران: من

ّيةّ في نّص اليةّ هذه أن لنا يتضُح وبهذا العبممادة، فممي الوسط

وحده.  الله عبادة وهي

ّلَه ِإّن (-: - تعالى قوله أّما ّبي ال ُكْم َر ّب ُه َوَر ُدو ُب ْع َذا َفا ِصَراطٌِ َه

ِقيٌم)َ (آل َت ذلكمعناها:  في الطبري قال فقد. )51َعمران: ُمْس

. )3َ(  فيه اعوجاجا ل الذي المتين والهدي القويم، الطريق هو

ِإّن(مريم:  آية في وقال ّلَه َو ّبي ال ُكْم َر ّب ُه َوَر ُدو ُب ْع َذا َفا ِصَراطٌِ َه

ِقيٌم)َ (مريم: َت أن وأخممبرتكم بممه، أوصمميتكم الممذي )َ. يقول: هذا36ُمْس

ركبممه ومن نجا، سلكه من الذي المستقيم، الطريق هو به أمرني الله

. )4َ(  أنبياءه به أمر الذي الله دين لنه اهتدى،

القاسمي:  وقال

ُه( ُدو ُب ْع َذا َفا َتِقيٌم)َ ِصَراطٌِ َه أي: قممويم، )36َاليممةّ (مريم: من ُمْس

. )5َ(  وغوى ضّل خالفه ومن وهدى، رشد اتبعه من
)َ. 1/371( كثير ابن - انظر: تفسير 1

)َ. 3/325( المنار - انظر: تفسير 2

)َ. 3/283( الطبري - انظر: تفسير 3

)َ. 16/85( الطبري - انظر: تفسير 4

)َ. 11/4137( القاسمي - انظر: تفسير 5
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ّينت أن سبق وقد ّيةّ أن ب - قوله وأن الستقامةّ تعني الوسط

َنا (-: تعالى ِد ْه َتِقيَم)َ (الفاتحةّ: الّصَراطَِ ا ْلُمْس الدلممةّ أقمموى . من)6َا

ّيةّ، منهج على الكريم.  القرآن يقّرره كما الوسط

ًثا:  معناهمما فممي العبممادة أنممواع بعممض فممي جمماءت الممتي اليمماتثال

منهممج بممالتزام أمممًرا فيها نجد حيث وغيرهما، والدعاء كالصلة الخاص

ًيمما الوسممط، الفممراطِ يمثممل ممما وهممو الرهبنممةّ، أو الضمماعةّ عممن ونه

والتفريط. 

ّين ممما علممى مقتصًرا ذلك، في وردت التي اليات بعض وسأذكر ُيممب

ّيةّ.  على اليةّ دللةّ بيان مع المراد، الوسط

بني حق في قال حيث فيها، والغلو العبادة في الفراطِ الله - ذّم1

ّيةًّ (النصارى: من إسرائيل ِن َبا ْه َها َوَر ُعو َد َت ْب َها َما ا َنا ْب َت ِهممْم َك ْي َل َغمماَء ِإّل َع ِت ْب ا

َواِن ِه ِرْض ّل َها َفَما ال ْو َع ّق َر َها َح ِت َي َعا َنا ِر ْي َت ِذيَن َفآ ّلمم ُنمموا ا ُهممْم آَم ْن ُهممْم ِم َأْجَر

ِثيٌر َك ُهْم َو ْن ُقوَن)َ ِم )َ. 27اليةّ (الحديد: من َفاِس

والرياضممةّ العبممادة، فممي المبالغممةّ هممي القاسمممي: الرهبانيممةّ قممال

. )1َ(  والتبتل العزلةّ وإيثار الناس، عن والنقطاع

النصممارى. أّمةّ ابتدعتها ابتدعوها" أي "ورهبانيةّكثير:  ابن وقال

َها َما( َنا ْب َت ِهْم)َ َك ْي َل لهممم، شممرعناها أي: ممما)َمم 27اليممةّ (الحديد: من َع

َها َفَما( أنفسهم، تلقاء من التزموها هم وإنما ْو َع ّق َر َهمما)َ َح ِت َي َعا ِر
القيممام، حممق الممتزموه بممما قمماموا )َ أي: فما27اليةّ (الحديد: من

وجهين:  من لهم ذّم وهذا

الله.  به يأمر لم ما الله دين في البتداعأحدهما: 

)َ. 16/5698( القاسمي - انظر: تفسير 1
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قربممةّ أنممه زعممموا مما التزموه، بما قيامهم عدم فيالثاني: 

. ) )1َ الله إلى يقّربهم

وهممي اللممه، يشرعها لم النصارى ابتدعها التي الّرهبانيةّ وهذه

ّو علممى قممدرتهم عممدم النتيجممةّ كممانت ولممذلك العبممادة، فممي غلمم

ّقتها عليها المحافظةّ وصعوبتها.  لمش

َها َما (-: وعل - جل الله وقول َنا ْب َت ِهْم)َ َك ْي َل اليممةّ (الحديد: من َع

ّلممف ول يشممرع ل اللممه أن علممى دليممل)َمم 27 ّو فيممه بممما يك غلمم

ّقةّ، بيانه.  سبق كما ومش

ّو هممذا بخطممأ النصممارى متممأخري مممن عممدد اعممترف ولقد الغلمم

اللممه، ديممن مممن ليسممت وأنهمما أسمملفهم، ابتممدعها الممتي والرهبنةّ

فممي المممر هممذا بيممن قممد اللممه لن ذلممك إلى بحاجةّ لسنا ونحن

ذكممر تخفممى. وقممد ل الممتي دللتممه له العتراف هذا ولكن كتابه،

ًفا أذكر تفصيل، العترافات هذه بعض القاسمي . )2َ(منها نت

قممد الرهبنممةّ نصممراني-: إّن - وهو النفوس ريحانةّ صاحب قال

ّهم من نشأت واسممتعمال النمماس، معاشممرة عن النفراد بأن التو

ل ولكممن عظيممم، شممأن ذات هممي الدينيممةّ، والتممأملت التقشفات

المسمميح، مثممال لن المقدسةّ، الكتب في الوهم لهذا سند يوجد

جممرأة: بكل نقول قال: ونحن باستقامةّ. ثأم يضُادانه رسله ومثال

يوجممد ول للرهبنممةّ، مثال المقدس الكتاب جميع في يوجد ل إنه

العكس.  بل بها، يلزم أوامره من أمر

)َ. 4/315( كثير ابن - انظر: تفسير 1

)َ. 16/5698( القاسمي - انظر: تفسير 2
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ذم البابويممةّ: إن الباطيممل ضممد النجيليممةّ الممبراهين كتاب وفي

الممزواجا بممأن أخبر الرسول لن الفضُل، عمل لنها خطأ، الزيجةّ

ّقد من خير الّشهوة.  بنار التو

النسممان تغصممب البشممريةّ الطبيعممةّ أن المعلوم قال: ومن ثأم

-: قممال أن - إلممى نسممتوفيه أن العدل ومن حقها، استيفاء على

بممل ل والشمامسممةّ، والساقفةّ القساوسةّ من كثيًرا نرى ولذلك

الزنمما، همموة فممي تكردسمموا قممد بالعصمممةّ، المدعين البابوات من

الشرعي.  بالزواجا تحصنهم لعدم

لممم قبيممح، شمميطاني اخممتراع هممي الرهبانيةّ قال: فالطريقةّ ثأم

الكنيسممةّ أجيممال فممي ول المقدسممةّ، الكتممب فممي رسممم لممه يكن

الولى. 

جميع لشرح الصحف تتسع - بقوله: ول - الطويل كلمه وختم

الرهبنات.  بسبب العالم على وقعت التي الضرار

ًبا القاسمي قال . )1َ(  منهم عليهم حجةّ ذلك: وهو على معق

ّو والفراطِ الرهبنةّ نتيجةّ هذه َيمما (فقال: الله، ذمه الذي والغل

ْهَل َتاِب َأ ِك ْل ُلوا ل ا ْغ ُكْم)َ ِفي َت ِن . وقممال:)171َاليممةّ (النساء: من ِدي

ّيةًّ( ِن َبا ْه َها َوَر ُعو َد َت ْب َها َما ا َنا ْب َت ِهْم)َ َك ْي َل )َ. 27اليةّ (الحديد: من َع

ّو اللممه ذم - وكممما2 والتضُممييع التفريممط ذم فقممد والرهبنممةّ الغلمم

َلَف (-: - سبحانه فقال والهمال، ِهْم ِمْن َفَخ ِد ْع ْلٌف َب ُعوا َخ َة َأَضا الّصممل

ُعوا َب ّت َواِت َوا َه ْوَف الّش ْوَن َفَس َق ْل ًا)َ (مريم: َي ّي ًنمما كثير ابن )َ. قال59َغ مبي

ّيةّ.  منهج عن الخروجا على اليةّ هذه دللةّ الوسط

)َ. 16/5700( القاسمي - انظر: تفسير 1
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السلم، عليهم النبياء، وهم السعداء، - حزب - تعالى الله ذكر لما

ّدين وأوامره، الله، بحدود القائمين من اتبعهم ومن اللممه، فرائض المؤ

َلَف( أنه وذكر لزواجره، التاركين ِهْم ِمْن َفَخ ِد ْعمم ْلممٌف)َ َب (مريممم: مممن َخ

ُعوا (أخر. قرون أي)َمم 59اليةّ َة)َ َأَضا )59َاليممةّ (مريم: مممن الّصل

عمماد لنهمما أضمميع، الواجبممات مممن سواها لما فهم أضاعوها وإذا

الممدنيا شممهوات علممى وأقبلوا العباد، أعمال وخير وقوامه، الدين

ّيا، َسيلَقون فهؤلء بها، واطمأنوا الدنيا بالحياة ورضوا وملذها، غ

. )1َ(القيامةّ يوم أي: خسارة

بعممد مممن فخلممفالـيـة:  تفسَـّـير في الشنقيطي وقال

سوء.  أي: أولد خلف، النبيين أولئِّك

أولئِّممك بعممد مممن خلف الذي السيئ الخلف هذا إنقال:  ثم

الصملة، أضماعوا أنهمم القبيحمةّ صمفاتهم من كان الكرام النبيين

الشهوات.  واتبعوا

الله وأن الكريمةّ، اليةّ في العلماء كلم عرفت قال: فإذا ثأم

ّعد هممو الممذي بممالغّي الشممهوات، واتبممع الصلة، أضاع من فيها تو

المعنممى هذا إلى أشار أنه فاعلم الليم، والعذاب العظيم، الشّر

ول الصمملة يضُمميعون الممذين ذّم فممي كقمموله أخممر، مواضممع فممي

ْيٌل وتهديدهم: عليها يحافظون َو َف ّليَن)َ (الماعون: )َ ْلُمَص )َ 4ِل

ِذيَن ّل ِهْم َعْن ُهْم )َا ِت ُهوَن)َ (الماعون: َصل )َ 5َسا

)َ. 3/137( كثير ابن - انظر: تفسير 1
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ِذيَن ّل ُؤوَن)َ (الماعون: ُهْم )َا إلممى كممثيرة مواضع في . وأشار)6َُيَرا

ّتبعممون الممذين ذم ُهممْم (-: - تعممالى كقمموله وتهديممدهم، الّشممهوات، ي َذْر

ُلوا ُك ْأ ُعوا َي ّت َتَم َي ِهُم َو ِه ْل ُي َْلَمُل َو ْوَف ا َلُموَن)َ (الحجر: َفَس ْع )َ. 3َي

ل الطيممبين الخلممف أن الكريمممةّ اليممةّ مخالفممةّ مفهمموم مممن ويفهم

ّتبعون ول الصلة، يضُيعون مواضممع في هذا إلى أشار وقد الّشهوات، ي

ا كتمابه، ممن كثيرة الممؤمنين، وصمف فمي الممؤمنين سمورة فمي كم

َأّما (-: - تعالى وكقوله َقاَم َخاَف َمْن َو ِه َم ّب َهى َر َن ْفَس َو ّن َوى َعممِن ال َهمم ْل ا

ِإّن ّنةَّ َف ْلَج َوى)َ (النازعمات: ِهَي ا ْأ ْلَم )َ. 41 ،40ا

ّو عن النهي على تدل التي اليات ذكرت أن - وبعد3 والفراطِ الغل

بيممن الوسممط بالتزام تأمر التي اليات بعض أذكر والتضُييع التفريط أو

والتفريط.  الفراطِ

َهْر َول (-: - تعالى قال ِتَك َتْج ِفْت َول ِبَصممل َهمما ُتَخمما َتممغَِّ ِب ْب ْيممَن َوا ِلممَك َب َذ

ِبيل)ًَ )َ. 110اليةّ سراء: منإ(ال َس

كثير:  ابن قال

بممن سممعيد عممن بشممر أبممو حممدثأنا هشيم،  حدثأنا)1َ(  أحمد المام قال

متمموار  اللممه، ورسممول اليممةّ هممذه قال: نمزلت عباس، ابن عن جبير

َهممْر َول (بمكممةّ: ِتَك َتْج ِفْت َول ِبَصممل َهمما)َ ُتَخمما اليممةّ سممراء: مممنإ(ال ِب

فلممما بممالقرآن، صمموته رفممع بأصممحابه صمملى إذا قال: كان)َمم 110

ّبوا المشركون ذلك سمع ّبوا القرآن س جمماء ومن أنمزله، من وس

)َ. 215 ،1/23( - المسند 1
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بصمملتك". أي تجهممر "ول  - لنممبيه، - تعممالى الله قال: فقال به،

ِفْت َول( القممرآن، فيسممبوا المشممركون فيسمع بقراءتك َهمما)َ ُتَخمما ِب

حتى القرآن تسمعهم فل أصحابك عن)َ 110اليةّ سراء: منإ(ال

َتغَِّ (عنك. يأخذوه ْب ْيَن َوا ِلممَك َب ِبيل)ًَ َذ )110َاليممةّ سممراء: مممنإ(ال َسمم

إياس بن جعفر بشر أبي حديث  من)1َ(  الصحيحين في أخرجاه

. )2َ(  به

عبمماس: نمممزلت ابممن عممن عكرمممةّ عن سوار بن أشعث وقال

. )3َ(  الدعاء في

القرطبي:  قال

َهممْر َول(  قمموله فممي عائشممةّ عن مسلم روى ِتَك َتْج َول ِبَصممل

ِفْت َها)َ ُتَخا الدعاء في هذا قالت: أنمزل )110َاليةّ سراء: منإ(ال ِب
منهممي أمريممن بيممن بالتوسممط تممأمر اليممةّ هممذه أن . والشمماهد)4َ(

َتممغَِّ( والسممرار المخافتممةّ أو الشممديد الجهممر وهما عنهما، ْب ْيممَن َوا َب

ِلَك ِبيل)ًَ َذ .)110َاليةّ سراء: منإ(ال َس

ُكْر (-: - تعالى وقال ْذ ّبَك َوا ْفِسَك ِفي َر ًا َن َفممةًّ َتضَُّرع ُدوَن َوِخي َو
ِر ْه ْلَج ْوِل ِمَن ا َق ْل . )205َاليةّ )َ(لعراف: من ا

أي: القممول، فممي الرفممع دون الجهر)َ أي (ودونالقرطبي:  قال

َتغَِّ (قال: كما نفسك، أسمع ْب ْيَن َوا ِلَك َب ِبيل)ًَ َذ اليممةّ سممراء: مممنإ(ال َسمم

.)5َ(  والمخافتةّ الجهر بين )َ. أي110

 
)َ. 446( )َ رقم1/329( )َ. ومسلم5/229( البخاري - صحيح 1

)َ. 3/68( كثير ابن - انظر: تفسير 2

)َ. 3/69( كثير ابن - انظر: تفسير 3

)َ. 447( )َ رقم1/329( مسلم )َ. وانظر: صحيح10/344( القرطبي - انظر: تفسير 4

)َ. 7/355( القرطبي - انظر: تفسير 5
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كثير:  ابن وقال

ًا( َفةًّ)َ َتضَُّرع فممي ربممك اذكممر  أي)205َاليةّ لعراف: منا( َوِخي

ُدوَن (قممال: ولهذا جهًرا، ل وبالقول ورهبةّ، رغبةّ نفسك ِر َو ْهمم ْلَج ا

ْوِل)َ ِمَن َق ْل يكممون أن يسممتحب وهكذا.مم )205َاليةّ لعراف: منا( ا

ًغا وجهًرا نداء يكون ل الذكر، . )1َ(  بلي

ُقوا(  –- تعالى وقال ّت ّلَه َفا ُتْم)َ َما ال ْع َط َت اليممةّ (التغابن: من اْس

16َ( .

كثير:  ابن قال

وطاقتكم.  جهدكم أي

ّتُقمموا (-: - تعالى قوله في جبير بن سعيد عن حاتم أبي ابن وروى ا

ّلَه ّق ال ِه َح ِت َقا ُتّن َول ُت ُتْم ِإّل َتُمو ْن َأ ِلُموَن)َ َو اليممةّ عمممران: مممن (آل ُمْسمم

فقمماموا العمممل القمموم علممى اشتد اليةّ هذه نمزلت )َ. وقال: لما102

- هممذه - تعممالى اللممه فأنمزل جباههم وتقّرحت عراقيبهم، ورمت حتى

ًفا اليةّ، ُقوا( المسلمين: على تخفي ّت ّلَه َفا ُتْم)َ َما ال ْع َط َت (التغممابن: اْسمم

. )2َ(الولى اليةّ فنسخت. )16َاليةّ من

ّيةّ ودللةّ جليةّ.  واضحةّ القول هذا على الوسط

َيمما (المزمممل: سممورة - فممي - تعممالى قوله أمام نقفوأخيًرا: 

َها ّي أ
ْلُمّزّمُل َ ِم ا ْيَل ُق ّل ً ِإّل ال ِليل َفُه َق ِو ِنْص ُقْص َأ ْن ْنُه ا ً ِم ِليل ْو َق ْد َأ ِز

ِه ْي َل ّتِل َع ُقْرآَن َوَر ْل ِتيل)ًَ (المزمل: ا السورة: آخر في قال . ثأم)4َ-1َتْر

ّبَك ِإّن( َلُم َر ْع ّنَك َي ُقوُم َأ َنى َت ْد َثِي ِمْن َأ ُل ْيِل ُثأ ّل َفُه ال ِنْص َثُه َو ُل ُثأ ِئَفةٌّ َو َطا ِمَن َو

)َ. 2/281( كثير ابن - انظر: تفسير 1

)َ. 4/376( كثير ابن - انظر: تفسير 2
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ِذيَن ّل َعَك ا ّلُه َم ّدُر َوال َق ْيَل ُي ّل َهاَر ال ّن ِلَم َوال ُه َلْن َأْن َع َتمماَب ُتْحُصو ُكممْم َف ْي َل َع

ُأوا ْقَر َيّسَر َما َفا ُقْرآِن)َ ِمَن َت ْل )َ. 20اليةّ (المزمل: من ا

ُأوا (اليممةّ: لهممذه تفسمميره فممي كممثير ابممن قال ْقَر َيّسممَر َممما َفمما ِمممَن َت

ُقْرآِن)َ ْل أي: بمموقت، تحديممد غيمر ممن . أي)20َاليةّ (المزمل: من ا

كما بالقراءة، الصلة عن وعبر تيسر، ما الليل من قوموا ولكن

َهْر َول ((سبحان)َ: سورة في قال ِتَك)َ َتْج اليممةّ سراء: منإ(ال ِبَصل

.)1َ(بقراءتك . أي)110َ

 

القرطبي:  وقال

َتاَب (قوله: ُكْم)َ َف ْي َل فتمماب . قيممل: أي)187َاليممةّ (البقممرة: مممن َع

الرجمموع، التوبممةّ وأصممل عجزتممم، إذ القيممام فممرض مممن عليكممم

إلممى عسممر ومممن تخفيممف، إلممى تثقيممل مممن لكممم فالمعنى: رجع

. )2َ(يسر

وبعد: 

أّن آيات من الباب هذا في سبق ما خلل من لنا اتضُح فقد

ّيةّ وأن والعممام، الخاص معناها في العبادة باب في أصل الوسط

ّو عممن نفيمما كممما عنهمما منفيممان والتفريممط والفراطِ والجفاء، الغل

غيرها. 

)َ. 4/438( كثير ابن - انظر: تفسير 1

)َ. 19/53( القرطبي - انظر: تفسير 2
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والحكم الشهادة

ِلَك (-: - تعالى قوله تفسير في معنا سبق َذ َكمم ُكْم َو َنمما ْل َع ُأّمممةًّ َج

ًا)َ بقمموله: فّسممرها  الرسممول، . أن)143َاليممةّ (البقرة: مممن َوَسط

هممذه شممهادة ذكممر حيث بالشهادة،  فّسرها، . وكذلك)1َ("عدول"

ِلَك(  قممرأ، ثأممم السمملم، عليممه لنمموح، الّمممةّ َذ َكمم ُكْم َو َنمما ْل َع ُأّمممةًّ َج

ًا ُنوا َوَسط ُكو َت َء ِل َدا َه َلى ُش ّناِس)َ َع اليةّ. )143َاليةّ (البقرة: من ال
)2َ( .

لن للخممر، مكّمممل أحممدهما بممل التفسمميرين، بيممن ُمنافمماة ول

عدل.  كانت ما الله عند المعتبرة الشهادة

ّين كممثيرة آيممات جمماءت فقد المنطلق هذا ومن وجمموب تممب

هممي - والشممهادة - أيضًُمما الحكم في وكذلك الشهادة، في العدل

ّدمات إحدى إذا كلهمما فممي بممل الحكممام، من كثير في الحكم مق

كذلك.  وهو شهادة، نفسه على المرء إقرار اعتبرنا

اللممه أمممر فممإن تقممّرر، كممما الوسممط، يعنممي العممدل كممان وإذا

ّيةّ، لمنهممج وإقممرار أمممر هممو والحكم الشهادة في بالعدل الوسممط

ّتضُح -:  الله شاء - إن سيأتي ما خلل - من - تفصيل ذلك وي

َهمما َيمما (النسمماء: سممورة - فممي - تعممالى - قال1 ّي أ
ِذيَن َ ّلمم ُنمموا ا آَم

ُنوا ّواِميَن ُكو ِقْسِط َق ْل َء ِبا َدا َه ِه ُش ّل ْو ِل َل َلى َو ُكْم َع ُفِس ْن ِو َأ ْيِن َأ َد ِل َوا ْل ا

ِبيَن ْقَر َْل ُكممْن ِإْن َوا ًا َي ّيمم ِن ْو َغ ًا َأ ّلُه َفِقيممر َلممى َفممال ْو ِهَممما َأ ُعمموا َفل ِب ِب ّت َت

َوى َهمم ْل ُلوا َأْن ا ِد ْعمم ِإْن َت ُووا َو ْلمم ْو َت ِرُضمموا َأ ْع ِإّن ُت ّلممَه َفمم ِبَممما َكمماَن ال

ُلوَن ْعَم ًا)َ (النساء: َت ِبير تفسيره في الطبري قاله ما . ولنتأمل)135ََخ

"عدول".  "عدل" بدل )َ وعندهما3/9( )َ وأحمد2961( )َ رقم5/190( الترمذي أخرجه )َ. والحديث2/7( الطبري - انظر: تفسير 1

ًطا)َ. في أّمةّ جعلناكم تعالى: (وكذلك قوله - انظر: تفسير 2 الرسالةّ.  هذه أول وس
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والوسط، العدل منهج على اليةّ هذه في البينةّ الدللةّ نجد فإننا لليةّ،

ّتحذير قال:  ما بعض وإليك الهوى، واتباع والجور الحيف من وال

َهمما َيمما (لهممم: اللممه يقممول ّي أ
ِذيَن َ ّلمم ُنمموا ا ُنمموا آَم ّواِميَن ُكو ِقْسممِط)َ َقمم ْل ِبا

وصممفاتكم أخلقكممم مممن . يقممول: ليكممن)135َاليممةّ (النسمماء: مممن

َء( العممدل يعنممي بالقسط، القيام َدا َه ِه)َ ُشمم ّلمم اليممةّ (النسمماء: مممن ِل

حيممن أو شممهادتكم، عنممد للممه بالقسممط )َ معنمماه: قوممموا135

ْو( شهادتكم َل َلى َو ُكْم)َ َع ُفِس ْن  يقول: ولو.)135َاليةّ (النساء: من َأ

أقربيكممم، أو والممديكم علممى أو أنفسممكم، علممى شممهادتكم كممانت

تقولمموا بممأن صممحتها على وأقيموا والعدل، بالقسط فيها فقوموا

لفقيممر ول فقيممر، علممى لغنمماه لغنممي فيهمما تميلوا ول الحق، فيها

ّوى الذي الله فإن فتجوروا، غني على لفقره الغني حكم بين س

ّيها ألزمكم فيما والفقير واحممد لكممل الشممهادة إقامةّ من الناس أ

ّق بهما، أولى بالعدل منهما بهما وأولى مالكهما، لنه منكم، وأح

ذلممك، فممي منهممما واحممد كممل مصلحةّ فيها بما أعلم فهو دونكم،

بينهممما بالتسويةّ أمركم فلذلك منكم، كلها المور من غيره وفي

وعليهما.  لهما الشهادة في

ُعمموا َفل( ِب ّت َوى َت َهمم ْل ُلوا)َ َأْن ا ِد ْعمم فل.مم )135َاليممةّ (النسمماء: مممن َت

بهما، قمتمم إذا شممهادتكم فمي الميمل فممي أنفسمكم أهواء تتبعوا

ّدوا بالقسط، فيه قوموا ولكن اللممه أمركممم ممما علممى الشهادة وأ

وله.  عليه شهدتم لمن بالعدل بأدائها

كممما القريممب أو العممدو مقممام في هو والفقير بالغني والتعبير

الوجهين في استعماله ويمكن والنعام، المائدة آيتي في سيأتي
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الغنممي مممع الناس بعض يكون فقد الطبري، كلم عليه يدل كما

لفقره، الفقير مع البعض يكون وقد -، الغالب - وهو الفقير ضد

يناسبها.  ما حالةّ ولكل لغناه، الغني ضد

َهمما َيمما(-:  - تعممالى - قال2 ّي أ
ِذيَن َ ّلمم ُنمموا ا ُنمموا آَم ّواِميَن ُكو ِه َقمم ّلمم ِل

َء َدا َه ِقْسِط ُش ْل ُكْم َول ِبا ّن ِرَم َنآُن َيْج ٍم َش ْو َلى َق ُلوا َأّل َع ِد ْع ُلوا َت ِد ْعمم ا

َو ْقَرُب ُه َوى)َ َأ ْق ّت . )8َاليةّ (المائدة: من ِلل

أيها -: يا ثأناؤه - جّل بذلك يعنيالية:  معنى في الطبري قال

القيام وصفاتكم أخلقكم من ليكن محمد، وبرسوله بالله آمنوا الذين

أحكممامكم فممي تجوروا ول وأعدائكم، أوليائكم في بالعدل شهداء لله،

ّددت ما فتجاوزوا وأفعالكم، ول لكممم، لعممداوتهم أعممدائكم فممي لكم ح

ّددت فيما تقّصروا لوليتهم، أوليائكم في وحدودي أحكامي في لكم ح

ّدي، إلى جميعهم في انتهوا ولكن . )1َ(بأمري فيه واعملوا ح

ّيةّ منهج على الدللةّ واضح لليةّ التفسير وهذا الشهادة في الوسط

-: - تعممالى قمموله فممي قال حيث كثير، ابن تفسير ذلك ومثل والحكم،

ُكْم َول( ّن ِرَم َنآُن َيْج ٍم َش ْو َلى َق ُلوا)َ َأّل َع ِد ْع أي: .)8َاليةّ (المائدة: من َت

ّنكم ل اسممتعملوا بممل فيهممم، العممدل تممرك علممى قمموم بغض يحمل

ًقا أحد، كل في العدل ّوا، أو كان صدي ُلوا (قال: ولهذا عد ِد ْع َو ا ُه

ْقَرُب َوى)َ َأ ْق ّت . )2َ()8َاليةّ (المائدة: من ِلل

ـد ـاء وـق ـل ـج ـذه قـب ـة ـه ـوله الـي ـالى ـق َول (-: - تـع
ُكممْم ّن ِرَم َنآُن َيْج ٍم َشمم ْو ُكْم َأْن َقمم ّدو ِد َعممِن َصمم ْلَمْسممِج ِم ا ْلَحممَرا َأْن ا

ُدوا)َ َت ْع . )2َاليةّ (المائدة: من َت

)َ. 6/141( الطبري - انظر: تفسير 1

)َ. 2/30( كثير ابن - انظر: تفسير 2
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ّنكممم إذن: ل اليممةّ فتأويمملتفسَـّـيرها:  في الطبري قال يحمل

ّدوا المؤمنون. أن أيها الحرام المسجد عن صدوكم لن قوم بغض تعت

اللممه طاعةّ ألزموا ولكن عنه، نهاكم ما إلى فتجاوزوه فيهم، الله حكم

. )1َ(وكرهتم أحببتم فيما

مممن علممى العتداء وأّماللية:  تفسَّيره في رضا رشيد وقال

ّنه كما حّل، وأنتم لكم ُيباح فل تبغضُونهم وإن ُحرم، وأنتم لكم ُيباح ل أ

ّدوكم كانوا الجممزاء مممن يمنع ل وهذا قبل، من الحرام المسجد عن ص

سممبيل علممى العتممداء اسممتئِّناف عممن نهممى لنممه بالمثل، العتداء على

ه ممن فإن النتقام، ممن علمى العتمداء علمى والعمداوة البغمض يحمل

ول المماثألممةّ يراعممي ل وحينئِّممذ للحممق، ل لنفسه منتصًرا يكون يبغضُه

. )2َ(العدل حدود عند يقف

َذا (-: - تعالى قوله اليةّ هذه - ومثل3 ِإ ُتْم َو ْل ُلوا ُق ِد ْع ْو َفا َلمم َذا َكماَن َو

َبى)َ(النعام: من )َ. 152اليةّ ُقْر

َذا (- بقوله: ذكره - تعالى يعنيالطبري:  قال ِإ ُتْم َو ْل ُلوا)َ ُق ِد ْعمم َفا

فقولوا فتكلمتم، الناس بين حكمتم وإذا)َ 152اليةّ (النعام: من

يتوجه الذي كان ولو تجوروا، ول وأنصفوا، واعدلوا، بينهم، الحق

ّنكم ول لكم، قرابةّ ذا والحكم عليه الحق أو قريممب، قرابةّ يحمل

الحممق غيممر تقولمموا أن غيممره، وبيممن بينه حكمتم صديق، صداقةّ

. )3َ(  فيه إليه احتكمتم فيما

ـال ـبي:  وـق َذا( -: - تعممالى قممولهالقرـط ِإ ُتممْم َو ْل ُلوا)َ ُق ِد ْعمم َفا

ْو( والشهادات، الحكام  يتضُّمن)152َاليةّ (النعام: من َل َذا َكاَن َو
)َ. 6/69( الطبري - انظر: تفسير 1

)َ. 6/129( المنار - انظر: تفسير 2

)َ. 8/86( الطبري - انظر: تفسير 3
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َبى مثممل علممى الحممق كممان ولممو أي.مم )152َاليةّ (النعام: من)َ ُقْر

ّدم كما قراباتكم، . )1َ(النساء في تق

كل أن فوجممدت والنعام، المائدة ليتي متأّمل وقفت وقد

اختصممت آيممةّ كممل ولكن الوسط، طريق وهو بالعدل تأمر منهما

والجممور الحيف عن تنهى المائدة فآيةّ الخرى، في ليس بمعنى

ّو، حق في دون حائل يكون أن يجوز ل وبغضُه عداوته وأن العد

الفممراطِ عممن تنهممي فهممي حكًممما، أو شممهادة حقممه، فممي العممدل

والجفمماء التفريممط وعممن ضممده، الحكممم لصممدور بالنسممبةّ والغلممو

له.  يجب وما حقوقه لحفظ بالنسبةّ

ّذر فإنها النعام آية أما ّق فممي والفممراطِ الميممل مممن ُتح حمم

ًبا يكممون مما القريب، غلممو وهممذا عليممه، الحممق ثأبمموت لعممدم سممب

بسممبب خصمممه حممق فممي التفريممط عممن تنهممى كممما عنممه، منهي

فممي تفريط فيه للقريب محاباة الشهادة أداء عدم فإن القرابةّ،

اليممتين همماتين فممإن هنمما للحقمموق. ومممن وضممياع الخصممم حممق

ّيةّ، خممط ترسمان بمجموعهما وتحممذران إليممه، وترشممدان الوسممط

ًطا أكان سواء والميل الحيف من ًطا.  أو إفرا تفري

الممّزور شهادة إلى القريب حّب أو العدّو بغض يؤدي وقد

ّو على فيحكم والكذب، بممما للقريب ويحكم عليه، ليس بما العد

ل الممذي الظلممم ومممن العممدل، عممن خممروجا هممذا وكممل لممه، ليس

ًدا.  الله يرضاه أب

)َ. 5/410و( )َ،7/137( القرطبي - انظر: تفسير 1
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مممن واضممح هو كما المعنيين بين جمعت فإنها النساء آيةّ أّما

سممورة فممي ممما لمعنممى كانت وإن لها، الطبري وتفسير سياقها،

المائدة.  سورة في لما منها أقرب النعام

ًقا - ونجد4 ّيا تطبي فممي اللممه ذكره ما اليات هذه لمدلول عمل

السمملم، عليممه يوسف، مع العزيز زوجةّ قصةّ في يوسف سورة

َقا (نفسه: عن راودته حين َب َت َباَب َواْس ْل ّدْت ا َق ٍر)َ ِمممْن َقِميَصُه َو ُبمم ُد

َيمما( المفاجممأة حممدثأت . وهنا)25َاليةّ (يوسف: من َف ْل َأ َها َو َد ّي َدى َسمم َلمم

َباِب)َ ْل كيممد المممرأة يمدرك مذهلممةّ . وبسممرعةّ)25َاليممةّ (يوسف: من ا

ُكّن ِإّن (النساء: َد ْي ِظيٌم)َ َك الممدعوى فتقلب )َ،28اليةّ (يوسف: من َع

َلْت (يوسف: على ُء َما َقا َد َممْن َجَزا َك َأَرا ِل ْه َأ ًا ِب ْو ُيْسمَجَن َأْن ِإّل ُسموء َأ

َذاٌب ِليٌم)َ َع ولكممن خطيممرة، دعمموى )َ. وهممذه25اليممةّ (يوسممف: مممن َأ

ّد السمملم، عليممه يوسف، ِنممي ِهممَي َقمماَل (الممدعوى: هممذه يممر ْت َد َو َعممْن َرا

ْفِسي)َ هممذه فممي إشممكال فممي العزيز ووقع )َ،26اليةّ (يوسف: من َن

هممو الرجممل أّن الغالبممةّ العممادة لن امممرأة، كممانت إذا وبخاصةّ القضُيةّ،

الحرجةّ اللحظات هذه وفي عليه، هي تعتدي أن ل عليها، يعتدي الذي

َد (الفرجا: يأتي ِه ٌد َوَش ِه َهمما ِمممْن َشا ِل ْه ّد َقِميُصممُه َكمماَن ِإْن َأ ُبممٍل ِمممْن ُقمم ُق

َقْت َد َو َفَص ُه ِبيَن ِمَن َو ِذ َكا ْل ِإْن ا ّد َقِميُصُه َكاَن َو ٍر ِمْن ُق ُبم َبْت ُد َذ َكم َو َف ُهم َو
ِقيَن)َ (يوسف: ِمَن ِد بالعممدل تنطق عجيبةّ شهادة إنها )َ،27 ،26الّصا

للمرأة.  قرابته مع والصدق،

ًنا العزيز أمام وضع فقد ًقا ميزا بممما وبممدأ محابمماة، أو حيف دون دقي

ّلق بممدأ عندما به، السلم عليه يوسف، فعل أشبه وما أول، بالرجل يتع
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ّلق ما ذكر ثأم أخيه، وعاء قبل إخوته بأوعيةّ العممدل ويظهر بالمرأة، يتع

يلي:  ما خلل من هذا في

وهممي للمممرأة محابمماته عممدم علممى دليممل للشهادة كتمانه (أ)َ فعدم

قريبته. 

يممدّل بممالمرأة يتعلممق ممما على اقتصاره وعدم بيوسف (ب)َ البداءة

العممادل الحكممم صممدر السمملم. وهنمما عليممه يوسممف، يحابي ل أنه على

َلّما (العدل: شهادة على المبني ّد َقِميَصُه َرأى َف ٍر ِمْن ُق ُب ّنُه َقاَل ُد ِمْن ِإ

ُكّن ِد ْي ُكّن ِإّن َك َد ْي ِظيٌم َك ِرْض ُيوُسُف َع ْعمم َذا َعممْن َأ ِري َهمم ِف ْغ َت ِبِك َواْسمم ْن َذ ِلمم

ّنِك ْنِت ِإ ِئِّيَن)َ (يوسف: ِمَن ُك ِط ْلَخا )َ. 29 ،28ا

مثممل وذلممك الهمموى، عن وتنهى بالعدل، تأمر كثيرة آيات - وردت5

ّلمَه ِإّن(  –- تعممالى قوله ُكْم ال ْأُمُر ّدوا َأْن َيمم َؤ َنمماِت ُتمم َْلَما َلممى ا َهمما ِإ ِل ْه َذا َأ ِإ َو
ُتْم َكْم ْيَن َح ّناِس َب ُكُموا َأْن ال ْدِل)َ َتْح َع ْل )َ. وقوله58اليةّ (النساء: من ِبا

ّلَه ِإّن (النحل: سورة - في - تعالى ْأُمُر ال ْدِل َيمم َعمم ْل ِْلْحَسمماِن ِبا ِء َوا َتمما ِإي َو
َبممى ِذي ُقْر ْل َهممى ا ْن َي ِء َعممِن َو َفْحَشمما ْل ِر ا َكمم ْن ْلُم ْغممِي َوا َب ْل ُكممْم َوا ُظ ِع ُكممْم َي ّل َع َل

ّكُروَن)َ (النحل: َذ العممراف: سممورة - في - تعالى قوله وكذلك )َ،90َت

ّبي َأَمَر ُقْل( ِقْسممِط)َ َر ْل سممورة وفممي ،)1َ()29َاليممةّ لعممراف: مممنا( ِبا

ُكْم ((ص)َ: ْيَن َفاْح ّناِس َب ّق ال ْلَح ِبممِع َول ِبا ّت َوى َت َهمم ْل ّلَك ا ُيضُِمم ِبيِل َعممْن َف َسمم

ِه)َ ّل سممورة فممي جمماء ممما اليممةّ هممذه من )َ وقريب26اليةّ (ّص: من ال

ِلَك( الشورى َذ ِل ُع َف ْد ِقْم َفمما َت ْع َول ُأِمممْرَت َكَممما َواْسمم ِبمم ّت ُهْم َت َواَء ْهمم ُقممْل َأ َو
ْنُت ْنَزَل ِبَما آَم ّلُه َأ َتاٍب ِمْن ال ُأِمْرُت ِك ِدَل َو ْعمم ُكممُم)َ َِل َن ْي (الشممورى: مممن َب

ِإْن (النحممل: سممورة فممي )َ ونجممد15اليةّ ُتْم َو ْب َق ُبوا َعمما ِق َعمما ْثممِل َف َممما ِبِم

السبب.  بخصوص ل اللفظ بعموم - العبرة 1
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ُتْم ْب ِق ِه)َ ُعو المعنممى هممذا مثممل فممي واليات )َ،126اليةّ (النحل: من ِب

وهذه والعدوان، البغي عن وتنهى بالعدل، تأمر وكلها ومعلومةّ، كثيرة

ّيةّ، دللةّ والتفريط.  الفراطِ عن والنهي الوسط

أو البغممي وعممدم العممدل الممتزام وجوب على العمليةّ الدلةّ - ومن6

ِتَل َوَمْن (السراء: سورة - في - تعالى قوله العدوان ًا ُق ُلوم ْظ ْد َم َقمم َف

َنا ْل َع ِه َج ّي ِل َو ًا ِل َطان ْل ِرْف َفل ُس ْتِل ِفي ُيْس َق ْل ّنُه ا ًا)َ َكاَن ِإ ْنُصور سراء:إ(ال َم

-  ووسط - طرفان حالت ثألثا )َ. فهنا33اليةّ من

ّق أ- ضياع وتحمي الزمنةّ، من كثير في يقع كما المقتول، أولياء ح

ّذات الحاضر، عصرنا في وبخاصةّ ودول أنظمةّ الضُياع هذا الدول وبال

ًعا، أو نظاًما إّما العدام، عقوبةّ ألغت التي - وبخاصممةّ الكممثر وهممو واق

ًفا القاتل كان إذا منه.  الحق يؤخذ أن فهيهات شري

فممي السممراف وهممو لهممم، مممما أكممثر المقتممول أوليمماء يأخذ ب- أن

الحاضممر عصممرنا فممي ويوجممد الجاهليةّ، في يجري كان ما وهذا القتل،

إل ذنب دون القاتل غير فتقتل بالثأر، تأخذ التي المجتمعات بعض في

وثأأًرا.  نتقاًماا فرد من أكثر تقتل أو القاتل، أقرباء من أنه

برضممى العفممو يكممون أو الديةّ، تؤخذ أو ِقصاًصا، القاتل يقتل جا- أن

ّتفريط.  تمثل الولى القتيل. والحالةّ أولياء ال

ّتعدي تمثل الثانيةّ والحالةّ والفراطِ.  ال

والوسط.  العدل هي الثالثةّ والحالةّ

ةّ، بالحالمةّ القرآن نمزل ولقد ْد (-: - تعمالى فقموله الثالث َقم َنما َف ْل َع َج

ِه ّي ِل َو ًا)َ ِل َطان ْل ونفممي الثالثةّ، للحالةّ إثأبات)َمم 33اليةّ سراء: منإ(ال ُس

ّق فإثأبات الولى، للحالةّ وقوله: الدم، وإضاعةّ للتفريط نفي الح
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ِرْف َفل( ْتِل)َ ِفي ُيْس َق ْل الحالممةّ عممن )َ نهي33اليةّ سراء: منإ(ال ا

ّدي وهي الثانيةّ، والفراطِ.  التع

ّول: من ذلك في بالّصواب التأويلين وأولىالطبري:  قال تأ

قمماله ما الموضع هذا - في - تعالى الله ذكر الذي السلطان أّن

أخممذ شمماء وإن شمماء، إن القتل القتيل لولي أن عباس: من ابن

ّديةّ، ّنه  الله، رسول عن الخبر لصحةّ العفو، شاء وإن ال قممال أ

بيممن النظريممن بخيممر فهممو قتيل له قتل ومن  ألمكةّ:  فتح يوم

. ) )1َ الديةّ يأخذ أو يقتل أن

ِرْف َفل (وقوله: ْتِل)َ ِفي ُيْس َق ْل يقممول:)َمم 33اليةّ سراء: منإ(ال ا

قاتله.  غير ظلًما بالمقتول تقتل فل

رجل رجل قتل إذا ذلك، يفعلون كانوا الجاهليةّ أهل أّن وذلك

ّيه، فقتلممه القاتممل قبيلممةّ مممن الّشريف إلى القتيل ولى عمد بممول

 لرسمموله، وقممال عبمماده، ذلممك عممن  الله فنهى القاتل، وترك
غيممر بممه تقتممل فل وسممرف، معصمميةّ بممالمقتول القاتممل غير قتل

. )2َ(  به تمثل فل بالمقتول القاتل قتلت وإن قاتله،

 –تقممدم - مممما حممق بغيممر قتممل ومممن أيالقاسمي:  وقال

ْد( َق َنا َف ْل َع ِه)َ َج ّي ِل َو قرابةّ وبينه بينه الذي)َ 33اليةّ سراء: منإ(ال ِل

ًا)َ (بممدمه. المطالبممةّ تمموجب َطان ْل )َ أي:33اليممةّ سممراء: مممنإ(ال ُسمم

ًطا ّل عليممه، بهمما يثب حجةّ أو منه، القتصاص في القاتل على تس

ول القاتممل، غيممر يقتممل أي: فل القتممل، فممي ُيسممرف فل وحينئِّممذ

واحممد منهممم ُقتممل إذا كممان الجاهليممةّ، كعادة واحد، والقاتل اثأنين

)َ. 1355( )َ رقم2/988( )َ. ومسلم8/38( البخاري - أخرجه 1

)َ. 15/81( الطبري - انظر: تفسير 2
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ّنُه( جماعةّ، به قتلوا ًا)َ َكاَن ِإ ْنُصور )َ تعليل33اليةّ سراء: منإ(ال َم

القصمماص، لممه أوجممب بأن نصره قد الله أّن للنهي. يعني: حسبه

. )1َ(ذلك على يستزد فل

منهممج لنمما اتضُممح آيممات مممن سبق ما خلل ومن المثال وبهذا

ّيةّ عممن ونهممى بالعدل أمر الله لن والحكم، الشهادة في الوسط

والبغي.  الظلم

)َ. 10/3926( القاسمي - انظر: تفسير 1
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المنكر عن والنهي بالمعروف المر

ّيةّ الّمةّ نالت المممر بممواجب قيامهمما أهّمهمما مممن لسباب الخير

ّنهممي بممالمعروف، ّيممةّ واسممتمرار المنكممر، عممن وال مرهممون الخير

ّدرجةّ هذه بها نالت التي بالسباب الرفيعةّ.  ال

فئِّات هناك أّن في الماضي للواقع استمرار المشاهد والواقع

ّلت كثيرة ّدا كممثيرون فهنمماك البمماب، هممذا في ض المممر تركمموا جمم

ًدا، تقصمميًرا فيهمما قّصروا أو المنكر، عن والنهي بالمعروف، شممدي

ّتفريط، سبيل سلكوا وهؤلء - أولئِّممك مممن أقل - وهم وآخرون ال

يعرفمموا لممم ولكنهممم المنكممر، عممن ونهمموا بالمعروف بالمر قاموا

منهممم كممثير فوقممع بهمما، يلممتزموا لم أو وحدوده، ودرجاته مراتبه

والفراطِ.  الغلو في

ّلةّ ًيا القليلةّ والق المستقيم، الّسبيل سلك - من وحاضًرا - ماض

ّطريق علممى الله شرعه الذي الوسط بالمنهج والتزم القويم، وال

.  رسوله، لسان

المموجه علممى بممه القيام أجل ومن العظيم، الركن بهذا وعنايةّ

ّين اليات تلو اليات جاءت المشروع معممالمه وترسممم حكمممه، تب

وذات اليميممن ذات وعنممه بممه النحممراف عممن وتزجممر، وحممدوده،

الشمال. 

ّيةّ، منهممج لتقممّرر جمماءت دللتهمما فممي اليات هذه وكل الوسممط

والهمال.  والتضُييع والتبديل، النحراف عن الركن هذا وتصون

ّين التي اليات بعض وسأختار عليهمما، وتممدّل الحقيقممةّ هممذه تممب

مضُى:  فيما سلكته الذي المنهج ضوء في
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ُتممْم (-: وتعالى - سبحانه - قال1 ْن ْيممَر ُك ٍةّ َخ ِرَجممْت ُأّممم ّنمماِس ُأْخ ِلل

ْأُمُروَن ْعُروِف َتمم ْلَم ْوَن ِبمما َهمم ْن َت ِر َعممِن َو َكمم ْن ْلُم ُنمموَن ا ْؤِم ُت ِه)َ َو ّل (آل ِبممال

. )110َاليةّ عمران: من

ُتْم (اليةّ: تفسير في كثير ابن قال ْن ْيَر ُك ٍةّ َخ ِرَجْت ُأّم ّناِس)َ ُأْخ (آل ِلل

أنهممم والمعنممى للنمماس، الناس خير يعني)َمم 110اليةّ عمران: من

ْأُمُروَن (قال: ولهذا للناس، الناس وأنفع المم، خير ْعُروِف َتمم ْلَم ِبمما

ْوَن َه ْن َت ِر َعِن َو َك ْن ْلُم ُنوَن ا ْؤِم ُت ِه)َ َو ّل - )110َاليةّ عمران: من (آل ِبال

كل الّمةّ جميع في عامةّ اليةّ هذه ان -: والصحيح قال أن إلى

الممذين ثأممم  فيهممم، بعممث الممذين قرونهممم وخيممر بحسممبه، قممرن

ِلَك (الخممرى: اليممةّ فممي قممال كما يلونهم، الذين ثأم يلونهم، َذ َكمم َو
ُكْم َنا ْل َع ًا)َ ُأّمةًّ َج . )1َ( أي: خياًرا)143َاليةّ (البقرة: من َوَسط

ّيةّ أن هنا والشاهد ّيةّ، تعنممي الخير فممي ذلممك وّضممحت كممما الوسممط

ّيةّ)َ، (ملمح مبحث بممالمعروف، المممر يكممون أن فلبممد ولممذلك الوسط

ّقق المنكر، عن والنهي ضوابطها.  من وينطلق الخاصيةّ، هذه ُيح

عممن والنهممي بممالمعروف، المممر أضمماعوا الممذين علممى الله - نعى2

ِعَن (-: - سبحانه فقال الله إلى الدعوة وتركوا المنكر، ِذيَن ُل ّل َفممُروا ا َك

ِني ِمْن َلى ِإْسرائيَل َب َد ِلَساِن َع ُو ْبِن َوِعيَسى َدا َيَم ا ِلَك َمْر ْوا ِبَممما َذ َعَصمم

ُنوا َكمما ُدوَن َو َتمم ْع ُنوا َي ْوَن ل َكمما َه َنمما َت ٍر َعممْن َي َكمم ْن ُه ُم ُلممو َع ْئِّممَس َف ِب ُنوا َممما َل َكمما

ُلوَن)َ (المائدة: َع ْف )َ. 79 ،78َي

ْول (-: - سبحانه وقال ُهُم َل َها ْن ّيوَن َي ِن ّبا َباُر الّر َْلْح ِهُم َعْن َوا ِل ْو ْثأمَم َقم ِْل ا

ِهممُم ِل ْك َأ ْئِّممَس الّسممْحَت َو ِب ُنوا َممما َل ُعوَن)َ (المائممدة: َكمما َن - )َ. وقممال63َيْصمم

)َ. 1/391( كثير ابن - انظر: تفسير 1
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ْذ (-: سبحانه ِإ َذ َو ّلُه َأَخ َق ال َثا ِذيَن ِمي ّل ُتوا ا َتمماَب ُأو ِك ْل ّنممُه ا ُن ّي َب ُت ّنمماِس َل َول ِلل
َنُه ُتُمممو ْك ُه َت ُذو َبمم َن َء َف ِهْم َوَرا ِر ُهممو ْوا ُظ َتَر ِه َواْشمم ًا ِبمم ً َثأَمنمم ِليل ْئِّممَس َق ِب َممما َف

َتُروَن)َ (آل ِذيَن ِإّن (-: وعل - جل )َ. وقال187عمران: َيْش ّلمم ُتُممموَن ا ْك َي

َنا َما ْل ْنَز َناِت ِمَن َأ ّي َب ْل َدى ا ُه ْل ِد ِمْن َوا ْع ُه َما َب ّنا ّي ّناِس َب َتاِب ِفي ِلل ِك ْل ِئَِّك ا َل ُأو

ُهُم ُن َع ْل ّلُه َي ُهُم ال ُن َع ْل َي ُنوَن)َ (البقرة: َو )َ. 159الّلِع

ُنوا(الولى:  الية في كثير ابن قال ْوَن ل َكا َه َنمما َت ٍر َعممْن َي َكمم ْن ُم

ُه)َ ُلو َع ًدا منهم أحد ينهى ل )َ. أي: كان79اليةّ (المائدة: من َف عممن أح

ّذر ذلك على ذمهم ثأم والمحارم، المآثأم، ارتكاب مثممل يرتكممب أن ليح

ْئَِّس (فقال: ارتكبوه، الذي ِب ُنوا َممما َل ُلمموَن)َ َكمما َع ْف اليممةّ (المائممدة: مممن َي

79 .َ(

ُنوا(القرطبي:  وقال ْوَن)َ ل َكا َه َنا َت أي )79َاليةّ (المائدة: من َي

ْئَِّس بعضًُا. بعضُهم ينهى ل ِب َل ُنوا َممما )َ  ُلمموَن)َ َكمما َع ْف (المائممدة: مممن َي

فعممل مممن يممذم بعممدهم مممن وكممذا النهممي، لممتركهم )َ ذم79اليةّ

. )1َ(  فعلهم

ْول(الثانية:  الية في الطبري وقال ُهُم َل َهمما ْن ّيوَن َي ِن ّبمما الّر

َباُر)َ َْلْح ّ)63َاليةّ (المائدة: من َوا يسممارعون الممذين هممؤلء ينهى . هل

بنممي مممن اليهممود مممن الحكممم فممي الرشمماء وأكممل والعممدوان الثأم في

العلممماء وساسممتهم المؤمنممون، أئمتهممم وهممم ربممانيوهم، إسممرائيل

وقوادهم.  علماؤهم وهم وأحبارهم، بسياستهم

ْئَِّس( ِب ُنوا َما َل ُعوَن)َ(المائدة: من َكا َن ممن قسممم )َ وهمذا63اليمةّ َيْص

يصممنع كان الصنيع -: أقسم: لبئِّس ذكره - تعالى يقول به، أقسم الله

)َ. 6/253( القرطبي - انظر: تفسير 1
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فممي منهممم يسممارعون الممذين نهي تركهم في والحبار الربانيون هؤلء

وكممان ذلممك، مممن يفعلممون كممانوا عممما الّسحت، وأكل والعدوان، الثأم

ّد القرآن في يقولون: ما العلماء اليممةّ، هذه من للعلماء توبيًخا آيةّ أش

القممرآن فممي قوله: ممما عباس ابن عن روي ثأم منها، عليهم أخوف ول

اليةّ.  هذه من توبيًخا أشد آيةّ

عنممدي أخمموف آيممةّ القممرآن في قوله: ما الضُّحاك عن روي وكذلك

ّنا منها، . )1َ(  ننهى ل إ

المنكممر عممن النهممي تممارك أن على اليةّ ودلتالقرطبي:  وقال

بممالمعروف، المممر تممرك فممي للعلممماء توبيممخ فاليممةّ المنكر، كمرتكب

. )2َ(  المنكر والنهي

ْذ(الثالثة:  الية في كثير ابن وقال ِإ َذ َو ّلُه َأَخ َق ال َثمما ِذيَن ِمي ّلمم ا

ُتوا َتاَب)َ ُأو ِك ْل )َ. 187اليةّ عمران: من (آل ا

هممذا قممال: وفممي أن الكتمماب.. إلممى لهل وتهديد الله من توبيخ هذا

بهم ويسلك أصابهم، ما فيصيبهم مسلكهم، يسلكوا أن للعلماء تحذير

الممداّل النممافع، العلم من بأيديهم ما يبذلوا أن العلماء فعلى مسلكهم،

ًئِّا منه يكتمون ول الّصالح، العمل على . )3َ(شي

. )4َ(اليةّ هذه معنى من قريب الرابعةّ اليةّ ومعنى

ّين - جمماءت - وأمثالهمما اليات هذه أن والخلصةّ تممرك خطممورة لتممب

وعممدم الركممن هممذا تضُممييع وأن المنكممر، عن والنهي بالمعروف، المر

المستقيم.  الّصراطِ عن انحراف به القيام

)َ. 6/298( الطبري - انظر: تفسير 1

)َ. 6/237( القرطبي - انظر: تفسير 2

)َ. 436 /1( كثير ابن تفسير - انظر 3

)َ. 1/200( كثير ابن - انظر: تفسير 4
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ّذر بهذا وهي إلى وترشدهم المر، هذا عاقبةّ سوء من المؤمنين تح

ّنجاة.  والسلمةّ الحق طريق وال

انحممراف المنكممر، عممن والنهممي بالمعروف، المر ترك كان - وإذا3

مممن عليهممم المغضُمموب منهممج وهممو المسممتقيم، الّصممراطِ عن وخروجا

ًفمما هنمماك فممإن وأشباههم، اليهود مممن كممثير لممه ينتبممه ل قممد آخممر انحرا

النمماس يممدعو بممما يلتزم ل ولكنه وينهى، النسان يأمر أن وهو الناس،

وسمموء المسلك هذا خطأ تبين اليات جاءت ولذلك عنه، وينهاهم إليه،

الفعل.  هذا

ْأُمُروَن (-: - سبحانه قال َت ّنمماَس َأ ِبّر ال ْل ْوَن ِبمما ْنَسمم َت ُكْم َو ُفَسمم ْن ُتممْم َأ ْن َأ َو
ُلوَن ْت َتاَب َت ِك ْل َفل ا ُلوَن)َ (البقرة: َأ ِق ْع )َ. 44َت

َها َيا (-: - تعالى وقال ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُلمموَن ِلَم آَم ُقو ُلمموَن ل َممما َت َع ْف ُبممَر َت َك

ًا ْقت َد َم ْن ِه ِع ّل ُلوا َأْن ال ُقو ُلوَن)َ (الصف: ل َما َت َع ْف )َ. 3 ،2َت

ُد َوَممما (السمملم: عليه شعيب، عن - حكايةّ وعل - جل وقال ِريمم َأْن ُأ

ُكْم َف ِل َلى ُأَخا ُكْم َما ِإ َهمما ْن أ
ْنممُه َ ُد ِإْن َع ِريمم ِْلْصمملَح ِإّل ُأ ْعُت َممما ا َط َت َوَممما اْسمم

ِفيِقي ْو ِه)َ ِإّل َت ّل )َ. 88اليةّ (هود: من ِبال

ّبه عممن ونهيممه بممالمعروف، بممأمره ليممس النحممراف أن إلممى هنمما وأن

- اللممه أن والغرض كثير ابن  قال)1َ(  قوله فعله لمخالفةّ وإنما المنكر،

بممالبر أمرهم على ذّمهم المراد وليس الصنيع، هذا على - ذمهم تعالى

وهممو معروف، بالمعروف المر فإن له، تركهم على بل له، تركهم مع

مممن مممع يفعلممه أن بالعممالم والولى الواجب ولكن العالم، على واجب

)َ. 49( ص الراجحي العزيز عبد للشيخ الظهر البين - انظر: القول 1
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ّلف ول به، أمرهم ُد َوَما (السلم: عليه شعيب، قال كما عنهم، يتخ ِريمم ُأ

ُكْم َأْن َف ِل َلى ُأَخا ُكْم َما ِإ َها ْن أ
ْنُه)َ َ . )1َ()88َاليةّ (هود: من َع

ْأُمُروَن(-:  - تعالى قوله في القرطبي قال َتمم ّنمماَس َأ ِبّر ال ْل ِبمما

ْوَن ْنَس َت ُكْم)َ َو ُفَس ْن )َ. 44اليةّ (البقرة: من َأ

ًذا: أتممأمرون التلوة ظمماهر صحته على يدّل الذي فالتأويل النمماس إ

بممه تممأمرون بما تأمرونها تعصيه!! فهل أنفسكم وتتركون الله، بطاعةّ

ّيرهم ربكم، طاعةّ من الناس ّبًحا بذلك، فع به.  أتوا ما إليهم ومق

َفل( ُلوَن)َ َأ ِق ْع قبح وتفهمون تفقهون أفل )44َاليةّ (البقرة: من َت

بخلفهمما، النمماس تممأمرون الممتي ربكممم معصمميتكم مممن تممأتون ممما

الممذي أن تعلمممون وأنتممم راكبوهمما، وأنتممم ركوبهما، عممن وتنهونهم

وربما به، واليمان محمد اتباع في وطاعته الله حق من عليكم

. )2َ(باتباعه تأمرونه من على الذي مثل به، جاء

اللممه، بطاعممةّ النمماس يممأمرون إسرائيل بنو كانقتادة:  قال

. )3َ(  الله فعيرهم ويخالفون، وبالبّر، وبتقواه

الناس يأمرون كانوا والمنافقون الكتاب جريج: أهل ابن وقال

ّيرهممم الناس، به يأمرون بما العمل ويدعون والصوم، بالصلة فع

ّد فليكن بخير أمر فمن بذلك، الله .)4َ(  مسارعةّ فيه الناس أش

َفل(قوله:  في رضا رشيد وقال ُلمموَن)َ َأ ِق ْع (البقممرة: مممن َت

الّسمفةّ، هممذا عممن يحبسممكم عقل فيكم يوجد أل يعني )44َاليةّ

مضُمميء طريممق أمممامه رجممل كمثممل حمماله، هممذه كانت من مثل

)َ. 1/85( كثير ابن - انظر: تفسير 1

)َ. 1/259( الطبري تفسير - انظر 2

)َ. 1/258( الطبري - انظر: تفسير 3

)َ. 1/258( الطبري - انظر: تفسير 4
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هممو ثأممم سممالكه، يضُممّل ل بحيممث والصمموى، العلم فيممه نصممبت

ًقمما يسمملك ّلممما العلم، طممامس مظلًممما آخممر طري فممي لقممي وك

طريممق إلممى يرجممع وأن معممه، يمشممي أل نصممحه شخًصا طريقه

. )1َ(تركه الذي الهدى

بممن الرحمن عبد قال بما اليةّ هذه في العلماء أقوال وأختم

والنقممص بممالواجبين، النسممان يقمموم أن الكمممال سممعدي: فممإن

فممي فليممس الخر، دون بأحدهما قيامه وأّما يتركهما، أن الكامل

مجبولممةّ النفموس - فإن  - وأيضًُا)2َ(  الخير دون وهو الول، رتبةّ

بالفعممال فاقتممداؤهم فعلمه، قمموله ُيخالف لمن النقياد عدم على

. )3َ(  المجردة بالقوال اقتدائهم من أبلغَّ

َها َيا (الصف. آيتا أما ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُلوَن ِلَم آَم ُقو ُلمموَن ل َممما َت َع ْف َت

ُبَر ًا َك ْقت َد َم ْن ِه ِع ّل ُلوا َأْن ال ُقو ُلوَن)َ (الصف: ل َما َت َع . فإنهما)2،3ََتْف

بعممموم العممبرة فممإن المفسممرون، ذكر كما خاصةّ قضُيةّ في كانتا وإن

فممإن الصوليين. ولذلك عند مقّرر هو كما الّسبب، بخصوص ل اللفظ

ْأُمُروَن (البقرة: أيةّ كدللةّ دللتها َت ّناَس َأ ِبّر)َ ال ْل اليممةّ (البقممرة: مممن ِبمما

اليةّ. )َ 44

ُد َوَما(هود:  آية في الطبري وقال ِري ُكْم َأْن ُأ ِلَف َلممى ُأَخا ِإ
ُكْم َما َها ْن أ

ْنُه)َ َ  يقول: )88َاليةّ (هود: من َع

بممما إل أفعممل ل بممل خلفممه، أفعممل ثأممم أمر، عن أنهاكم أن أريد وما

. )4َ(عنه أنهاكم عّما إل أنتهي ول به، آمركم

)َ. 1/296( المنار - انظر: تفسير 1

الفعل.  وقبح وشناعةّ بالثأم دونه - أي 2

)َ. 1/82( سعدي ابن - انظر: تفسير 3

)َ. 12/103( الطبري - انظر: تفسير 4
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ّنخـعـي:  وـقـال )1َ(النمماس علممى أقممّص أن منعتنممي آيممات ثألثاال

ْأُمُروَن( َت ّناَس َأ ِبّر ال ْل ْوَن ِبا ْنَس َت ُكْم)َ َو ُفَسمم ْن ،)44َاليممةّ (البقممرة: مممن َأ  

ُد َوَما( ِري ُكْم َأْن ُأ َف ِل َلى ُأَخا ُكْم َما ِإ َها ْن أ
ْنُه)َ َ ،)88َاليةّ (هود: من َع َيمما(  

َها ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُلوَن ِلَم آَم ُقو ُلوَن)َ (الصف: ل َما َت َع ْف . )2َ()2ََت

النهي وهو واحد، مدلولها اليات هذه أن النخعي قول من والشاهد

الّصمراطِ عمن النحمراف هممذا خطمورة وبيمان الفعممل، هممذا مثمل عمن

الّسوي. 

أو المنكممر، عممن والنهممي بممالمعروف، المممر إهمممال كممان - وإذا4

عممن وخممروجا المسممتقيم، الّصممراطِ عن انحراف للقول الفعل مخالفةّ

ّيةّ، منهج ّينممه ممما هو الباب هذا في النحراف أنواع أعظم فإن الوسط ب

وأخلقهممم: المنافقين سمات من هو مما التوبةّ سورة في تعالى الله

ُقوَن( ِف َنا ْلُم َقاُت ا ِف َنا ْلُم ُهْم َوا ْعضُُ ْعممٍض ِمممْن َب ْأُمُروَن َب ِر َيمم َك ْن ْلُم ْوَن ِبمما َهمم ْن َي َو
ْعُروِف)َ َعِن ْلَم )َ. 67اليةّ (التوبةّ: من ا

وعمل، وصممفا فيممه متشممابهون والنسمماء الرجممال من النفاق أهل أيرضا:  رشيد قال

قيل:  كما الخر، عين منهم كل كأن

ـة تلد هل ـة!!  إل الحـي الحـي العصية هذه من العصا تلك

ْأُمُروَن (بقمموله: التشممابه هممذا بيممن ثأممم ِر َيمم َك ْن ْلُم ْوَن ِبمما َهمم ْن َي َعممِن َو

ْعممُروِف)َ ْلَم ينكممره ممما الّشممرعي  المنكممر)67َاليممةّ (التوبممةّ: مممن ا

تسممتنكره ممما والفطممري العقلممي والمنكممر ويسممتقبحه، الّشممرع

عنها.  الناس وغفلةّ اليات هذه شأن عظم بيان باب من المام وكلم الدعوة، عن للتوقف ل للعمل دافعةّ تكون أن يجب اليات - هذه 1

)َ. 18/80( القرطبي - انظر: تفسير 2
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والمنممافع للفضُممائل، لمنافمماته السليمةّ، والفطر الراجحةّ، العقول

المسممتقيم القسممطاس هممو والّشممرع العاَمممةّ، والمصالح الفرديةّ،

كله.  ذلك في

تضُاد.  مقابلةّ المنكر ُيقابل والمعروف: ما

والخيانممةّ الكممذب بعضًُمما؟ بعضُممهم بممه يممأمر الذي المنكر ومن

العهود.  بنقض والغدر والفجور، الوعود، وإخلف

فممي المممال وبممذل عنممه: الجهمماد، ينهممون الممذي المعروف ومن

. )1َ( القتال وغير للقتال الله، سبيل

ه ويمبين اليةّ هذه يفسر وهو قطب سيد ويقول انحمراف وج

بمالمنكر، المممر - فهممو المنممافقين - أي سملوكهم المنمافقين: أمما

عممن وينهممون بممالمنكر، يأمرون حين وهم المعروف، عن والنهي

وغمممًزا وهمًسمما، دّسمما ذلممك ويفعلون بهما، يستخفون المعروف،

ِإّن (يؤمنممون. حيممن إل الجهممر علممى يجممرءون ل لنهممم ولمممًزا،
ِفِقيَن َنا ْلُم ُقوَن)َ ُهُم ا َفاِس ْل عن خارجون . فهم)67َاليةّ (التوبةّ: من ا

ّطريممق، عممن منحرفون اليمان، كمصممير مصمميًرا اللممه وعممدهم وقممد ال

. )2َ(الكفار

ّتضُح وبهذا لك همذا أن لنا ي بماب فمي النحمراف ألموان أسموأ المس

المنكر.  عن والنهي بالمعروف، المر

ّدللةّ تحمل جاءت التي اليات - ومن5 المممر أن علممى الّصممريحةّ ال

الحممق، والمنهممج الصحيح، الطريق هو المنكر، عن والنهي بالمعروف،

ّنه -: - تعالى قوله فيه، وفّرطِ أهمله ومن به، قام من يستوي ل وأ

)َ. 10/533( المنار - انظر: تفسير 1

)َ. 3/1673( القرآن ظلل - انظر: في 2
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ْيُسوا( ًء َل َوا ْهِل ِمْن َس َتاِب َأ ِك ْل ِئَمةٌّ ُأّمةٌّ ا ُلوَن َقا ْت َياِت َي ِه آ ّل َء ال َنا ْيممِل آ ّل ال

ُهْم ُدوَن َو ُنوَن َيْسُج ْؤِم ِه ُي ّل ِم ِبال ْو َي ْل ِر َوا ْأُمُروَن اْلِخ َي ْعُروِف َو ْلَم ْوَن ِبا َه ْن َي َو
ِر َعِن َكمم ْن ْلُم ُعوَن ا ِر ُيَسمما ْيممَراِت ِفممي َو ْلَخ ِئِّممَك ا َل ُأو ِلِحيَن)َ (آل ِمممَن َو الّصمما

)َ. 114 ،113عمران:

ْيُسمموا(الية:  لهذه تفسَّيره في كثير ابن قال ًء َل َوا (آل )َ َسمم

ّلهممم أي: ليسمموا )113َاليممةّ عمران: من ّد علممى ك بممل سممواء، حمم

ْهممِل ِمممْن (-: - تعممالى قال ولهذا المجرم، ومنهم، المؤمن منهم َأ

َتاِب ِك ْل ِئَمةٌّ)َ ُأّمةٌّ ا بممأمر )َ أي: قائمممة113ّاليممةّ عمران: مممن (آل َقا

يعنممي قائمممةّ فهممي اللممه، نممبي متبعممةّ لشممرعه، مطيعممةّ اللممه،

. )1َ(مستقيمةّ

تتصممف ولممم كممذلك، ليسممت التي الّمةّ أن اليةّ هذه ومفهوم

زائغةّ.  ضالةّ منحرفةّ أّمةّ فهي الصفات، بهذه

والنهي بالمعروف، المر أن مقّررة جاءت السابقةّ - واليات6

ّيةّ طريق هو المنكر، عن طريق عداه ما وأن والستقامةّ، الخير

والضُّللةّ.  النحراف

حممال مممن يختلف المنكر، عن والنهي بالمعروف، المر ولكن

ّور من كل فليس مقام، إلى مقام ومن حال، إلى ّنممه تص قممام أ

- وينهممى يممأمر داعيممةّ مممن فكم ذلك، في الّصواب وافق قد به

هممذا فممي - ضّل العموم وجه على لذلك الداعيةّ لليات استجابةّ

ّفق ولم المر، ّلممم فقد الحق، المنهج وهو الوسط، للمنهج يو يتك

فيهمما تجممب حممال فممي يغلممظ وقد الّسكوت، فيه يجب مقام في

)َ. 1/397( كثير ابن - انظر: تفسير 1
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الغلظممةّ إل فيممه يجممدي ل فيممما القممول يلين وقد والرفق، اللين

وهكذا.  والشدة،

ّين اليات جاءت ولذلك المممر، هممذا مثل في القويم المنهج تب

الكثيرين.  على يخفى قد الذي المستقيم الطريق وترسم

الممتي اليممات بعض فسأذكر المر، هذا في التفصيل ولصعوبةّ

ّين عليه.  وتدل المنهج هذا تب

ّبوا َول (-: - تعممالى (أ)َ قال ِذيَن َتُسمم ّلمم ُعوَن ا ْد ِه ُدوِن ِمممْن َيمم ّلمم ال

ّبوا َيُس ّلَه َف ًا ال ْدو ِر َع ْي َغ ٍم)َ ِب ْل . )108َاليةّ (النعام: من ِع

ّبك عممن محمممد: لتنتهيممن قريممش: يمما قممالتعباس:  ابن قال سمم

ّبوا أن الله فنهاهم ربك، لنهجوّن أو آلهتنا، قتممادة: أوثأممانهم. وقممال يسمم

ّبون المسلمون كان ّفممار، أصممنام يس ًوا  اللممه الكفممار فيسممّب الك عممد

. )1َ(اليةّ هذه الله فأنمزل علم، بغير

العلممماء: القرطممبي: قممال قمماله ممما - إلى الله - رحمك وانظر

في الكافر كان فمتى حال، كل على الّمةّ هذه في باق حكمها

يحممّل فل  اللممه أو  النممبي، أو السمملم يسّب أن وخيف منعةّ

يتعممّرض ول كنائسممهم، ول دينهم، ول صلبانهم، يسّب أن لمسلم

. )2َ(المعصيةّ على البعث بمنمزلةّ لنه ذلك، إلى ُيؤدي ما إلى

ّفممار سّب من خيف متى الغرس: إنه ابن وقال وأصممنامهم الك

ّبوا أن ول يسممبوا أن يجممز لممم القممرآن، أو رسمموله أو اللممه يسمم

ّد قاعدة في أصل وهي دينهم، . )3َ(الذرائع س

)َ. 2/164( كثير ابن تفسير في - انظر: القولين 1

)َ. 7/61( القرطبي - انظر: تفسير 2

)َ. 6/2463( القاسمي - انظر: تفسير 3
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قيممل ممما بعممض أذكممر اليممةّ، هممذه لمممدلول التأصيل هذا وبعد

ّلق فيما حولها المنكر.  عن والنهي بالمعروف بالمر يتع

المممر وجوب سقوطِ على بها يستدّل وقدالسَّيوطي:  قال

مفسممدة ذلممك مممن خيممف إذا المنكممر، عممن والنهممي بممالمعروف،

ّتب مطلوب فعل كل وكذا أقوى، أقمموى مفسممدة فعلممه علممى تر

. )1َ(  تركه مفسدة من

حيممث الحمماكم، هؤلء ومن المسألةّ، في العلماء بعض وفّصل

وأنهمما عبادتهمما، تجوز ل وأنه بغضُها، بيان علينا يجب قال: والذي

ّنهمما تنفع، ول تضُّر ل ّق ل وأ بسممّب، ليممس وهممذا العبممادة، تسممتح

ّبوهم، صفين: ل يوم المؤمنين أمير قال ولهذا اذكممروا ولكممن تس

. )2َ(  أفعالهم قبيح

ّدين، إلممى يممدعو لمممن تممأديب اليممةّ الرازي: وفي وقال لئِّل المم

الجمممادات وصممف لن المطلمموب، فممي لممه فائدة ل بما يتشاغل

حاجممةّ فل إلهيتهمما، فممي القدح في يكفي تنفع، ول تضُّر ل بأنها

. )3َ(شتمها إلى ذلك مع

الزمخشممري: قمماله بممما اليةّ، حول النفيس الكلم هذا وأختم

ّنهي صّح فكيف وطاعةّ، حق اللهةّ قلَت: سّب قال: فإن عنه؟ ال

ّنهي يصّح وإنما  المعاصي؟ عن ال

أن عممن فتخممرجا مفسممدة، تكممون أنهمما علممم طاعممةّ قلت: ُرّب

طاعممةّ لنهمما ل معصمميةّ، لنهمما عنهمما النهممي فيجممب طاعةّ، تكون

ّطاعات، أجّل من وهو المنكر، عن كالنهي ّنه علم فإذا ال يؤدي أ
)َ. 6/2463( القاسمي - انظر: تفسير 1

)َ. 6/2463( القاسمي - انظر: تفسير 2

)َ. 6/2463( القاسمي وتفسير الرازي، - انظر: تفسير 3
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ّنهممي ووجممب معصمميةّ، انقلب الشّر زيادة إلى كممما ذلممك، عممن ال

ّنهي يجب . )4َ(المنكر عن ال

  

ّتضُممح سبق ومما فممي قاعممدة وضممع قممد الكريممم القممرآن أن ي

ّيةّ، منهج رسم ًدا علته مع يدور الحكم وأّن الوسط وعممدًما، وجممو

عنممد الوقمموف دون المممور مآلت إلى النظر الحق فمن وكذلك

فقط.  ظواهرها

ّيةّ أّن فيها يتضُح أخرى وقفةّ (ب)َ ونقف الممدعوة فممي الوسط

ّيةّ مسممألةّ المنكممر عممن والنهممي بالمعروف، والمر الله إلى نسممب

بها.  المحيطةّ والظروف ملبساتها باختلف تختلف

المنكممر، عممن والنهممي بالمعروف المر أن يرى من هناك فإن

ّلين، دائًما يكون أن يجب - بقمموله ويسممتدّل الجممانب، وخفض بال

َبا (-: تعالى َه ْذ َلى ا ْوَن ِإ َع ّنُه ِفْر َغى ِإ ُقول َط ً َلُه َف ْول ًا َقمم ّينمم ّلممُه َل َع َل

ّكُر َذ َت ْو َي اليممةّ: أن مممن اسممتدلله ووجممه ،)44َ ،43َيْخَشى)َ (طمه: َأ

ّو من بلغَّ قد فرعون البشر، من أحد يبلغه لم ما والكبر والطغيان العت

ّدعى حيث معه. والّرفق له، القول بالنةّ الله يأمر ذلك ومع اللوهيةّ، ا

منممه أولممى والثأممم بالجرم دونه هو من فإن فرعون، مع ذلك كان فإذا

ّلين.  بالّرفق وال

ّدة وجمموب يممرون وآخممرون ًقمما، القممول فممي والغلظ الشمم مطل

ّلون َهمما َيا (-: - تعالى بقوله ويستد ّي أ
ِبممّي َ ّن ِد ال ِهمم ّفمماَر َجا ُك ْل ِقيَن ا ِف َنمما ْلُم َوا

ُلْظ ْغ ِهْم)َ َوا ْي َل ُلوا (سبحانه: )َ. وقوله73اليةّ (التوبةّ: من َع ِت ِذيَن َقمما ّلمم ا

)َ. 6/2463( القاسمي وتفسير - انظر: الكشاف، 4
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ُكْم َن ُلو ِر ِمَن َي ّفا ُك ْل ُدوا ا َيِجمم ْل ُكممْم َو َظممةًّ)َ ِفي ْل )َ.123اليممةّ (التوبممةّ: مممن ِغ

ّني (لفرعون: موسى وقول ِإ ّنَك َو ُظ ْوُن َيمما ََل َعمم ًا)َ ِفْر ُبممور ْث سممراء:إ(ال َم

الغلظ وجمموب علممى تممدل اليممات هذه )َ. فيقولون: إن102اليةّ من

-: - تعممالى لقمموله المممؤمنين، مممع يكممون اللين وأن هؤلء، مع والشدة

ِفْض( َناَحَك َواْخ ِنيَن)َ َج ْؤِم ْلُم وأمثالها.  )َ،88اليةّ (الحجر: من ِل

أن مممن قلتممه ممما صممحةّ تؤكممد الممتي هممي اليممات هممذه أن والحممق

ّيةّ قرائممن مممن بهمما يحممّف ممما بمماختلف تختلممف نسممبيةّ، مسألةّ الوسط

المسائل.  هذه مثل في اعتبارها يجب وأحوال،

ّنممه المـثـل والقول وعممدم الدلممةّ، مجممموع فممي النظممر يجممب أ

- كممما ببعض بعضُها ضرب عن فضُل الخر، دون بعضُها على القتصار

-.  الهواء أصحاب يفعل

إلممى - سمميؤدي الدلممةّ جميممع فممي النظممر - مسمملك المسمملك وهذا

عنه.  الغفلةّ أو الخر الدليل إهمال دون موضعه، في دليل كل إعمال

ّلةّ من ذكرته - فيما - الن ولننظر أن فنجممد الفريقيممن، مممن كممل أد

مممع الرفممق باسممتعمال السمملم، عليهممما وهممارون، لموسممى اللممه أمر

عليممه يممدّل كمما السمملم، عليممه موسممى، رسالةّ أول في كان فرعون،

ّلل المممر جمماء ولممذلك طه، سورة في اليات سياق إسمملمه برجمماء مع

ُقول( وانقياده ً َلُه َف ْول ًا َق ّين ّلُه َل َع ّكُر َل َذ َت ْو َي )َ. 44َيْخَشى)َ (طمه: َأ

-: الليممن القممول فممي المفسممرين أقوال ذكر أن - بعد كثير ابن قال

ّيممن رقيممق بكلم تكممون لممه دعوتهما إن أقوالهم من والحاصل سممهل ل

-: - تعممالى قممال كممما وأنجممع، وأبلممغَّ النفمموس، في أوقع ليكون رفيق،
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ُع( ْد َلى ا ِبيِل ِإ ّبَك َس ِةّ َر ْكَم ْلِح ِةّ ِبا َظ ْوِع ْلَم ِةّ َوا َن ْلَحَس ُهْم ا ْل ِد ِتي َوَجا ّل ِهممَي ِبمما

)َ. 125اليةّ (النحل: من َأْحَسُن)َ

ّلُه (البصري: الحسن قال َع ّكُر َل َذ َت ْو َي )44َاليةّ (طمه: من َيْخَشى)َ َأ

أعذر أن قبل أهلكه هارون وأخوك موسى يا أنت تقل يقول: ل

. )1َ( إليه

منهممما هممو (لعله)َ إنممما في الرجاء أن القاسمي: وظاهر وقال

ّنه الله، من ل باشممرا القاضممي: أي قممال ولممذا منممه، يصممّح ل فممإ

فممإن سعيكما، يخيب ول يثمر أنه وطمعكما، رجائكما على المر

ّلف.  واليس مجتهد، الراجي متك

- مممع الجتهمماد فممي عليهممما والمبالغممةّ إرسالهما، في والفائدة

ممما وإظهممار المعممذرة، وقطممع الحجةّ، - إلزام يؤمن ل بأنه علمه

. )2َ(  آيات من ذلك تضُاعيف في حدثا

فرعممون، مممع المطمماف نهايةّ في جاءت فإنها السراء آيةّ أّما

السمملم، عليممه موسممى، بها جاء التي اليات جميع تنفع لم ولما

القول في له الغلظ من بد يكن فلم عظيمةّ، آيات تسع وهي

ّني( ِإ ّنَك َو ُظ ْوُن َيا ََل َعمم ًا)َ ِفْر ُبممور ْث . أي)102َاليممةّ سممراء: مممنإ(ال َم

ًكا، المممر هممذا أن على . والدليل)3َ(  والخسران الثبور: الهلك فإن هال

َد (اليمةّ: همذه - بعمد - تعمالى قموله معمه المر نهايةّ في كان َأَرا َأْن َفم

ُهْم ِفّز َت َْلْرِض ِمَن َيْس ُه ا َنا ْق ْغَر َأ َعُه َوَمْن َف ًا)َ (ال َم )َ. 103سراء:إَجِميع

َها َيا (-: - تعالى قوله أّما ّي أ
ِبّي َ ّن ِد ال ِه ّفمماَر َجا ُك ْل ِقيَن ا ِف َنمما ْلُم ُلممْظ َوا ْغ َوا

ِهْم)َ ْي َل َهمما َيمما ()َ. وقمموله:73اليممةّ (التوبةّ: من َع ّي أ
ِذيَن َ ّلمم ُنمموا ا ُلوا آَم ِت َقمما

)َ. 3/153( كثير ابن - انظر: تفسير 1

)َ. 11/4182( القاسمي - انظر: تفسير 2

)َ. 10/337( القرطبي - انظر: تفسير 3
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ِذيَن ّل ُكْم ا َن ُلمو ِر ِممَن َي ّفما ُك ْل ُدوا ا َيِجمم ْل ُكممْم َو َظمةًّ)َ(التوبمةّ: مممن ِفي ْل اليممةّ ِغ

سممورة إن حيممث النبمموي، العهد آخر - في - أيضًُا كان هذا )َ. فإن123

ّتحريم سورة وكذلك القرآن، من نمزل ما آخر من التوبةّ متأخرة.  ال

ذلممك، قبممل المشممركين خمماطب قممد  الرسممول، أّن هذا ومعنى

الرفممق، وسممائل جميممع معهم واستخدم باللين، الله إلى ودعاهم

والغلظةّ.  الّسيف إل معهم ُيجدي يعد لم حتى

والمموعظ، المهادنممةّ وسممائل معهممم تجد لم المنافقون، وكذلك

ّد فكان واللين، والرفق كممالغلظ بممالقول، لهممم الغلظ مممن لبمم

بالّسيف.  للكّفار

إن اللين والغلظ، أمران مشروعان، ل يجوز القتصار على أحدهماوخلصة القول: 

الشاعر: دون الخر في كل الحوال، وإنما الحق هو استخدام كل واحد منهما في موضعه. كما قال 

في السَّيف كوضع ُمضّر

 النــــــــدى موضــــــــع

موضع في الندي ووضع

ـــــــيف ـــــــالعل السَـّ  ـب

كممانت القضُمميةّ: إذا هممذه فممي الفصممل لكلمممةّ نأتي (جا)َ وأخيًرا

ّيةّ والمحممّل، الحممال بمماختلف تختلممف البمماب هممذا فممي الوسممط

 لذلك؟ الضُّابط هو فما والمكان، والّزمان

- قمال حيمث واحمدة، آيةّ في الكريم القرآن حسمه والجواب

ُع (-: وتعممالى سممبحانه ْد َلممى ا ِبيِل ِإ ّبممَك َسمم ِةّ َر ْكَممم ْلِح ِةّ ِبا َظمم ْوِع ْلَم َوا
ِةّ َن ْلَحَس ُهْم ا ْل ِد ِتي َوَجا ّل . )125َاليةّ (النحل: من َأْحَسُن)َ ِهَي ِبا
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الحكمممةّ كممانت فحيممث ذلممك، فممي والفيصل الضُّابط، هي فالحكمةّ

ّيةّ، كانت ًفا هناك فإن فقدت وحيث الوسط أو اليميممن ذات إلممى انحرا

الشمال.  ذات

كممما الحكمممةّ بتعريممف المبحممث هممذا أختممم أن المناسب من ولعّل

العلماء.  عرفها

أسمملم: بممن زيممد النخعممي: الحكمممةّ: الفهممم. وقممال إبراهيممم قممال

الفقه هو الحكمةّ أن قلبي في ليقع مالك: وإنه الحكمةّ: العقل. وقال

. )1َ(وفضُله رحمته من القلوب في الله يدخله وأمر الله، دين في

ّنافعممةّ، العلمموم سممعدي: الحكمممةّ: هممي بممن الرحمممن عبممد وقممال ال

ّددة، والعقممول الّصممائبةّ، والمعارف وإصممابةّ الّرزينممةّ، واللبمماب المسمم

والفعال.  القوال في الّصواب

هممي: وضممع الممتي بالحكمممةّ، إل تصمملح ل المممور قممال: وجميممع ثأممم

القممدام، محل في والقدام منازلها، المور وتنمزيل مواضعها، الشياء

. )2َ(  الحجام موضع في والحجام

الشممياء حقممائق معرفممةّ بأنهمما الحكمةّ عاشور: وفّسرت ابن وقال

الحقممائق تلتبممس ل أي: بحيممث الطاقممةّ، تبلغممه بممما عليه، هي ما على

. )3َ(  والسباب العلل في يغلط ول بعض، مع بعضُها المتشابهةّ

العلممل وإدراك والعتممدال، قطممب: الحكمممةّ: القصممد سمميد وقممال

مممن الصممائب للّصممالح تهممديه الممتي المسممتنيرة والبصمميرة والغايممات،

. )4َ(  والعمال الحركات

)َ. 17( ص للمؤلف الحكمةّ . ورسالة1/322ّ كثير ابن تفسير - في الثلثأةّ القوال - انظر: هذه 1

)َ. 1/332( سعدي ابن - انظر: تفسير 2

)َ. 3/61( والتنوير - انظر: التحرير 3

)َ. 1/312( القرآن ظلل - انظر: في 4
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المموجه علمى ينبغمي، مما القيممم: فعمل ابن قول في الحكمةّ وجماع

. )5َ(ينبغي الذي الوقت في ينبغي، الذي

ّيةّ تقريممر فممي القممرآن منهممج  فممإنوبعد: المممر بمماب فممي الوسممط

زادتممه جلممّي، واضح الله إلى والدعوة المنكر، عن والنهي بالمعروف،

ًنا الدلةّ هذه وتفصيل.  بيا

منهممج العلممم وطلب الممدعاة فيهمما يتحممّرى أن يجممب - الممتي - العمليةّ البواب أهّم من الباب وهذا

غيممر الحممماس نتيجممةّ والفممراطِ، الغلممو في فيقعوا والقدام، العقول تزل ل حتى به، ويلتزموا القرآن،

ّتفريط في يقعوا أو المنضُبط، ّتهاون ال وشهواتها.  النفس لرغبات استجابةّ وال

ـي كل ـور قصــد طرـف الـم

ـــــــــــــــــــــــــــم  ذمـي

ـل ول ـي تـغ ـن شــيء ـف ـم

 واقتـصــــــــد الـمــــــــر

بعدها.  )َ وما16( ص للمؤلف الحكمةّ رسالةّ سبق ما وانظر: لكل )َ،2/479( السالكين - انظر: مدارجا 5
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الله سبيل في الجهاد

أن إلمى مماٍض  وهمو)1َ(  السملم سمنام ذروة الله سبيل في الجهاد

. )2َ(  الّساعةّ تقوم

العظيم.  الركن هذا بإقامةّ إل سؤدد ول فخر ول للمةّ عّزة ول

ّلت إل الله سبيل في الجهاد أمةّ تركت وما على وهانت وضعفت، ذ

خلقه.  على ثأّم ومن الله

ًثا - قديًما الناس انقسم ولقد سبيل في الجهاد موضوع - في وحدي

طوائف:  ثألثا إلى الله

ومممن والقممدام، والنممدفاع، الحماس، عليها يغلب فطائفة- 1

فممي وقعممت ولممذلك الجهمماد، موضمموع فممي أفرطت ذلك على حرصها

يخفى.  ل ما الّسلبيات من المر لهذا وكان كبيرة، مزالق

ّطائفة، هذه مقابل في وطائفة- 2 في الجهاد في فّرطت ال

دعمما وإذا العظيم، الّركن هذا وإماتةّ لضاعةّ دائًما وتسعى الله، سبيل

ًفا انتفضُت الجهاد، داعي ًقمما خو ُعممًرا، وفر العممذار تلتمممس وذهبممت وذ

ّلف والقعود.  للتخ

ّطممائفتين، بيممن توّسممطت الممتي فهممي الثالثة الطائفة أّما- 3 ال

لن يممدفعهم لممم ذلممك ولكن إليه، وسعت فيه، ورغبت الجهاد، فأّحبت

فممي الّشممرعيةّ بالضُّوابط التزموا ولذلك أوانه، قبل الشيء يستعجلوا

فيه.  والستمرار وإعلنه، للجهاد، العداد

صحيح.  الترمذي: حسن قال )َ،3973( )َ رقم1314/ 2( ماجةّ وابن )َ،2616( )َ رقم13/ 5( الترمذي أخرجه حديث في ذلك - ورد 1

( داود أبو روى القيامةّ". وقد يوم إلى الخير نواصيها في معقود وسلم: "الخيل عليه الله صلى قوله، والفاجر". وذكر البر مع ماٍض "الجهاد باب الصحيح في البخاري - ترجم 2

الدجال، أمتي آخر يقاتل أن إلى الله بعثني منذ ماٍض منها: "والجهاد اليمان" وذكر أصل من وسلم: "ثألثأةّ عليه الله صلى الله، رسول قال: قال مالك بن أنس )َ: عن18/ 3

َبةّ أبي بن يزيد إسناده )َ وفي2532( رقم عادل". حديث عدل ول جائر جور يبطله ول  (. 605( ص الخامسةّ. انظر: التقريب من الّسلمي: مجهول ُنْش
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ّثبطمموا ولممم القاعدين، مع يقعدوا لم الجهاد، داعي دعا إذا وكذلك ي

ّثبطين، مع وجلين.  أو خائفين غير المنادي إجابةّ إلى سارعوا بل الم

والثانيممةّ: الغاليممةّ الولممى الطممائفتين، خطممأ يممبيّن القرآن جاء ولقد

ِرطةّ والجافيةّ، ْف ّق، المنهممج يرسممم ثأّم ومن والمفّرطةّ، الم منهممج الحمم

ّطائفةّ ًدا الوسط، ال ّتفريممط، الفراطِ خطورة على مؤك ًيمما وال إلممى داع

ّققت ودواعيه، أسبابه توافرت إذا الله، سبيل في الجهاد شروطه وتح

ّين ّدللممةّ الحممق، المنهج إقرار في القرآن أسلوب وضوابطه. وسأب وال

المستقيم.  الّصراطِ إلى

ّطائفة القرآن تشخيصّ مع ولنقف الولى:  لل

َلْم (-: - تعالى الله قال َلى َتَر َأ ِل ِإ ْلَم ِنممي ِمممْن ا ِد ِمممْن ِإْسممرائيَل َب ْعمم َب

ْذ ُموَسى ُلوا ِإ ِبّي َقا َن ُهُم ِل َعْث َل ْب َنا ا ًا َل ِلك ِتْل َم َقا ِبيِل ِفي ُن ِه َس ّل َهممْل َقاَل ال

ُتْم ْي ِتَب ِإْن َعَس ُكُم ُك ْي َل َتاُل َع ِق ْل ُلوا َأّل ا ِت َقا ُلوا ُت َنمما َوَممما َقمما ِتممَل َأّل َل َقا ِفممي ُن

ِبيِل ِه َس ّل ْد ال َق َنا َو ِرْج َنا ِمْن ُأْخ ِر َيا َنا ِد ِئ َنا ْب َأ َلّما َو ِتَب َف ِهُم ُك ْي َل َتاُل َع ِق ْل ْوا ا ّل َو َت

ً ِإّل ِليل ُهْم َق ْن ّلُه ِم ِليٌم َوال ِلِميَن)َ (البقرة: َع ّظا )َ. 246ِبال

ّلمد اليمةّ هذه المتي إسمرائيل، بنمي قصمص ممن قصمةّ فيهما اللمه خ

ّطريق القويم، السبيل عن فيها انحرفوا المستقيم.  وال

ويطممالبون اللممه، سممبيل في للجهاد والندفاع الحماس نرى نحن ها

إليه.  يقودهم قائد واختيار الجهاد بإعلن السلم، عليه نبيهم،

ّيهم، ويأتي ُتْم َهْل (الحقيقةّ: يحمل سؤال ويسألهم نب ْي ِتممَب ِإْن َعَس ُك

ُكممُم ْي َل َتمماُل َع ِق ْل ُلوا)َ َأّل ا ِت َقمما يممأتي وهنمما ؟)246َاليممةّ (البقممرة: مممن ُت

ّدده الذي الجواب َنمما َوَممما (دائًما: المتحّمسون ير ِتممَل َأّل َل َقا ِفممي ُن

ِبيِل ِه َس ّل ْد ال َق َنمما َو ِرْج َنمما ِمممْن ُأْخ ِر َيا َنمما)َ ِد ِئ َنا ْب َأ اليممةّ (البقممرة: مممن َو
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َلّما (النتيجةّ: كانت وكيف ،)َ 246 ِتَب َف ِهُم ُك ْي َل َتاُل َع ِق ْل ْوا ا ّل َو ِإّل َت
ً ِليل ُهْم َق ْن ّلُه ِم ِليٌم َوال ِلِميَن)َ َع ّظا )َ. 246اليةّ (البقرة: من ِبال

ّدعوى هذه تبّخر مشاهد نعايش وتفاصيلها القّصةّ ثأنايا وفي المم

ُلوا (ذلك: وأول والحماس، ّنى َقا ُكمموُن َأ ْلممُك َلممُه َي ْلُم َنمما ا ْي َل َنْحممُن َع َو
ّق ْلِك َأَح ْلُم ْنممُه)َ ِبا الجهمماد، رحلممةّ . وتبممدأ)247َاليممةّ (البقممرة: مممن ِم

وثأبمماتهم: صممدقهم عممدم من خوفه في نبيهم قاله ما تحقق معها ويبدأ

ّلَه ِإّن( ُكْم ال ِلي َت ْب ٍر)َ ُم َه َن ُبوا( )َ. والنتيجممة249ّاليممةّ (البقرة: مممن ِب ِر َفَشمم

ْنُه ً ِإّل ِم ِليل ُهْم)َ َق ْن مممن فئِّةّ تقول ذلك )َ. وبعد249اليةّ (البقرة: من ِم

َقةَّ ل (الباقيةّ: البقيةّ َنا َطا ْوَم َل َي ْل ُلوَت ا ِه)َ ِبَجا ِد ُنو اليممةّ (البقرة: من َوُج

249 .َ(

قتلت التي الفئِّةّ هذه ولعل القليل، من أقل فئِّةّ إل يثبت ل وأخيًرا

المتحمسممين أولئِّممك مممن تكممن لممم ثأباتهمما بعممد وانتصممرت جممالوت،

والمتخاذلين.  الهاربين أول كانوا الذين المندفعين،

ال الى قـوله فـي القرطـبي ق َلّممما(-:  - تع ِتممَب َف ِهممُم ُك ْي َل َع

َتاُل)َ ِق ْل عليهممم فرض لما - أنه - تعالى )َ. أخبر246اليةّ (البقرة: من ا

وأن الحممرب، مباشممرة إلممى أفكممارهم ورجعممت الحقيقةّ، ورأوا القتال

ْوا)َ( تممذهب قممد ربممما نفوسممهم ّلمم َو أي )246َاليممةّ (البقممرة: مممن َت

الممتنعممةّ، المممم شممأن وهممذا عزائمهم، وفترت نياتهم اضطربت

حضُممرت فممإذا النفممةّ، أوقممات الحممرب تتمنى الدعةّ، إلى المائلةّ

لطبعها.  وانقادت كعت الحرب
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العممدو لقمماء تتمنمموا  لبقوله:   النبي، نهى المعنى هذا وعن

الئمةّ.   رواه)  )1َ فاثأبتوا لقيتموهم فإذا العافيةّ الله وسلوا

الولممى، النيممةّ علممى ثأبتمموا أنهممم منهم قليل عن الله أخبر ثأم

. )2َ(-   - تعالى الله سبيل في القتال على عزيمتهم واستمرت

الكفممار فشرب يقينهم، قدر على شربواعباس:  ابن وقال

القمموم مممن وانصممرف ذلممك، دون العاصون وشرب الهيم، شرب

ًفا وسبعون ستةّ ًفا ثأمانين عددهم كان - قيل أل بعممض - وبقممي أل

ًئِّا، يشرب لم المؤمنين الغرفةّ.  بعضُهم وأخذ شي

آلف أربعممةّ النهممر فممي معممه والسممدي: جمماز عباس ابن وقال

رجمع وجنموده، جمالوت إلمى نظروا فلما شرب، من فيهم رجل،

. )3َ(  وثأمانون وبضُعةّ وستمائةّ آلف ثألثأةّ منهم

للقـتـال، المتحمسَـّـين نمـاذج ـمـن آـخـر نمـوذج وهذا

ذلممك لهممم تحقممق فلممما إليممه، والسممعي طلبممه في أفرطوا الذي

أقوالهم.  أفعالهم خالفت

المثممل هذا فإن إسرائيل، بني في كان الول المثل كان وإذا

النممموذجا ذلممك أن مهمممةّ حقيقممةّ يؤكممد وهممذا  محمممد، أمةّ في

فممي أعيننا أمام ماثأل نراه نحن وها وحين، عصر كل في يتكرر

الحاضر.  زمننا

اليممات هممي وهمما النهايةّ، هي والنهايةّ الحماس، هو والحماس

والنهايةّ:  البدايةّ تذكر

)َ. 1742( )َ رقم1362/ 3( )َ ومسلم24 ،4/9( البخاري - أخرجه 1

)َ. 244/ 3( القرطبي - انظر: تفسير 2

رجعوا.  الذين هم الكثر أن والمهم إسرائيل بني أخبار من منهم رجع من ومقدار لعددهم )َ. وبالنسبة3/254ّ( القرطبي - انظر: تفسير 3
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َلْم (-: - سبحانه قال   َلى َتَر َأ ِذيَن ِإ ّل ُهْم ِقيَل ا ّفوا َل ُكْم ُك َي ِد ْي َأ

ِقيُموا َأ َة َو ُتوا الّصل َة َوآ َكا َلّما الّز ِتَب َف ِهممُم ُك ْي َل َتمماُل َع ِق ْل َذا ا ٌق ِإ ِريمم َف

ُهْم ْن ْوَن ِم ّناَس َيْخَش ِةّ ال َي ِه َكَخْش ّل ْو ال ّد َأ َيةًّ َأَش ُلوا َخْش َقا َنا َو ّب ِلممَم َر

ْبَت َت َنا َك ْي َل َتاَل َع ِق ْل ْول ا َنا َل َت َلى َأّخْر ِريممٍب َأَجٍل ِإ ُع ُقممْل َق َتمما َيا َم ْن ّد المم

ِليٌل ُة َق ْيٌر َواْلِخَر َقى ِلَمِن َخ ّت َلُموَن َول ا ْظ ِتيل)ًَ (النساء: ُت . )77ََف

أصممحاب مممن قمموم فممي نمممزلت اليةّ هذه أن ذكرالطبري:  قال

عليهم يفرض أن قبل وصدقوه به، آمنوا قد كانوا  الله، رسول

اللممه يسممألون وكممانوا والزكمماة، الصلة عليهم فرض وقد الجهاد،

عليهمم شمق القتمال عليهم فرض فلما القتال، عليهم يفرض أن

كتابه.  في عنهم الله أخبر ما وقالوا ذلك،

بممن الرحمممن عبممد أن عبمماس ابممن عممن بسممنده الطبري روى

ًبا عوف فممي كنمما اللممه رسممول فقالوا: يا  النبي، أتوا له وأصحا

يفقمال:  أذلمةّ، صمرنا آمنا فلما مشركون، ونحن عز أممرت  إن

بالقتممال ُأمممر المدينممةّ إلممى اللممه حمموله فلممما تقمماتلوا فل بممالعفو

َلممْم وتعمالى - تبارك الله فأنمزل فكفوا، َأ َلمى َتمَر -:  ِذيَن ِإ ّلمم ِقيممَل ا

ُهْم ّفوا َل ُكْم ُك َي ِد ْي . )1َ(  . اليةّ َأ

يشممخص حيممث اليممةّ هممذه فممي قطب سيد قاله فيما ولننظر

قال:  تصوير، أدق في الحقيقةّ

كممانوا الممذين النمماس هممؤلء أمممر - مممن - سممبحانه اللممه يعجب

مكممةّ فممي وهممم ويسممتعجلونه، القتممال، إلممى حماسممةّ يتممدافعون

شرطِ على وقال: صحيح )َ،2/307( المستدرك في )َ والحاكم9/11( السنن في )َ. والبيهقي3086( )َ رقم6/3( النسائي أخرجه )َ. والحديث5/170( الطبري - انظر: تفسير 1

)َ. 2/328( المنثور - وانظر: الدر الذهبي يخرجاه. ووافقه ولم البخاري
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يكممن لممم حيممن المشركين، من والفتنةّ والضطهاد الذى يتلقون

ًنا الله.  يريدها التي للحكمةّ القتال في لهم مأذو

وتهيممأت اللممه، قممدره الممذي المناسممب المموقت جمماء أن فلممما

- إذا اللمه سمبيل - فممي القتمال عليهم وكتب المناسبةّ، الظروف

أمروا الذين ليخش حتى الفزع، شديد الجزع، شديد منهم فريق

أو الجبممار، القهممار اللممه، البشر- كخشيةّ من ناس - وهم بقتالهم

َنا (-: وجزع وخوف - حسرة في يقولون هم وإذا خشيةّ، أشد ّب َر

ْبَت ِلَم َت َنا َك ْي َل َتاَل)َ َع ِق ْل .)77َاليةّ (النساء: من ا

ّد إن ًعا حماسةّ الناس أش ّد هم يكونون قد وتهوًرا، واندفا أشمم

ًعا، الناس ّد عندما وهزيمةّ، وانهياًرا جز ّد، يج الواقعممةّ، وتقممع الجمم

ّور النممدفاع أن ذلممك القاعممدة، تكممون قممد هممذه إن بممل والتهمم

ًبمما الفائقممةّ والحماسةّ التقممدير عممدم مممن منبعثممةّ تكممون ممما - غال

ّتكاليف، لحقيقةّ قممد أنهمما كما وإصرار، واحتمال شجاعةّ عن ل ال

ّيق الذى، احتمممال قلممةّ الحتمممال، قلممةّ عممن منبعثممةّ تكون والضُمم

والممدفع الحركممةّ، طلممب إلممى الحتمممال قلممةّ فتممدفعهم والهزيمةّ،

والممدفع الحركممةّ، لتكمماليف تقممدير دون شممكل بممأي والنتصممار

مممما أثأقممل كممانت التكمماليف بهممذه ووجهمموا إذا حممتى والنتصممار،

ّق قدروا، ّوروا، مممما وأشمم ًعمما الصممف أول فكممانوا تصمم ونكممول جز

أنفسممهم، يمسممكون كممانوا الذين أولئِّك يثبت حين على وانهياًرا،

ّدون المموقت، بعممض والذى الضُمميق ويحتملممون عممدته، للمممر ويعمم

ًفا، ذاك إذ يحسممبونهم المتحمسممون المندفعون والمتهورون ضممعا

أي يتممبين المعركممةّ وفممي للمممور، ووزنهممم تمهلهممم، يعجبهممم ول
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كممذلك نظممًرا - أبعممد - كان الفريقين وأي احتمال، أكثر الفريقين
)1َ( .

ّبر التي الحقيقةّ إنها الحقيقةّ تلك -، الله - رحمه سيد عنها ع

مممن اللممون هممذا مممرارة وذاق عاشممها، مممن إل يممدركها ل الممتي

مممن صممنف فممي أعيننمما أمممام ماثأل نراه مما والحماس، الندفاع

السممباب، لقممل ويثممورون المممور، عممواقب يقممدرون ل النمماس،

والقممدرات الشممرعيةّ، والحكممام الربانيممةّ، السممنن عممن غممافلين

تكفممي ومقصممدهم نيتهم، وحسن طيبتهم أن متصورين البشريةّ،

ًبا لنتصارهم.  سب

القضُمميةّ تعالج الصف، آيةّ جاءت فقد النساء، آيةّ جاءت وكما

َها َيا (ذاتها: الحقيقةّ وتبين نفسها، ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُلمموَن ِلَم آَم ُقو َممما َت

ُلوَن ل َع ُبَر َتْف ًا َك ْقت َد َم ْن ِه ِع ّل ُلوا َأْن ال ُقو ُلمموَن)َ (الصممف: ل َما َت َع ْف َت

2،3َ( .

نمممزلت أنهمما - علممى الجمهممور - أي اليممةّ وحملواكثير:  ابن قال

- كقمموله بعضُممهم، نكممل فممرض فلممما عليهم، الجهاد فريضُةّ تمنوا حين

َلْم (-: تعالى َلى َتَر َأ ِذيَن ِإ ّل ُهْم ِقيَل ا ّفوا َل ُكْم)َ ُك َي ِد ْي اليممةّ (النساء: مممن َأ

طلحةّ أبي بن علي قال كما معناها، اليةّ هذه وهكذا اليةّ، )77َ

َهمما َيمما (-: - تعممالى قمموله في عباس ابن عن ّي أ
ِذيَن َ ّلمم ُنمموا ا ِلممَم آَم

ُلوَن ُقو ُلوَن)َ (الصف: ل َما َت َع ْف المممؤمنين مممن ناس  قال: كان.)2ََت

علممى دلنمما  اللممه أن لوددنممايقولون:  الجهمماد يفرض أن قبل

العمممال أحممب أن نبيه الله فأخبر به، فنعمل إليه العمال أحب

)َ. 2/712( القرآن ظلل - انظر: في 1
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اليمممان، خممالفوا الممذين معصيةّ أهل وجهاد فيه، لشك به إيمان

المممؤمنين، مممن نمماس ذلممك كره الجهاد نمزل فما به، يقروا ولم

َهمما َيمما (-: - سممبحانه اللممه فقممال اللممه، أمر عليهم وشق ّي أ
ِذيَن َ ّلمم ا

ُنوا ُلوَن ِلَم آَم ُقو ُلوَن)َ (الصف: ل َما َت َع ْف . )1َ()2ََت

بالضُمموابط ينضُممبط ل عنممدما والحممماس، النممدفاع حقيقةّ هذه

الحممق، المنهممج عممن انحممراف الربانيممةّ. إنممه السممنن ول الشرعيةّ

المنهممج عممن خممروجا فهو ثأم ومن والفراطِ، الغلو يمثل انحراف

اتخمماذ قبممل المتعممددة العتبممارات يلغممي ل الذي المنهج الوسط،

ذلك.  بعد وآثأارها القضُيةّ هذه لخطورة الحاسم، القرار

لولئــك وذكــرى عظــة اليــات هــذه فــي ولعــل

المندفعين.  المتعجلين لهؤلء وعبرة المغالين،

الممتي الهداف إلى يؤدي ل أولئِّك يسلكه الذي المنهج إن  

ًبا يكممون قد بل الجهاد، أجلها من شرع أو الجهمماد، لتعطيممل سممب

ًئِّا استعجل ومن وسنوات، سنوات تأخيره عمموقب أوانممه قبل شي

بحرمانه. 

جمماءت فقممد والغلممو، الفممراطِ قضُيةّ تعالج اليات جاءت وكما

والتضُييع.  التفريط قضُيةّ تعالج

الصممراطِ خممالفوا قد والمندفعون المتحمسون أولئِّك كان فإذا

والقاعدين المثبطين فإن الجهاد، مشروعيةّ قضُيةّ في المستقيم

تلممو اليممات جمماءت والضُلل. وقممد للنحراف الخر الوجه يمثلون

وانحراف.  خلل من تحدثأه وما الفئِّةّ، هذه خطورة تبين اليات

)َ. 4/357( كثير ابن - انظر: تفسير 1
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ِرَح (-: - سبحانه قال ُفوَن َف ّل ْلُمَخ ِهْم ا ِد َع ْق ِه َرُسوِل ِخلَف ِبَم ّل ال

ُهوا ِر َك ُدوا َأْن َو ِه ِهْم ُيَجا ِل َوا َأْم ِهْم ِب ُفِس ْن َأ ِبيِل ِفي َو ِه َس ّل ُلوا ال َقمما ل َو

ِفُروا ْن ْلَحّر ِفي َت ّنممَم َنمماُر ُقممْل ا َه ّد َج ًا َأَشمم ْو َحممّر ُنوا َلمم ُهمموَن)َ َكمما َق ْف َي

ذلممك. مممن يتضُممح هممؤلء، صممنع ممما خطورة الله يبين . ثأم)81َ(التوبةّ:

جزاء هؤلء بها يعاقب أن  رسوله، الله أمر التي القاسيةّ العقوبةّ

صنعوا:  ما

ِإْن( َعَك َف ّلُه َرَج َلى ال ٍةّ ِإ َف ِئ ُهْم َطا ْن ُنوَك ِم َذ ْأ َت ْلُخممُروجِا َفاْسمم ُقممْل ِل َف

ِعممَي َتْخُرُجمموا َلْن ًا َم َبممد َلممْن َأ ُلوا َو ِت َقمما ِعممَي ُت ًا َم ّو ُد ُكممْم َعمم ّن ُتْم ِإ َرِضممي

ِد ُعو ُق ْل ّوَل ِبا ٍة َأ ُدوا َمّر ُع ْق َع َفا ِفيَن َم ِل ْلَخا َلى ُتَصّل َول ا ٍد َع ُهْم َأَح ْن ِم

ًا َماَت َبد ُقْم َول َأ َلى َت ِه َع ِر ْب ُهْم َق ّن َفُروا ِإ ِه َك ّل ِه ِبممال ِل ُتوا َوَرُسممو َوَممما
ُهْم ُقوَن)َ (التوبةّ: َو . )84َ ،83َفاِس

َذا (-: - سبحانه وقال ِإ َلْت َو ِز ْن ٌة ُأ ُنموا َأْن ُسوَر ِه آِم ّل ُدوا ِبمال ِهم َع َوَجا َمم

ِه ِل َنَك َرُسو َذ ْأ َت ُلوا اْس ْوِل ُأو ّط ُهْم ال ْن ُلوا ِم َقمما َنمما َو ُكممْن َذْر َع َن ِديَن)َ َممم ْلَقاِعمم ا

)َ. 86(التوبةّ:

ًنا وعل - جل وقال ِإْن ُقمْل (اللمه: سمبيل عمن القعمود خطورة - مبي
ُكْم َكمماَن ُؤ َبمما ُكْم آ ُؤ َنمما ْب َأ ُكْم َو ُن َوا ِإْخمم ُكممْم َو َواُج َأْز ُكْم َو ُت َعِشمميَر َواٌل َو َأْممم َو

َها ُتُمو ْف َتَر ْق ٌة ا ِتَجاَر ْوَن َو َها َتْخَش َد ِكُن َكَسا َها َوَمَسمما َن ْو ُكممْم َأَحممّب َتْرَضمم ْي َل ِإ
ِه ِمَن ّل ِه ال ِل ٍد َوَرُسو َها ِه ِفي َوِج ِل ِبي ّبُصمموا َسمم َتَر ّتممى َف ِتَي َح ْأ ّلممُه َيمم ِه ال ِر َأْم ِبمم

ّلُه ِدي ل َوال ْه ْوَم َي َق ْل ِقيَن)َ (التوبةّ: ا َفاِس ْل )َ. 24ا

ًدا وعل - جل وقال ًدا - مهد سممبيل فممي الجهاد عن القاعدين ومتوع

َها َيا(الله:  ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُكْم َما آَم َذا َل ُكممُم ِقيَل ِإ ْنِفممُروا َل ِبيِل ِفممي ا ِه َسمم ّلمم ال

ُتْم ْل َق ّثأا َلى ا َْلْرِض ِإ ُتْم ا ِة َأَرِضي َيا ْلَح َيا ِبا ْن ّد ِة ِمَن ال ُع َفَما اْلِخَر َتمما ِة َم َيمما ْلَح ا
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َيا ْن ّد ِة ِفي ال ِليممٌل ِإّل اْلِخَر ّ َق ْنِفممُروا ِإل ُكْم َت ْب ّذ َعمم ًا ُي َذاب ًا َعمم ِليممم ِدْل َأ ْب َت َيْسمم َو
ًا ْوم ُكْم َق ْيَر ُه َول َغ ًا َتضُُّرو ْيئِّ ّلُه َش َلى َوال ٍء ُكّل َع ِديٌر)َ (التوبةّ: َشْي ،38َق

39 .َ(

ُنَك ل (وقال: ِذ ْأ َت ِذيَن َيْس ّل ُنوَن ا ْؤِم ِه ُي ّل ِم ِبممال ْو َيمم ْل ِر َوا ُدوا َأْن اْلِخمم ِهمم ُيَجا

ِهْم ِل َوا َأْم ِهْم ِب ُفِس ْن َأ ّلُه َو ِليٌم َوال ِقيَن َع ّت ْلُم ّنَما ِبا ُنَك ِإ ِذ ْأ َت ِذيَن َيْس ّل ُنوَن ل ا ْؤِم ُي

ِه ّل ِم ِبال ْو َي ْل ِر َوا َبْت اْلِخ َتا ُهْم َواْر ُب ُلو ُهْم ُق ِهْم ِفي َف ِب ْي ُدوَن)َ (التوبممةّ: َر ّد َتَر َي

44،45 .َ(

ُهْم (وقال: ْن ُقوُل َمْن َوِم َذْن َي ْئ ّني َول ِلي ا ِت ْف ِةّ ِفي َأل َت َنمم ْت ِف ْل ُطوا ا َق َسمم

ِإّن ّنَم َو َه َطةٌّ َج ِريَن)َ (التوبةّ: َلُمِحي ِف َكا ْل )َ. 49ِبا

الجهمماد: يريممدون ل الممذين أولئِّممك حالممةّ - مصوًرا ذكره - جل وقال

َذا( ِإ َلْت َف ِز ْن ٌة ُأ َكَمةٌّ ُسوَر ِكَر ُمْح ُذ َها َو َتاُل ِفي ِق ْل ْيَت ا َأ ِذيَن َر ّل ِهْم ِفممي ا ِب ُلممو ُق

ُظُروَن َمَرٌض ْن ْيَك َي َل َظَر ِإ ْغِشممّي َن ْلَم ِه ا ْيم َل ْوِت)َ ِمممَن َع ْلَممم (محمممد: ممن ا

)َ. 20اليةّ

ّين الممتي اليات من ذلك غير إلى وسمموء المسمملك هممذا خطممورة تممب

. )1َ(والخرة الدنيا في أصحابه عاقبةّ

القتصممار مممع معناهمما، فممي قيممل وما اليات، هذه تفسير مع ونقف

-: - تعممالى قمموله معنممى فممي الطممبري إليه: قال الحاجةّ تدعو ما على

ِرَح( ُفوَن َف ّل ْلُمَخ ِهْم ا ِد َع ْق ِه)َ َرُسوِل ِخلَف ِبَم ّل )81َاليممةّ (التوبةّ: مممن ال

وجهمماد والمممؤمنين، رسوله مع الغزو مع الله خلفهم الذين فرح

ِه)َ َرُسوِل ِخلَف( بمقعدهم أعدائه ّل )َ يقول:81اليةّ (التوبةّ: من ال

الخلف يقممول: علممى اللممه، رسممول خلف منازلهم في بجلوسهم

فيهم.  الله وحكم مصيرهم سوء وبينت الجهاد عن المتخلفين فضُحت التي السورة التوبةّ سورة - تعتبر 1
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 اللممه، رسممول أن وذلممك ومقعممده جلوسممه فممي اللممه لرسممول
فممي وجلسمموا أمره، فخالفوا الله، أعداء جهاد إلى بالنفر أمرهم

. )1َ(منازلهم

َهمما َيما (-: - تعالى قوله في كثير ابن وقال ّي أ
ِذيَن َ ّلم ُنموا ا َممما آَم

ُكْم َذا َل ُكُم ِقيَل ِإ ْنِفممُروا َل ِبيِل ِفممي ا ِه َسمم ّلمم ُتْم ال ْل َق ّثأمما َلممى ا َْلْرِض)َ ِإ ا

عن تخلف من عتاب في شروع اليةّ. هذا)َ 38اليةّ (التوبةّ: من

فممي والظلل الثمممار طابت حين تبوك غزوة في  الله، رسول

ّدة . )2َ( القيظ وحمارة الحّر ش

َنَك (-: - تعالى قوله في وقال َذ ْأ َت ُلوا اْس ْوِل ُأو ّط ُهْم ال ْن ُلوا ِم َقا َو
َنا ُكْن َذْر َع َن ِديَن)َ َم َقاِع ْل . )86َاليةّ (التوبةّ: من ا

عنممه، النمماكلين الجهاد، عن للمتخلفين وذاًما - منكًرا - تعالى يقول

فممي  الرسممول، والطممول. واسممتأذنوا السعةّ ووجود عليه القدرة مع

َنا (وقالوا: القعود، ُكْن َذْر َع َن ِديَن)َ َمم َقاِعم ْل )86َاليمةّ (التوبمةّ: ممن ا

وهممن النسمماء، مممع البلممد فممي والقعممود بالعممار لنفسممهم ورضمموا

أجبممن كممانوا الحممرب وقممع فممإذا الجيممش، خممروجا بعممد الخوالممف

- تعممالى قممال كما كلًما، الناس أكثر كانوا أمن كان وإذا الناس،

َذا (الخرى: اليةّ في - عنهم ِإ َء َف ْوُف َجا ْلَخ ُهْم ا َت ْي أ
َ ُظُروَن َر ْن ْيَك َي َل ِإ

ُدوُر ُهْم َت ُن ُي ْع ِذي َأ ّل ْغَشى َكا ِه ُي ْي َل ْوِت ِمَن َع ْلَم َذا ا ِإ َهممَب َفمم ْوُف َذ ْلَخمم ا

ُكْم ُقو َل ٍةّ َس َن ْلِس َأ ٍد)َ ِب َدا . )3َ()19َاليةّ (الحزاب: من ِح

ّنَممما (-: - تعممالى قمموله فممي رضما رشمميد وقممال ُنَك ِإ ِذ ْأ َت ِذيَن َيْسمم ّلمم ل ا

ُنوَن ْؤِم ِه ُي ّل ِم ِبال ْو َي ْل ِر)َ َوا اليممةّ: والمعنممى:)َمم 45اليممةّ (التوبةّ: من اْلِخ
)َ. 10/200( الطبري - انظر: تفسير 1

)َ. 2/357( كثير ابن - انظر: تفسير 2

)َ. 2/380( كثير ابن - انظر: تفسير 3
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ول بممالله يؤمنمون ل الممذين الجهماد عمن بممالتخلف يسممتأذنك إنما

عليهممم يفوت مغرًما للجهاد المال بذل يرون لنهم الخر، باليوم

ًبا عليه يرجون ول به، منافعهم بعض المؤمنون.  يرجو كما ثأوا

الممذي للقتممل وتعرًضمما ومتمماعب، آلًممما بالنفسي الجهاد ويرون

الخممر واليمموم بممالله كفرهممم فطبيعممةّ عنممدهم، حيمماة بعممده ليس

. )1َ(سبيل له وجدوا ما منه وفرارهم للجهاد، كراهتهم تقتضُي

ّ (-: - تعمالى قموله فممي قطمب سمميد وقال ْنِفممُروا ِإل ُكْم َت ْب ّذ َعم ُي

ًا َذاب ًا)َ َع ِليم . )39َاليةّ (التوبةّ: من َأ

مممدلوله، فممي عام ولكنه معين، موقف في معينين لقوم والخطاب

الخممرة عممذاب ليس يتهددهم الذي والعذاب الله، في عقيدة ذي لكل

عن القاعدين تصيب التي الذلةّ عذاب الدنيا، عذاب كذلك فهو وحده،

الخيممرات، مممن والحرمممان للعممداء، عليهممم والغلبممةّ والكفمماح، الجهاد

النفمموس مممن يخسممرون كلممه ذلممك مممع وهممم للمعممادين، واسممتغللها

علممى ويقممدمون والجهمماد، الكفمماح فممي يخسرون ما أضعاف والموال

الفداء.  لها قدموا لو الكرامةّ منهم تتطلبه ما أضعاف الذل مذبح

فممدفعت الممذل، عليهمما اللممه ضممرب إل الجهمماد تركممت أمممةّ مممن وما

العداء.  كفاح منها يتطلبه كان ما أضعاف لعدائها صاغرة مرغمةّ

ِدْل( ْب َت َيْس ًا َو ْوم ُكْم)َ َق ْيَر علممى . يقومممون)39َاليممةّ (التوبةّ: مممن َغ

. )2َ(الله أعداء على ويستعلون العزة، ثأمن ويؤدون العقيدة،

الجهمماد، عممن المثبطيممن انحراف تبين جاءت التي اليات بعض هذه

ْد (بقمموله: الله وصفهم الذين عنه، القاعدين َلممُم َقمم ْع ّلممُه َي ِقيَن ال ّو َعمم ْلُم ا

)َ. 10/469( المنار - انظر: تفسير 1

)َ. 3/1655( القرآن ظلل - انظر: في 2
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ُكممْم ْن ِليَن ِم ِئ َقمما ْل ِهْم َوا ِن َوا ُلممّم ِِلْخمم َنمما َه ْي َل ُتوَن َول ِإ ْأ ْأَس َيمم َبمم ْل ِليل)ًَ ِإّل ا َق

)َ. 18(الحزاب:

الممذين سممواء النحراف، طرفي بيان بعد منها نخلص التي والنتيجةّ

هنمماك أن هممي النتيجممةّ تلكممم وجفمموا، فرطوا الذين أم وغلوا، أفرطوا

ًطا منهًجا تفريط.  ول فيه إفراطِ ل وس

ممماض وهممو أركانه، من وركن السلم سنام ذروة الجهاد أن وذلكم

ّ اللممه سممبيل فممي الجهاد قوم ترك وما الله، أمر يأتي أن إلى ّذلمموا، إل

ّدوهم. والجهاد عليهم الله وسلط وضعفوا، وضمموابطه، شممروطه له ع

ّققمت الموانمع، وانتفمت السمباب تموافرت فإذا وموانعه، وأسبابه وتح

علممى ووجممب الجهمماد، علممى حممّي المنممادي ُينممادي أن وجممب الشروطِ

كفايةّ.  فرض أو عين فرض للنداء، يستجيبوا أن القادرين

إليممه تممدعو الكممثيرة اليممات جمماءت الممذي الوسممط المنهج هو وهذا

ّينةّ، شارحةّ السنةّ وجاءت عليه، وتحث به وتأمر لحكممام ومفّصلةّ ومب

والمعاهدات.  والموادعةّ الَسلم أحكام مبينةّ جاءت كما الجهاد،

ًثا - قديًما العلماء عني وقد وأشبعوها القضُيةّ، هذه بيان - في وحدي

ًثا بممدعوى منحممرف لنحممراف مجممال يممدعوا لم بذلك وهم وتفصيل، بح

الوضوح.  وعدم الجهل

إلممى تدعو التي اليات بعض بذكر المبحث هذا أختم وأخيًرا  

دعا إذا لحظةّ يتأخرون ل الذين أولئِّك المجاهدين، على وتثني الجهاد،

جمماء إذا والموادعةّ السلم لداعي يستجيبون كذلك وهم الجهاد، داعي

ودواعيه.  السلم أسباب وتوافرت وقتها،
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ِفُروا (-: - سبحانه قال ْن ًا ا َفاف ً ِخ َقال ِثأ ُدوا َو ِه ُكْم َوَجا ِل َوا َأْم ُكْم ِب ُفِس ْن َأ َو
ِبيِل ِفي ِه َس ّل ُكْم ال ِل ْيٌر َذ ُكْم َخ ُتممْم ِإْن َل ْن َلُممموَن)َ (التوبممةّ: ُك ْع )َ. وقممال41َت

ًنا ُنَك ل( الجهاد داعي دعا إذا المؤمنين صفةّ مبي ِذ ْأ َت ِذيَن َيْس ّلمم ُنمموَن ا ْؤِم ُي

ِه ّل ِم ِبممال ْو َيمم ْل ِر َوا ُدوا َأْن اْلِخمم ِهمم ِهْم ُيَجا ِل َوا َأْم ِهْم ِبمم ُفِسمم ْن َأ ّلممُه َو ِليممٌم َوال َع

ِقيَن)َ (التوبةّ: ّت ْلُم )َ. 44ِبا

َهمما َيمما (-: - سبحانه وقال ّي أ
ِبممّي َ ّن ِنيَن َحممّرِض ال ْؤِم ْلُممم َلممى ا َتمماِل)َ َع ِق ْل ا

ُكْم َوَما ()َ. وقال:65اليةّ لنفال: منا( ُلوَن ل َل ِت َقا ِبيِل ِفممي ُت ِه)َ َسمم ّلمم ال

)َ. 75اليةّ (النساء: من

بالقتال:  تأمر التي اليات بعض وهذه

ُلوا( ِت َقا ِكيَن َو ِر ْلُمْش ّفممةًّ ا ُكْم َكَممما َكا َن ُلو ِت َقمما ّفممةًّ)َ ُي (التوبممةّ: مممن َكا

()36َاليةّ ُلوا  ِت َقا ِئّمةَّ َف ِر َأ ْف ُك ْل ُهممْم ا ّن ْيَممماَن ل ِإ ُهممْم)َ َأ (التوبممةّ: مممن َل

ُلوا (.)12َاليةّ ِت ِذيَن َقا ّل ُنوَن ل ا ْؤِم ِه ُي ّل ِم َول ِبال ْو َي ْل ِر)َ ِبا (التوبةّ: من اْلِخ

()َ.29اليةّ ُهْم  ُلو ِت َقا ّتى َو ُكوَن ل َح َنةٌّ َت ْت ُكوَن ِف َي ّديُن َو ِه)َ ال ّلمم (البقممرة: ِل

()َ.193اليةّ من ُهْم  ُلو ِت َقا ّتى َو ُكوَن ل َح َنةٌّ َت ْت ُكوَن ِف َي ّديُن َو ّلُه ال ِه)َ ُك ّلمم ِل

)َ.39اليةّ لنفال: منا(

ًنا وقال الله:  سبيل في المجاهدين فضل مبي

ِذيَن( ّلمم ُنمموا ا َهمماَجُروا آَم ُدوا َو َهمم ِبيِل ِفممي َوَجا ِه َسمم ّلمم ِهْم ال ِل َوا َأْم ِبمم

ِهْم ُفِس ْن َأ َظُم َو ْع َد َدَرَجةًّ َأ ْن ِه ِع ّل ِئِّممَك ال َل ُأو ِئُزوَن ُهممُم َو َفمما ْل ُهْم ا َبّشممُر ُي

ُهْم ّب ٍةّ َر ْنُه ِبَرْحَم َواٍن ِم ِرْض ّناٍت َو ُهْم َوَج َها َل ِعيٌم ِفي ِقيٌم)َ (التوبممةّ: َن ُم

20، 21َ(.) َبّن َول  ِذيَن َتْحَس ّل ُلوا ا ِت ِبيِل ِفي ُق ِه َس ّل ًا ال َواتم َيماٌء َبمْل َأْم َأْح

َد ْن ِهْم ِع ّب ُقوَن)َ (آل َر َها َيا ()َ.169عمران: ُيْرَز ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُكْم َهْل آَم ّل ُد َأ
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َلى ٍة َع ُكْم ِتَجاَر ْنِجي َذاٍب ِمْن ُت ٍم َع ِلي ُنوَن َأ ْؤِم ِه ُت ّل ِه ِبال ِل ُدوَن َوَرُسممو ِهمم ُتَجا َو
ِبيِل ِفي ِه َس ّل ُكْم ال ِل َوا َأْم ُكْم ِب ُفِس ْن َأ ُكْم َو ِل ْيمٌر َذ ُكمْم َخ ُتمْم ِإْن َل ْن َلُمموَن)َ ُك ْع َت

)َ. 11 ،10(الصف:

اليتين:  - بهاتين الجهاد - آيات اليات هذه وأختم

ِوي ل (النسمماء: سممورة - فممي - سممبحانه قممال َت ُدوَن َيْسمم َقاِعمم ْل ِمممَن ا

ِنيَن ْؤِم ْلُم ْيُر ا ِلممي َغ ِر ُأو ُدوَن الضُّممَر ِهمم ْلُمَجا ِبيِل ِفممي َوا ِه َسمم ّلمم ِهْم ال ِل َوا َأْم ِبمم

ِهْم ُفِس ْن َأ ّلُه َفضَُّل َو ِديَن ال ِهم ْلُمَجا ِهْم ا ِل َوا َأْم ِهْم ِبم ُفِسم ْن َأ َلمى َو ِديَن َع َقاِعم ْل ا

ً َدَرَجةًّ ُكّل َد َو َع ّلُه َو َنى ال ْلُحْس َفضَُّل ا ّلُه َو ِديَن ال ِه ْلُمَجا َلممى ا ِديَن َع ْلَقاِعمم ا

ًا ًا)َ (النساء: َأْجر ِظيم )َ. 95َع

ّلممَه ِإّن (التوبممةّ: سممورة فممي  وقممال َتَرى ال ِنيَن ِمممَن اْشمم ْؤِم ْلُممم ا

ُهْم ُفَسمم ْن ُهْم َأ َل َوا َأْممم َأّن َو ُهممُم ِبمم ّنممةَّ َل ْلَج ُلوَن ا ِت َقمما ِبيِل ِفممي ُي ِه َسمم ّلمم ال

ُلوَن ُت ْق َي ُلوَن َف َت ْق ُي ًا َو ْعد ِه َو ْي َل ًا َع ّق ِة ِفي َح ْوَرا ّت ْنِجيممِل ال ِْل ْلُقممْرآِن َوا َوا
َفى َوَمْن ْو ِه َأ ِد ْه َع ِه ِمَن ِب ّل ْبِشُروا ال َت ُكممُم َفاْس ِع ْي َب ِذي ِب ّلمم ُتْم ا ْع َي ِه َبمما ِبمم

ِلَك َذ َو َو ْوُز ُه َف ْل ِظيُم)َ (التوبةّ: ا َع ْل . )111َا

الـلـه لـمـر اـسـتجابتهم المنـهـج ـهـذا وـسـطية يؤكد ومما

َهمما َيمما (بالقتممال: لمممره كاستجابتهم السَّلم، في بالدخول ّي أ
ِذيَن َ ّلمم ا

ُنوا ُلوا آَم ْدُخ ِم ِفي ا ْل ّفةًّ الّس ُعمموا َول َكا ِب ّت َواِت َت ُطمم َطاِن ُخ ْي ّنممُه الّشمم ُكممْم ِإ َل

ّو ُد ِبيٌن)َ (البقرة: َع ِإْن ()َ.208ُم َنُحوا َو ِم َج ْل َنْح ِللّس َها َفاْج ّكْل َل َو َت َلى َو َع

ِه)َ ّل والذل: الستسلم يعني ل السلم ولكن )َ،61اليةّ لنفال: منا( ال

ُنوا َفل( ِه ُعوا َت ْد َت َلى َو ِم ِإ ْل ُتُم الّس ْن َأ ْوَن َو َل ْع َْل ّلممُه ا ُكممْم َوال َع َلممْن َم ُكممْم َو ِتَر َي

ُكْم)َ (محمد: َل ْعَما )َ. 35َأ
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والمعاملة الخلقا

فقممالت:  الله، رسول خلق - عن عنها الله - رضي عائشةّ ُسئِّلت

القرآن"  خلقه "كان

ّنممَك (فقممال:  رسمموله، علممى اللممه أثأنممى وقممد ِإ َلممى َو َع ُلممٍق َل ُخ

ٍم)َ (القلم: ِظي . )4ََع

المممرء معاملممةّ إن حيممث الخلقا، قريـنـة فهي المعاملة أما

أن يجممب لممما السمموي المنهج القرآن رسم ولقد لخلقه، طبيعي نتاجا

ومعاملته.  المسلم أخلق عليه تكون

الوسط، المنهج فيه ويندر والجفاء، الغلو يسَّوده الباب وهذا

تممترى اليممات وجاءت خاصةّ، عنايةّ به الكريم القرآن عني فقد ولذلك

يضُمماده مممما وتحممذر عليه، المةّ وتربي إليه، وتدعو المنهج، هذا توضح

ًوا ًطا جفاء، أو غل ًطا.  أو إفرا تفري

نظممًرا فيممه، الممواردة اليات وكثرة وتشعبه، الموضوع ولطول

تممبين متفرقممةّ نممماذجا اختيار على فسأقتصر ومنطلقاته، أجزائه لتعدد

هممذا فممي سمملكته الممذي المنهممج ضمموء فممي بممه، الكريممم القممرآن عنايةّ

والتوفيق.  العون استمد الله ومن البحث،

كتابه، في موضع من أكثر في الله ذمه ذميم، خلق والطغيان الكبر

عمن خمروجا والكممبر والمجتمممع، الفممرد علمى السملبيةّ الثأار من له لما

حممق فممي الذات. والتفريممط وحب والغلو الفراطِ إلى الوسط المنهج

الخرين. 

ًنا - تعالى قال إلممى يممؤدي أنممه وكيممف النسان، على الكبر أثأر - مبي

ِذيَن ِإّن (اليمان. وبين بينه الحيلولةّ ّل ُلوَن ا ِد َيمماِت ِفممي ُيَجمما ِه آ ّلمم ِر ال ْيمم َغ ِب
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َطاٍن ْل ُهْم ُس َتا ِهْم ِفي ِإْن َأ ِر ُدو ْبٌر ِإّل ُص ِه ُهْم َما ِك ِغي ِل َبا ْذ ِب ِع َت ِه َفاْس ّل ّنُه ِبال ِإ
َو ُع ُه َبِصيُر)َ (غافر: الّسِمي ْل )َ. 56ا

ِذيَن(الية:  تفسَّير في كثير ابن قال ّلمم ُلوَن ا ِد َيمماِت ِفممي ُيَجمما آ

ِه ّل ِر ال ْي َغ َطاٍن ِب ْل ُهْم)َ ُس َتا الحممق أي: يممدفعون )35َاليممةّ ر: منم(غاف َأ

برهممان بل الفاسممدة، بالشممبه الصممحيحةّ الحجج ويردون بالباطل،

ِهْم ِفي ِإْن( الله من حجةّ ول ِر ُدو ْبممٌر)َ ِإّل ُصمم اليممةّ (غممافر: مممن ِك

لمممن واحتقار الحق اتباع على كبر إل صدورهم في )َ أي: ما56

. )1َ(به جاءهم

َقاَل (-: - تعالى وقال ّنممي ُموَسى َو ْذُت ِإ ّبممي ُعمم ُكممْم ِبَر ّب ِمممْن َوَر

ٍر ُكّل ّبمم َك َت ْؤِمُن ل ُم ِم ُيمم ْو َيمم ْلِحَسمماِب)َ (غممافر: ِب ِلَك (. وقممال:)27َا َذ َكمم

ُع َب ْط ّلُه َي َلى ال ْلِب ُكّل َع ٍر َق ّب َك َت ٍر)َ ُم ّبمما )َ. وقمال:35اليممةّ (غممافر: ممن َج

ْيَس( َل ّنمَم ِفي َأ َه ًى َج ْثمو ِريمَن)َ َم ّب َك َت ْلُم )َ وقمال:60اليمةّ (الزممر: ممن ِل

ْئَِّس( ِب َل َوى َف ْث ِريَن)َ َم ّب َك َت ْلُم )َ. 29اليةّ ل: منم(النح ا

َْلْرِض ِفممي َتْمممِش َول (-: - سممبحانه وقممال ًا ا ّنممَك َمَرحمم َق َلممْن ِإ ِر َتْخمم

َْلْرَض َلْن ا َغَّ َو ُل ْب َباَل َت ْلِج )َ. 37سراء:إُطول)ًَ (ال ا

ّعْر َول(  اللممه ذكممر كممما لبنـه لقمان وصايا ومن ّدَك ُتَصمم َخمم

ّناِس َْلْرِض ِفي َتْمِش َول ِلل ًا ا ّلَه ِإّن َمَرح َتمماٍل ُكممّل ُيِحممّب ل ال ُمْخ

ٍر)َ (لقمان: . )18ََفُخو

تتكممبر ل عبمماس: يقممول ابن قالتفسَّيرها:  في كثير ابن قال

ّلموك إذا بوجهك عنهم وتعرض الله، عباد فتحتقر . )2َ(ك

)َ. 4/84( كثير ابن - انظر: تفسير 1

)َ. 3/446( كثير ابن - انظر: تفسير 2
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كممثيرة المتكممبرين عاقبممةّ وبيممان عنه، والنهي الكبر ذم في واليات

ًدا.  ج

- قمموله الممقوتممةّ، الخلق بعض عن تنهي جاءت التي اليات ومن

ْد (-: تعالى ْقِص ِيَك ِفي َوا ْغضُُْض َمْش ِتَك ِمْن َوا ْو َكممَر ِإّن َصمم ْن َواِت َأ َْلْصمم ا

ْوُت ِر)َ (لقمان: َلَص ْلَحِمي )َ. 19ا

فممي آثأممار مممن لهمما لممما الشممهادة كتمممان - عن - سبحانه الله ونهى

َول (-: وعل - جممل فقممال النمماس، بين المعاملةّ وسوء الحقوق إضاعةّ
ُتُموا ْك َة َت َد َها َها َوَمْن الّش ُتْم ْك ّنُه َي ِإ ِثأٌم َف ُبُه)َ آ ْل )َ. 283اليةّ (البقرة: من َق

ْذ(بقوله:  عنهم الله ذكره ما إسرائيل بني أخلق سوء ومن ِإ ُتْم َو ْل ُق

ْؤِمَن َلْن ُموَسى َيا ّتى َلَك ُن ّلَه َنَرى َح ًة)َ ال ْهَر )َ. 55اليةّ (البقرة: من َج

سعدي:  بن الرحمن عبد قال

. )1َ(رسوله وعلى الله على الجرأة غايةّ وهذه

)َ. 1/86( سعدي ابن - انظر: تفسير 1
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عاشور:  ابن وقال

. )1َ(طبع جفا على عقاب بعد نشأت أخرى بنعمةّ تذكير

جمماء  ولممذلك)2َ(ممقوتممةّ ومعاملةّ فاسد خلق والميثاق العهد ونقض

-: - سممبحانه قممال والعقممود، للمواثأيممق الخممائنين العهممود النمماكثين ذم

ِذيَن( ّل ُقضُُوَن َوا ْن َد َي ْه ِه َع ّل ِد ِمْن ال ْع ِه َب ِق َثا ُعوَن ِمي َط ْق َي ّلُه َأَمَر َما َو ِه ال َأْن ِب

ُدوَن ُيوَصَل ْفِسمم ُي َْلْرِض ِفممي َو ِئِّممَك ا َل ُهممُم ُأو َنممةُّ َل ْع ّل ُهممْم ال َل ُء َو ِر)َ ُسممو ّدا المم

ِبَممما ()َ. وقال:25(الرعد: ِهْم َف ْقضُِمم ُهْم َن َق َثمما ُهْم ِمي ّنمما َع َنمما َل ْل َع ُهْم َوَج َب ُلممو ُق

َيةًّ)َ )َ. 13اليةّ (المائدة: من َقاِس

أعممداء أمام وبخاصةّ والخور، والضُعف الذل نجد الكبر مقابل وفي

-: - سممبحانه قممال فلممذلك -، وعل - جممل الله يرضاه ل خلق فإنه الله،

ًفا ٍةّ (رفيممع: خلممق من عليه هم بما المؤمنين واص ّلمم ِذ َلممى َأ ِنيَن َع ْؤِم ْلُممم ا

ٍة َلى َأِعّز ِريَن)َ َع ِف َكا ْل )َ. 54اليةّ (المائدة: من ا

ًقمما وليممس وعممار، مسممبةّ الممذل أن علممى ودللةّ هنا، ومن ًعمما خل رفي

علممى وتكممبر عصمماه، لمممن عقوبممةّ جعله أنه الله بين محمودة، وسيرة

َبْت (-: - سممبحانه فقمال وهداه، رسله ِر ِهممُم َوُضم ْي َل ّلمةُّ َع ّذ َنةُّ ال َك ْلَمْسمم َوا
ُءوا َبا َغضٍَُب َو ِه)َ ِمَن ِب ّل )َ. 61اليةّ (البقرة: من ال

َبْت (وقال: ِر ِهُم ُض ْي َل ّلةُّ َع ّذ ْيَن ال اليممةّ عمممران: مممن (آل ُثأِقُفمموا)َ َما َأ

ِذيَن ِإّن ()َ. وقال:112 ّل ُذوا ا ّتَخ ِعْجَل ا ْل ُهْم ا ُل َنا َي ِهْم ِمْن َغضٌَُب َس ّب ّلةٌّ َر ِذ َو
ِة ِفي َيا ْلَح َيا)َ ا ْن ّد )َ. 152اليةّ لعراف: منا( ال

)َ. 2/504( والتنوير - انظر: التحرير 1

الكريم.  القرآن في والميثاق المؤلف: العهد رسالةّ في ذلك - انظر: تفصيل 2
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ًنا قطب سيد قال فترة إن اليهود، هؤلء على الذل أثر مبي

فطرتهممم أفسدت قد الطاغيةّ فرعون حكم تحت قضُوها التي الذلل

ًدا ًقا.  إفسا عمي

ًدا أشممد وليممس الطغيممان ينشممئِّه الممذي الممذل مممن للفطممرة إفسمما

مقوماتهمما، ويحلممل البشممريةّ، النفممس فضُممائل يحطممم والذي الطويل،

الجلد، سمموطِ تحت استخذاء العبيد، طباع من المعروف فيها ويغرس

النعمةّ من شيء لها يتاح حين وتبطًرا السوطِ، عنها يرفع حين وتمردا

والقوة. 

. )1َ(  حين كل في هي وهكذا إسرائيل، كانت وهكذا

فممإن الممدنيا، الحيمماة فممي الذلةّ عليهم الله ضرب قد هؤلء كان وإذا

فاستكبر الله عبادة إلى ُدعي ممن وغيرهم هؤلء - جزاء - أيضًُا الذلةّ

َعةًّ (-: - تعالى قال وأبى، ُهْم َخاِش ْبَصاُر ُهْم َأ ُق َه ّلةٌّ َتْر ْد ِذ َق ُنوا َو ْوَن َكا َع ْد ُي

َلى ِد ِإ ُهْم الّسُجو ِلُموَن)َ (القلممم: َو َعةًّ ()َ. وقممال:43َسا ُهْم َخاِشمم ْبَصمماُر َأ

ُهْم َهُق ّلةٌّ َتْر ِلَك ِذ ْوُم َذ َي ْل ِذي ا ّل ُنوا ا ُدوَن)َ (المعارجا: َكا َع )َ. 44ُيو

ًنمما - سممبحانه وقممال الذلممةّ بعممد أعزهممم حيممث عبمماده علممى - ممت

ْد (والنكسار: َق َل ُكُم َو ّلممُه َنَصممَر ٍر ال ْد َبمم ُتممْم ِب ْن َأ ّلمةٌّ َو ِذ ُقوا َأ ّت ّلمَه َفمما ُكممْم ال ّل َع َل

ُكُروَن)َ (آل )َ. 123عمران: َتْش

ل مممما الخلق تلممك أن على تدل اليات هذه أنالمر:  وخلصة

جمماءت ولذلك السوي، والطريق الحق للمنهج لمخالفتها الشرع يقره

وحسممن صممادق خلممق من المسلم عليه يكون أن يجب ما تبين اليات

)َ. 1/72( القرآن ظلل - انظر: في 1
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ًدا المعاملةّ، في ًطمما كممان سواء الذميم الخلق عن بعي ًطمما، أو إفرا تفري

والمعاملةّ.  الخلق في الوسط المنهج ترسم التي هي اليات وهذه

ًيمما - تعممالى قممال ّنممَك(  نممبيه، علممى - مثن ِإ َلممى َو َع ُلممٍق َل ٍم)َ ُخ ِظيمم َع

. )4َ(القلم:

ِبَما (-: وعل - جل وقال ٍةّ َف ِه ِمَن َرْحَم ّل ْنَت ال ُهممْم ِل ْو َل َلمم ْنممَت َو ًا ُك ّظمم َف

ِليَظ ْلِب َغ َق ْل َفضُّوا ا ْن ِلَك ِمْن َل ْو ْعُف َح ُهْم َفا ْن ِفْر َع ْغ َت ُهْم َواْس ُهْم َل ِوْر َوَشمما
ِر)َ ِفي َْلْم )َ. 159اليةّ عمران: من (آل ا

ِذ (وقال: َو ُخ ْف َع ْل ْأُمْر ا ُعْرِف َو ْل ِرْض ِبا ْع َأ ِليَن)َ ( َعِن َو ِه ْلَجا لعممراف:اا

199 .َ(

َناَحممَك َواْخِفممْض (وقال: َعممَك ِلَمممِن َج َب ّت ِنيَن)َ (الشممعراء: ِمممَن ا ْؤِم ْلُممم ا

215 .َ(

ًفا وعل - جل وقال خلممق مممن عليممه هممم وما المؤمنين عباده - واص

ُد (حسنةّ: ومعاملةّ رفيع، َبمما ِذيَن الّرْحَمممِن َوِع ّلمم َلممى َيْمُشمموَن ا َْلْرِض َع ا

ًا ْون َذا َه ِإ ُهُم َو َب َط ُلوَن َخا ِه ْلَجا ُلوا ا ًا)َ (الفرقممان: َقا )َ قممال: )َ ثأممم63َسلم

ِذيَن ّل ُدوَن ل َوا َه َذا الّزوَر َيْش ِإ ِو َمّروا َو ْغ ّل ًا)َ (الفرقمان: َمّروا ِبال )72َِكَرام

ّنَممما(أخممرى:  آيممات في قال ولذلك الطويةّ، وحسن الخلق قمةّ وهذا ِإ
ْؤِمُن َنا ُي ِت ِذيَن ِبآيا ّل َذا ا ّكُروا ِإ َها ُذ ًا َخّروا ِب ّبُحوا ُسّجد ِد َوَس ِهْم ِبَحْم ّب ُهممْم َر َو

ِبُروَن)َ (السجدة: ل ْك َت ُهممْم عنهم الله أخبر فكما غيرهم )َ. أما15َيْس ّن ِإ َ(

ُنوا َذا َكا ُهْم ِقيَل ِإ َلَه ل َل ّلُه ِإّل ِإ ِبُروَن)َ (الصممافات: ال ْك َت وفممرق )َ،35َيْسمم

الخلقين.  بين شاسع
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ًعمما الحسممن، الخلممق علممى تربيممةّ عباده، به الله أمر ومما لكيممد ودف

ْع (المؤمنمون: سمورة - فمي - سمبحانه قماله ما ونمزغه الشيطان َفم ْد ا

ِتي ّل َئِّةَّ َأْحَسُن ِهَي ِبا ّي َلُم َنْحُن الّس ْع ُفوَن)َ (المؤمنون: ِبَما َأ )َ. 96َيِص

ِوي َول (فصمملت: سممورة فممي وقال َت َنةُّ َتْسمم ْلَحَسمم َئِّةُّ َول ا ّي ْع الّسمم َفمم ْد ا

ِتي ّل َذا َأْحَسُن ِهَي ِبا ِإ ِذي َف ّل َنَك ا ْي َنممُه َب ْي َب ٌة َو َو َدا ّنُه َعمم َأ ِلممّي َكمم َوَممما َحِميممٌم َو
َها ّقا َل ِذيَن ِإّل ُي ّل َبُروا ا َها َوَما َص ّقا َل ٍم َحّظ ُذو ِإّل ُي ِظي ِإّممما َع ّنممَك َو َغ ْنَز ِمممَن َي

َطاِن ْي ٌغا الّش ْذ َنْز ِع َت ِه َفاْس ّل ّنُه ِبال َو ِإ ُع ُه ِليُم)َ (فصلت: الّسِمي َع ْل )َ.36-34ا

والعـقـود، والمواثـيـق ـبـالعهود بالوـفـاء الـلـه أـمـر وكذلك

بممل المسمملمين، بيممن تكممون أن يجممب التي المعاملةّ صميم من وذلك

َهمما َيا (-: وعل - جل فقال الكافرين، مع كانت ولو حتى ّي أ
ِذيَن َ ّلمم ُنمموا ا آَم

ُفوا ْو ِد)َ َأ ُقو ُع ْل ِذيَن ِإّل ()َ وقممال:1اليةّ (المائدة: من ِبا ّلمم ُتْم ا ْد َهمم ِمممَن َعا

ِكيَن ِر ْلُمْش ُكْم َلْم ُثأّم ا ُقُصو ْن ًا َي ْيئِّ َلممْم َش ِهُروا َو َظمما ُكممْم ُي ْي َل ًا َع ِتّموا َأَحممد َأ َفمم

ِهْم ْي َل ُهْم)َ ِإ َد ْه )َ. 4اليةّ (التوبةّ: من َع

ّنَما (وقال: ّكُر ِإ َذ َت ُلو َي َباِب ُأو ْل َْل ِذيَن ا ّل ُفوَن ا ِد ُيو ْه َع ِه ِب ّل ُقضُُمموَن َول ال ْن َي

َق)َ (الرعد: َثا ْلِمي ُفوا ()َ. وقال:20 ،19ا ْو َأ ِد َو ْه َع ِه ِب ّلمم َذا ال ُتْم ِإ ْد َهمم َول َعا
ُقضُُوا ْن ْيَماَن َت َْل َد ا ْع َها َب ِد ِكي ْو ْد َت َق ُتُم َو ْل َع ّلَه َج ُكْم ال ْي َل ً َع ّلَه ِإّن َكِفيل َلُم ال ْع َي

ُلمموَن)َ (النحممل: َممما َع ْف ُفمموا ()َ. وقممال:91َت ْو َأ ِد َو ْهمم َع ْل َد ِإّن ِبا ْهمم َع ْل َكمماَن ا

ُؤول)ًَ )َ. 34اليةّ راء: منمسإ(ال َمْس

يطلق عندما الزوجا به أمر ما بها، الله أمر التي الخلقا ومن

ًقا زوجته ًيا، طل َذا(قممال:  حيث رجع ِإ ُتممُم َو ْق ّل َء َط ّنَسمما ْغممَن ال َل َب ُهممّن َف َل َأَج

ُهّن ُكو َأْمِس ْعُروٍف َف ْو ِبَم ُهّن َأ ْعممُروٍف َسممّرُحو ُهّن َول ِبَم ُكو ًا ُتْمِسمم ِضممَرار

ُدوا َت ْع َت َعْل َوَمْن ِل ْف ِلَك َي ْد َذ َق َلَم َف ْفَسممُه)َ َظ )َ.231اليممةّ (البقممرة: مممن َن
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ُهّن (الطلق: سممورة فممي جمماءت الممتي اليممةّ ذلممك ومثممل ُكو َأْمِسمم َف

ْعُروٍف ْو ِبَم ُهّن َأ ُقو ِر ْعُروٍف)َ َفا )َ. 2اليةّ (الطلق: من ِبَم

بممالمر جمماء ممما المعاملممةّ فممي الخلممق وحسممن العممدل مممن وكذلك

ُفمموا (سممبحانه: قممال بالكيممل، بالوفمماء ْو َأ ْيممَل َو َك ْل َذا ا ُتممْم ِإ ْل ُنمموا ِك ِز َو
َطاِس ِقْسمم ْل ِم)َ ِبا ِقي َت ْلُمْسمم ُفوا ()َ وقممال:35اليممةّ سممراء: مممنإ(ال ا ْو َأ َفمم

ْيَل َك ْل ْلِميَزاَن ا ْبَخُسوا َول َوا ّنماَس َت ُهْم ال َء َيا ُدوا َول َأْشمم ْفِسم َْلْرِض ِفممي ُت ا

َد ْع َها َب ُكْم ِإْصلِح ِل ْيٌر َذ ُكْم َخ ُتممْم ِإْن َل ْن ِنيَن)َ ُك ْؤِم اليممةّ لعممراف: مممنا( ُممم

85َ( .

فممي الوسممط المنهج على حادوا الذين أولئِّك على الله شنع ولذلك

ْيٌل (فقال: والميزان، الكيل ّفِفيَن َو َط ْلُم ِذيَن ِل ّل َذا ا ُلوا ِإ َتا ْك َلى ا ّناِس َع ال

ُفوَن ْو َت َذا َيْسمم ِإ ُهْم َو ُلو ْو َكمما ُهْم َأ ُنممو ُظممّن َأل ُيْخِسممُروَن َوَز ِئِّممَك َي َل ُهممْم ُأو ّن أ
َ

ُثأوَن ُعو ْب ٍم َم ْو َي ٍم)َ (المطففين: ِل ِظي )َ. 5-1َع

َهمما َيمما (المجادلممةّ: سورة في جاء ما بها الله أمر التي الخلق ومن ّي أ
َ

ِذيَن ّل ُنوا ا َذا آَم ُكْم ِقيَل ِإ َفّسُحوا َل ِلِس ِفي َت ْلَمَجا ْفَسُحوا ا ّلممُه َيْفَسممِح َفا ال

ُكْم َذا َل ِإ ْنُشُزوا ِقيَل َو ْنُشُزوا)َ ا )َ. 11اليةّ (المجادلةّ: من َفا

بهمما، اللممه أمر عاليةّ أخلق من فيها وما الحجرات سورة تأملنا وإذا

هممذه لتربيممةّ المبممذول الجهممد علمنمما وأرذلهمما، الخلق سيئ عن ونهى

المممم بعممض فيممه وقعممت ممما وتجنيبهمما القويمممةّ، الخلق علممى المممةّ

واليهممود عموًممما الكتمماب كأهل وسفسافها الخلق أراذل من السابقةّ

خصوًصا. 

منهممج الكريممم القممرآن يرسممم كيممف لممترى اليممتين همماتين وتأّمممل

الوسطيةّ. 
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موسممى بيممن جممرى عممما مخممبًرا القصص سورة - في - تعالى قال

ّنممي َقاَل (السلم:  عليهما)1َ(  وشعيب ُد ِإ ِريمم ِكَحممَك َأْن ُأ ْن َدى ُأ َتممّي ِإْحمم َن ْب ا

ْيِن َت َلى َها ِني َأْن َع ْأُجَر ِنَي َت ِإْن ِحَجٍج َثأَما ْتَمْمَت َف ًا َأ ِدَك َفِمْن َعْشر ْن َوَما ِع
ُد ِري ّق َأْن ُأ ْيَك َأُش َل ِني َع ُد َتِج َء ِإْن َس ّلُه َشا ِلِحيَن)َ (القصممص: ِمَن ال الّصمما

27 .َ(

ّلُه ُيِحّب ل (النساء: سورة في وقال ْهَر ال ْلَج ِء ا ْوِل ِمَن ِبالّسو َقمم ْل ِإّل ا
ِلَم َمْن َكاَن ُظ ّلُه َو ًا ال ًا)َ (النساء: َسِميع ِليم )َ. 148َع

المهمة:  الوقفة بهذه المبحث هذا وأختم  

ّنممَك (فقممال: خلقه، لحسن  رسوله، على الله أثأنى لما ِإ َلممى َو َع َل

ُلٍق ٍم)َ (القلم: ُخ ِظي ّدوا (آيات: عدة بعد  قال)4ََع ْو َو ِهُن َل ْد ُنوَن)َ ُت ِه ْد ُي َف

)َ. 9(القلم:

عباس:  ابن قال

. )2َ(فيرخصون لهم ترخص لو

الخلممق حسممن لمموازم مممن أن يتصممور مممن هنمماكهنا:  والوقفة

والمصانعةّ.  المداهنةّ

الممدعوة أسممس مممن ذلممك أن يممرى مممن سمممعت إذا تعجممب بممل

وأساليبها. 

فممي أنممه وذلممك التصممور، فممي وقصممور الفـهـم، في خلل وهذا

الرفيعممةّ لخلقممه  رسمموله، علممى فيهمما اللممه أثأنممى الممتي السممورة

ّدوا (والمصانعةّ. المداهنةّ عنه نفى العظيمةّ، ْو َو ِهُن َل ْد ُنوَن ُت ِه ْد ُي َف

)َ. 13/270( القرطبي - انظر: تفسير 1

)َ. 4/403( كثير ابن - انظر: تفسير 2
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ْع َول ِط ِهيٍن)َ (القلم: َحّلٍف ُكّل ُت هنمماك أن إلى التنبيه  مع)10َ ،9َم

. )3َ(ذلك فليعلم المشروعةّ والمدرارة المحرمةّ، المداهنةّ بين فرقا

ـرآن في الله ذكرها التي الخلقا بعض هذه ـم، الـق الكرـي

دون المسممتقيمةّ والمعاملةّ الفاضلةّ، الخلق على المةّ لتربي جاءت

وذلةّ.  وخور ضعف أو الناس، لحقوق وغمط وبطر تكبر

أنبيممائهم، علممى حممتى والغطرسةّ والتعالي بالكبر اليهود اتصف لقد

َنا (-: وعل - جل ربهم على بل السلم، عليهم ورسلهم، ِر ّلَه َأ ًة)َ ال ْهممَر َج

()153َاليةّ (النساء: من ُع  ْد َنا ا ّبَك)َ َل ،68،69اتاليمم (البقرة: من َر

َهْب ()70َ ْذ ْنَت َفا ّبَك َأ ِتل)َ َوَر َقا )َ. 24اليةّ (المائدة: من َف

يتوارثأممونه. مممما كممان حممتى والجبن، بالذل النصارى واتصف

هممذه اليمممن". أممما خممدك لممه فأدر اليسر خدك على أحد صفعك "إذا

وحسممن الخلممق سمممو مممع والكرامممةّ، العممزة علممى ربيممت فقممد المممةّ

لممم درجممةّ وهذه والطعان، القتال وأثأناء بل العداء، مع حتى التعامل،

حاضرة: ول أمةّ أي إليها تصل ولن الماضيةّ، المم من أمةّ إليها تصل

ِلَك( الوسط المةّ السلم، أمةّ فإنها ذلك في عجب َذ َك ُكْم َو َنا ْل َع ُأّمممةًّ َج

ًا)َ ُتْم ()َ.143اليةّ (البقرة: من َوَسط ْن ْيَر ُك ٍةّ َخ ِرَجْت ُأّم ّناِس)َ ُأْخ (آل ِلل

ّنممَك (ممموله: فيه قال  )َ ورسولها،110اليةّ عمران: من ِإ َلممى َو َع َل

ُلٍق ٍم)َ (القلم: ُخ ِظي . )4ََع

ذلك.  بين )َ فقد115( ص للراجحي الظهر البين - انظر: كتاب: القول 3
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وإنفاقه المال كسَّب

ًبا، السمملم بهمما عنممي الممتي الكممبرى القضُممايا مممن المال قضُيةّ كسمم

ًظا، ًقا.  وحف وإنفا

الممدنيا للحيمماة بالنسممبةّ وهممو الحـيـاة، عـصـب الـمـال أن وذلك

فممي تجممري الممتي وكالممدماء الشممجر، غصممون في يمشي الذي كالماء

البشر.  عروق

المممال، هممذا في شتى - مسالك يزالون - ول الناس سلك ولقد

ًبا، ًعا، كس ًقا.  وجم وإنفا

عممن وحممادوا الطريق، ضلوا العظمى والغالبيةّ الكاثرة، والكثرة

السبيل.  سواء

ًنا الكريم القرآن جاء ولذلك ًيمما النحراف، هذا خطورة مبي وهاد

المستقيم.  الصراطِ إلى

ورد ممما بعض سأذكر مراًرا، إليه أشرت الذي المنهج ضوء وفي

الذي الوسط وطريق النحراف، خطوطِ تبين آيات من الله كتاب في

وحبه:  المال جمع (أ) فيالمؤمنون.  يسلكه أن يجب

والمبالغممةّ، المال جمع في النهماك خطورة تبين آيات عدة وردت

لذلك. ومن الذم سياق في اليات هذه وردت وقد حبه، في والفراطِ

اليات:  تلك

ُلوَن (-: - تعالى قال ُك ْأ َت ّتَراثَا َو ً ال ْكل ًا َأ ّبوَن َلّم ُتِح ْلَماَل َو ًا ا ّبمم ًا)َ ُح َجّممم

)َ. 20 ،19(الفجر:
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سممبب وغيرهممم المنممافقين مممن الجهمماد عممن المتخلفممون بممرر وقد

ُقوُل (وأولدهم: بأموالهم بانشغالهم تخلفهم، َي ُفمموَن َلممَك َس ّل ْلُمَخ ِمممَن ا

ْعَراِب َْل َنا ا ْت َل َغ َنا َش ُل َوا َنا)َ َأْم ُلو ْه َأ )َ. 11اليةّ (الفتح: من َو

ْنَساَن ِإّن (-: - سبحانه وقال ِْل ِه ا ّب ٌد ِلَر ُنو َك ّنُه َل ِإ َلممى َو ِلممَك َع ٌد َذ ِهي َلَشمم

ّنُه ِإ ِر ِلُحّب َو ْي ْلَخ ٌد)َ (العاديات: ا ِدي )َ. 8-6َلَش

ُكُم (وقال: َها ْل أ
ُثأُر َ َكا ّت ّتى ال ُتُم َح ِبَر ُزْر َقا ْلَم ْوَف َكّل ا َلُموَن َس ْع َكّل ُثأممّم َت

ْوَف َلُموَن)َ (التكاثأر: َس ْع )َ. 4َت

ْيٌل (وقال: ُكّل َو ٍة ِل ٍة ُهَمَز ِذي ُلَمَز ّل َع ا ً َجَممم ُه َمممال َد ّد َعمم َأّن َيْحَسممُب َو

َلُه ُه َما َد َل َذّن َكّل َأْخ َب ْن ُي ِةّ)َ (الهمزة: ِفي َل َطَم ْلُح )َ. 4-1ا

ّبْت (لهب: أبي - عن وعل - جل وقال َدا َت ِبي َي أ
َهٍب َ َتّب َل َنممى َممما َو ْغ َأ

ْنُه ُلُه َع َلى َكَسَب َوَما َما َيْص ًا َس َهٍب)َ (المسد: َذاَت َنار )َ. 3-1َل

القيامممةّ يمموم بشممماله كتممابه سيؤتى عمن - مخبًرا - سبحانه وقال

َها َيا (متحسًرا: سيقول حيث َت ْي َنِت َل َيةَّ َكا َقاِض ْل َنممى َممما ا ْغ ّنممي َأ َيْه)َ َع ِل َممما

)َ. 28 ،27(الحاقةّ:

ْنَساَن ِإّن َكّل (وقال: ِْل َغى ا ْط َي ُه َأْن َل َنى)َ (العلق: َرآ ْغ َت )َ. 7 ،6اْس

ُتّل (وقال: َد ُع ْعمم ِلممَك َب ٍم َذ ِنيمم ِنيممَن)َ (القلممم: َممماٍل َذا َكمماَن َأْن َز َب ،13َو

14 .َ(

ِني َوَما (وقال: ْغ ْنُه ُي ُلُه َع َذا َما ّدى)َ (الليل: ِإ )َ. 11َتَر

َقاَل (وقال: ِه َف ِب َو ِلَصاِح ُه ُه َو ِوُر َنا ُيَحا َثممُر َأ ْك ْنممَك َأ ً ِم َعممّز َمممال َأ ًا َو َفممر َن

َدَخَل َتُه َو ّن َو َج ُه ِلٌم َو ِه َظا ْفِس َن ُظّن َما َقاَل ِل َد َأْن َأ ِبي ِه َت ِذ ًا)َ (الكهف: َه َبد َأ

34، 35 .َ(
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الفممراطِ مممن والتحممذير والعبرة، العظة فيها قارون وقصة

ُه (فيهمما: الله حق أداء وعدم الدنيا، حب في َنمما ْي َت ِز ِمممَن َوآ ُنممو ُك ْل ِإّن َممما ا
ِتَحُه َفا ُء َم ُنو َت ِةّ َل َب ُعْص ْل ِلي ِبا ِة ُأو ّو ُق ْل ْذ ا ْوُمُه َلُه َقاَل ِإ ْفممَرْح ل َقمم ّلممَه ِإّن َت ل ال

ِرِحيمَن)َ ُيِحّب َف ْل مممن حالمةّ اللمه يمذكر )َ ثأممم76اليممةّ (القصمص: ممن ا

َلى َفَخَرجَا (وفرحه: بطره حالت ِه َع ْوِم ِه ِفي َق ِت َن ِذيَن َقاَل ِزي ّل ُدوَن ا ِريمم ُي

َة َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ْيَت َيا ال َنمما َل ْثممَل َل ِتممَي َممما ِم ّنممُه َقمماُروُن ُأو ُذو ِإ ٍم)َ َحممّظ َلمم ِظيمم َع

َنا (النتيجةّ: كانت )َ. وماذا79(القصص: ْف ِه َفَخَس ِه ِب ِر َدا ِبمم َْلْرَض َو َفَممما ا

ٍةّ ِمْن َلُه َكاَن َئِّمم َنُه ِف ْنُصممُرو ِه ُدوِن ِمممْن َي ّلمم ِريَن)َ ِمممَن َكمماَن َوَممما ال َتِصمم ْن ْلُم ا

ْلَك (والخرة: بل فقط الدنيا يخسر )َ ولم81(القصص: ّداُر ِت ُة ال اْلِخممَر

َها ُل َع ِذيَن َنْج ّل ُدوَن ل ِل ِري ًا ُي ّو ُل َْلْرِض ِفي ُع ًا َول ا َبةُّ َفَساد ِق َعا ْل ِقيَن)َ َوا ّت ْلُم ِل

)َ. 83(القصص:

َلُمموا (-: - سمبحانه وقمال ْع ّنَمما ا ُة َأ َيما ْلَح َيا ا ْن ّد ِعمٌب الم ٌو َل ْهم َل َنمةٌّ َو ِزي َو
َفاُخٌر َت ُكْم َو َن ْي ُثأٌر َب َكا َت َواِل ِفي َو َْلْم ِد ا ْول َْل َثممِل َوا ْيممٍث َكَم ْعَجممَب َغ ُكّفمماَر َأ ْل ا

ُتُه َبا ِهيُج ُثأّم َن ُه َي َتَرا ًا َف َفّر ُكوُن ُثأّم ُمْص ًا)َ(الحديد: من َي َطام )َ. 20اليةّ ُح

الصممراطِ عممن النحممراف خطمموطِ تممبين الممتي اليممات بعممض هممذه

ًدا.  كثيرة واليات وحبه، المال جمع في المستقيم ج

ًئِّا فسأذكر القضُيةّ هذه على الضُوء إلقاء من المزيد ولجل مممن شي

اليات:  هذه بعض حول المفسرين أقوال

ُكُم (-: - تعممالى قمموله فمي الطمبري قال َهما ْل أ
ُثأُر)َ (التكماثأر: َ َكما ّت )1َال

وعما ربكم، طاعةّ عن والعدد المال بكثرة المباهاة الناس أيها ألهاكم

عليكم.  سخطه من ينجيكم
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. )1َ(بالمال التكاثأر معناه أن على يدل كلم  النبي، عن وروي

ْيٌل(-:  - تعالى قوله في كثير ابن وقال ُكممّل َو ٍة ِل ُهَمممَز

ٍة ِذي ُلَمممَز ّلمم َع ا ً َجَممم ُه)َ (الهمممزة: َمممال َد ّد َعمم بممالقول  الهممماز)2َ ،1َو

بهم. وينتقص الناس يزدري يعني بالفعل، واللماز

ِذي( ّل َع ا ً َجَمم ُه)َ (الهممزة: َممال َد ّد َعمم علمى بعضُمه أي: جمعمه)َمم 2َو

َع (-: - تعالى كقوله عده، وأحصى بعض، َعى)َ (المعممارجا: َوَجَم ْو َأ َف

َع (قمموله: فممي كعممب بن محمد وقال جرير وابن السدي  قال)18َ َجَممم

ً ُه)َ َمال َد ّد َع إلممى هممذا بالنهمار، مماله ألهماه)َمم 2اليممةّ (الهمزة: من َو

منتنةّ. جيفةّ كأنه نام الليل كان فإذا هذا،

َلُه َأّن َيْحَسُب( ُه)َ (الهمزة: َما َد َل المممال جمعممه أن  أي: يظن)3ََأْخ

ليممس أي: المممر)َمم 4اليممةّ (الهمزة: مممن َكّل)َ (الدار. هذه في يخلده

. )2َ(  حسب كما ول زعم كما

ّنممُه (-: - تعممالى قمموله فممي وقممال ِإ ِر ِلُحممّب َو ْيمم ْلَخ ٌد)َ ا ِدي َلَشمم

مذهبان:  وفيه لشديد، المال وهو الخير لحب . أي: وإنه)8َ(العاديات:

للمال.  المحبةّ لشديد وإنه المعنى أنأحدهما: 

المال.  محبةّ من بخيل لحريص وإنهوالثاني: 

. )3َ(  صحيح وكلهما

ّنممُه(نفسَـّـها:  الـيـة ـفـي القرـطـبي وـقـال ِإ ِر)َ ِلُحممّب َو ْيمم ْلَخ ا

َتَرَك ِإْن (-: - تعالى قوله ومنه أي: المال، )8َاليةّ (العاديات: من

التكاثأر)َ (ألهاكم يقرأ وهو وسلم، عليه الله صلى الله، رسول إلى قال: انتهيت عنه الله رضي الشخير بن الله عبد رواه ما إلى )َ. ويشير283/ 30( الطبري - انظر: تفسير 1

( )َ رقم417/ 5( )َ والترمذي2958( رقم مسلم فأبقيت". أخرجه تصدقت أو فأبليت لبست أو فأفنيت، أكلت ما إل مالك من لك مالي!! وهل آدم: مالي ابن يقول: "يقول وهو

)َ. 26 ،24/ 4( )َ وأحمد3613( )َ رقم238/ 6( )َ - والنسائي3354

)َ. 4/548( كثير ابن - انظر: تفسير 2

)َ. 4/542( كثير ابن - انظر: تفسير 3

http://www.almoslim.net 244



 العمر) ناصر (للشيخ  الكريم القرآن ضوء في الوسطية

ًا)َ ْير ٌد)َ ()180َاليةّ (البقرة: من َخ ِدي أي )8َاليةّ (العاديات: من َلَش

للمال.  حبه في لقوي

ومتشدد.  للبخيل: شديد وقيل: لشديد: لبخيل. ويقال

شممًرا يكممون أن وعسممى خيممًرا، المممال زيممد: سمممي ابممن قممال

. )1َ(لذلك خيًرا الله فسماه خيًرا، يعدونه الناس ولكن وحراًما،

َنمى َمما (-: - تعالى قوله في وقال ْغ ْنمُه َأ ُلُه َع َب)َ َوَمما َمما َكَس

كسمب ول المممال، من جمع ما الله عذاب عنه دفع  أي: ما)2َ(المسد:

جاه.  من

قممال بالنممار عشمميرته  اللممه، رسول أنذر لماعباس:  ابن قال

ًقمما أخممي ابممن يقول ما كان لهب: إن أبو نفسممي أفممدي فممإني ح

َنى َما (فنمزل: وولدي، بمالي ْغ ْنُه َأ ُلُه َع )2ََكَسَب)َ (المسد: َوَما َما
)2َ( .

ّبوَن(-:  - تعالى قوله في الطبري وقال ُتِح ْلَماَل َو ًا ا ّب ُح

ًا)َ (الفجممر: ًبمما واقتنمماءه النمماس أيهمما المممال  وتحبممون)20ََجّممم كممثيًرا ح

ًدا.  شدي

اجتمع.  الحوض: إذا في الماء قولهم: حم من

ًباقتادة:  قال ًبا "ح ًدا.  جًما" أي: ح شدي

. )3َ(المال كثرة الضُحاك: يحبون وقال

لممه" أي: لصمماحب "وكممانالكـهـف:  آية في القاسمي وقال

ممماله" إذا "ثأمممر مممن الجنتين، غير المال من أنواع "ثأمر" أي الجنتين،

َقاَل( كثر، ِه َف ِب َو ِلَصاِح ُه ُه)َ َو ِوُر أي: يراجعه)َ 34اليةّ (الكهف: من ُيَحا
)َ. 20/162( القرطبي - انظر: تفسير 1

)َ. 20/238( القرطبي - انظر: تفسير 2

)َ. 30/184( الطبري - انظر: تفسير 3
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َنمما (اه:ممموالج بالمممال عليه وفخًرا بالفقر، له تعبيًرا الكلم، َثممُر َأ ْك َأ

ْنَك ً ِم َعّز َمال َأ ًا)َ َو َفر وحشممًما. أنصمماًرا )َ أي34اليةّ (الكهف: من َن

َدَخَل( َتُه)َ َو ّن فيها، به يطوف بصاحبه أي )35َاليةّ (الكهف: من َج

. )1َ(بها ويفاخره

ْنَسمماَن ِإّن َكّل(-:  - تـعـالى قوله في كثير ابن وقال ِْل ا

َغى ْط َي ُه َأْن َل َنى)َ (العلق: َرآ ْغ َت النسممان - عممن - تعالى  يخبر)6،7َاْس

وكممثر اسممتغنى قممد نفسممه رأى إذا وطغيممان، بطممر، وأشر فرح، ذو أنه

َلممى ِإّن (فقممال: ووعظممه، وتوعممده تهممدده ثأممم ممماله، ّبممَك ِإ َعممى)َ َر الّرْج

.)2َ()8َ(العلق:

ـع في قطب سيد قاله بما المفسَّرين أقوال وأختم مطـل

قممال: حيممث قممارون، قصممةّ فممي القصصّ، سورة ليات تفسَّيره

ينتهممي وكيف والعلم، المال سلطان لتعرض قارون قصةّ تجيء والن

نعمممةّ وجحممود الخلممق، علممى والسممتكبار والبطممر، البغممي مممع بممالبوار

الخالق. 

إلممى والزينممةّ المممال قيمممةّ مممن فممترخص القيم، حقيقة وتقرر

السممتمتاع فممي والتمموازن العتممدال مممع والصلح، اليمان قيمةّ جانب

فساد.  ول الرض في علو دون الحياة بطيبات

ْفَرْح)َ ل (قوله: فسر ثأم تفرح  قائل: ل)3َ()76َاليةّ (القصص: من َت

بممالثراء، والحتفممال بالمممال، العممتزاز مممن المنبعممث الزهممو فممرح

والستحواذ.  بالملك والبتهاجا بالكنوز، والتعلق

)َ. 11/4058( القاسمي - انظر: تفسير 1

)َ. 4/528( كثير ابن - انظر: تفسير 2

)َ. 4/528( كثير ابن - انظر: تفسير 3
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وينسممي بالمممال، المنعممم ينسممي الممذي البطممر فممرح تفممرح ل

والشكران.  الحمد من لها يجب وما نعمته،

ويطيممر قلبممه، بممه فيشممغل المال، يستخفه الذي فرح تفرح ل

. )1َ(العباد على به ويتطاول لبه، له

الدللممةّ ُيعطممي حولهمما المفسممرين وكلم مضُممت التي واليات

جمممع فممي النمماس مممن كممثير يسمملكه الذي الخاطئ المنهج على

النتيجممةّ وكممانت فيممه، وبممالغوا ذلممك فممي أفرطمموا حيممث المممال،

والخرة.  الدنيا في عليهم وبال المال هذا أصبح أن الطبيعيةّ

- البعممض يتمموهم قممد - كممما المال جمع ضد ليس السلم إن

مشممروعيته تممبين الكممثيرة اليممات جمماءت مشممروع أمممر إنممه بممل

ًنمما - تعممالى قمموله ذلممك ومن وأهميته، اللممه: مممن المممال أن - مبي

ُهْم( ُتو ِه َماِل ِمْن َوآ ّل ِذي ال ّل ُكْم)َ ا َتمما  وقممال)33َاليممةّ (النممور: مممن آ

ًنا ُكْم (إسرائيل: بني على ممت َنا ْد َد َأْمم َواٍل َو َأْم ِنيمَن ِبم َب ُكْم َو َنما ْل َع َثمَر َوَج ْك َأ

ًا)َ ِفير ًيمما لقممومه نمموح )َ. ويقممول6اليةّ سراء: منإ(ال َن إلممى إيمماهم داع

ًنا اليمان، َء ُيْرِسممِل (الخممرة: قبممل الممدنيا فممي ذلك عاقبةّ ومبي الّسممَما

ُكْم ْي َل ًا َع ْدَرار ُكْم ِم ْد ِد ُيْم َواٍل َو َأْم ِنيَن ِب َب َعْل َو َيْج ُكْم َو ّناٍت َل َعممْل َج َيْج ُكممْم َو َل

ًا)َ (نوح: َهار ْن أ
َ11، 12 .َ(

اللممه: مممن هممو الممذي المال على بالمحافظةّ - آمًرا - سبحانه وقال

ُتوا َول( ْؤ َء ُت َها َف ُكُم الّس َل َوا ِتي َأْم ّل َعَل ا ّلُه َج ُكْم ال ًا)َ َل َياممم (النسمماء: مممن ِق

ْلَماُل ()َ وقال:5اليةّ ُنوَن ا َب ْل َنةُّ َوا ِة ِزي َيا ْلَح َيا)َ ا ْن ّد اليممةّ (الكهف: مممن ال

)َ. 5/2710( القرآن ظلل - انظر: في 1
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ُكْم ()َ وقال:46 َثأ ْوَر َأ ُهْم َو ُهْم َأْرَض َياَر ِد ُهْم َو َل َوا َأْم ًا َو َأْرضمم َهمما)َ َلممْم َو ُأو َط َت

)َ. 27اليةّ (الحزاب: من

المممال، حممب فممي الغممراق مممن يحممذر الكريم القرآن أن فكما إذن

عاقبةّ ويبين فيه، الله حق أداء دون وتحصيله جمعه في الحياة وقضُاء

عممن والعراض والتصوف بالرهبنةّ يرضى ل فإنه حاله، هذه كانت من

ْنَس َول (بالكليةّ. المال َبَك َت َيا)َ ِمَن َنِصي ْن ّد )77َاليمةّ (القصمص: ممن ال

وهذا لذلك، الصحيحةّ السبل ويشرع وتحصيله، المال جمع يقر إنه بل

التاليةّ:  الفقرة في سيتضُح ما

 المال كسَّب (ب) في  

خطمموطِ لنمما بين الكريم القرآن أن إلى السابقةّ الفقرة في توصلنا

مشممروع، المممال جمممع أن لنمما واتضُح وحبه، المال جمع في النحراف

حممب فممإن وكذلك التفريط، أو فيه الفراطِ في يكون النحراف ولكن

إل ذلممك ينفممي ل فطممري، جبلي أمر هو بل عاًرا، أو رجًسا ليس المال

هممو عنممه المنهممي المممر القاعدة: وإنممما يؤكد والشذوذ شاذ، أو مكابر

ْلَممماُل (المشممروع: هممو ذلممك فممي والتوسط وتقديسه، حبه في الغلو ا

ُنوَن َب ْل َنةُّ َوا ِة ِزي َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َياُت ال ِق َبا ْل ِلَحاُت َوا ْيممٌر الّصمما َد َخ ْنمم ّبممَك ِع ًا َر َوابمم َثأ

ْيٌر ()46ََأَمل)ًَ (الكهمف: َوَخ ّيمَن  ّنماِس ُز َواِت ُحمّب ِلل َه ِء ِممَن الّشم ا ّنَس ال

ِنيَن َب ْل ِر َوا ِطي َنا َق ْل ِة َوا َطَر ْن َق ْلُم َهِب ِمَن ا ّذ ِةّ المم ِفضُّمم ْل ْيممِل َوا ْلَخ ِةّ َوا ّوَم ْلُمَسمم ا

ِم َعا ْن َْل ْلَحْرثِا َوا ِلَك َوا ُع َذ َتا ِة َم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ّلمُه الم ُه َوال َد ْنم ْلَممآِب)َ ُحْسمُن ِع ا

)َ. 14عمران: (آل
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والمنطلقممات العريضُممةّ الخطمموطِ تممبين اليممات جمماءت هنمما ومممن

تفرعممت الممتي القاعممدة وجمماءت وتحصيله، المال كسب في الشرعيةّ

َأَحّل (القواعد: كل عنها ّلُه َو َع ال ْي َب ْل اليممةّ (البقممرة: مممن الّربمما)َ َوَحممّرَم ا

275 .َ(

ذلممك إلى يؤدي طريق كل ليس ولكن مشروع، المال فكسب إذن

ومحمود.  جائز

ممما نبيممح ول المباحةّ، الكسب وسائل من الله أحل ما نحرم فل

ُلمموا َول (الممنوعممةّ: الوسممائل مممن الله حرم ُقو ُكُم َتِصممُف ِلَممما َت ُت َن ْلِسمم َأ

ِذَب َكمم ْل َذا ا َذا َحلٌل َهمم َهمم َتممُروا َحممَراٌم َو ْف َت َلممى ِل ِه َع ّلمم ِذَب ال َكمم ْل ِذيَن ِإّن ا ّلمم ا

َتُروَن ْف َلى َي ِه َع ّل ِذَب ال َك ْل ِلُحوَن)َ (النحل: ل ا ْف )َ. 116ُي

الكسممب أوجممه بعض عن تنهي آيات من ورد ما بعض وسأذكر

ًطا منهًجمما هنمماك أن ذلممك خلل من ليتضُح المحرمةّ، ل ذلممك فممي وسمم

تفريط:  ول إفراطِ

الله غلظ بل المحرم الكسب من أنه وبين الربا، عن الله نهى فقد

- وبخاصممةّ النمماس، مممن كثير فيه أفرطِ الذي الكسب، هذا عقوبةّ في

غبمماره، مممن أو الربمما من أحد يسلم أن قل - حتى الحاضر عصرنا في

المستعان.  والله

َأَحّل (-: - تعالى قال ّلُه َو َع ال ْي َب ْل اليممةّ (البقممرة: مممن الّربمما)َ َوَحممّرَم ا

ِذيَن ()َ وقممال:275 ّلمم ُلوَن ا ُك ْأ ُقمموُم َكَممما ِإّل َيُقوُممموَن ل الّربمما َيمم ِذي َي ّلمم ا

ُطُه ّب َتَخ َطاُن َي ْي ْلَمّس)َ ِمَن الّش ُق ()َ وقال:275اليةّ (البقرة: من ا َيْمَح

ّلُه ِبي الّربا ال ُيْر َقاِت)َ َو َد َهمما َيمما ()َ وقممال:276اليممةّ (البقرة: من الّص ّي أ
َ

ِذيَن ّل ُنمموا ا ُقمموا آَم ّت ّلممَه ا َذُروا ال ُتممْم ِإْن الّربمما ِمممَن َبِقممَي َممما َو ْن ِنيَن)َ ُك ْؤِم ُممم
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َهمما َيمما ()َ وقممال:278(البقممرة: ّي أ
ِذيَن َ ّلمم ُنمموا ا ُلوا ل آَم ُك ْأ ًا الّربمما َتمم َعاف َأْضمم

َفةًّ)َ َع )َ. 130اليةّ عمران: من (آل ُمضَُا

قال كما القمار، وهو المحرمةّ: الميسر، الكسب طرق من وكذلك

قممد اللممه وأن حكمممه تممبين اليات بعض جاءت . وقد)1َ(وغيره كثير ابن

َنَك (-: - تعالى حرمه. قال َألو ِر َعِن َيْس ْلَخْم ِر ا ْيِس ْلَم ِهَممما ُقممْل َوا ْثأممٌم ِفي ِإ
ِبيٌر ُع َك ِف َنا ّناِس َوَم ُهَما ِلل ْثأُم ِإ َبُر َو ْك ِهَما)َ ِمْن َأ ِع ْف )219َاليةّ (البقرة: من َن

ّنَممما (وقممال: ْلَخْمممُر ِإ ْيِسممُر ا ْلَم ْنَصمماُب َوا َْل َْلْزلُم َوا َعَمممِل ِمممْن ِرْجممٌس َوا

َطاِن ْي ُه الّش ُبو ِن َت ُكْم َفاْج ّل َع ِلُحوَن َل ْف ّنَما ُت ُد ِإ ِري َطاُن ُي ْي َع َأْن الّش ِق ُكممُم ُيو َن ْي َب

َة َو َدا َع ْل َء ا ْغضَُا َب ْل ِر ِفي َوا ْلَخْم ِر ا ْيِس ْلَم ُكْم َوا ّد َيُصمم ِر َعممْن َو ْكمم ِه ِذ ّلمم َعممِن ال َو
ِة َهْل الّصل ُتْم َف ْن ُهوَن)َ (الم َأ َت ْن )َ. 91 ،90ائدة:مُم

-: - تعممالى السممرقةّ. قممال المحرمممةّ الكسممب أوجممه مممن وكممذلك

ُق( ِر َقةُّ َوالّسا ِر ُعوا َوالّسا َط ْق ُهَما َفا َي ِد ْي ًء َأ َبا)َ ِبَما َجَزا (المائممدة: مممن َكَس

َها َيا ()َ. وقال:38اليةّ ّي أ
ِبّي َ ّن َذا ال َءَك ِإ َناُت َجا ْؤِم ْلُم َنَك ا ْع ِي َبا َلى ُي ل َأْن َع

ْكَن ِر ِه ُيْش ّل ًا ِبال ْيئِّ ْقَن َول َش ِر ِنيَن َول َيْس ْلممَن َول َيْز ُت ْق ُهممّن َي َد ْول ِتيَن َول َأ ْأ َيمم

َتاٍن ْه ُب َنُه ِب ِري َت ْف ْيَن َي ِهّن َب ِدي ْي ِهّن َأ ِل َأُرُج َنَك َول َو ْعِصي ْعُروٍف ِفي َي ُهّن َم ْع ِي َبمما َف

ِفْر ْغ َت ُهّن َواْس ّلَه َل ّلَه ِإّن ال ُفوٌر ال )َ. 12َرِحيٌم)َ (الممتحنةّ: َغ

ِذيَن ِإّن (-: - سبحانه اليتيم. قال مال أكل المحرم الكسب ومن ّلمم ا

ُلوَن ُك ْأ َواَل َي َتاَمى َأْم َي ْل ًا ا ْلم ّنَما ُظ ُلوَن ِإ ُك ْأ ِهْم ِفي َي ِن ُطو ًا ُب ْوَن َنممار َل َيْصمم َوَس
ًا)َ (النساء: ِعير )َ. 10َس

اليممات جمماءت ولذلك محرم، فهو بالباطل ُأخذ مال فكل وبالجملةّ

َول -: - سبحانه بالباطل. فقال المال أكل عن تنهى ُلوا )َ ُك ْأ ُكْم َتمم َل َوا َأْممم

على قياًسا كله وجعل بينه، من الميسر ذكر وإنما حرام، القمار أن على أجمعوا الجوزي: العلماء ابن قال )َ حيث1/240( المسير وزاد )َ،1/255( كثير ابن - انظر: تفسير 1

القمار.  آخرين: الميسر: هو في وقتادة ومجاهد جبير بن وسعيد والحسن عمر وابن عباس ابن وقال: قال خاصةّ، الجزر في قماًرا يكون إنما والميسر الميسر،
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ُكْم َن ْي ِطِل َب َبا ْل ُلوا ِبا ْد ُت َها َو َلى ِب ِم ِإ ّكا ْلُح ُلوا ا ُك ْأ َت ًا ِل ِريق َواِل ِمْن َف ّنمماِس َأْممم ال

ِم ْثأ ِْل ُتْم ِبا ْن َأ َلُموَن)َ (البقرة: َو ْع )َ. 188َت

ًنا وقال ٍم (إسرائيل: بني على الطيبات تحريم سبب مبي ْلمم ُظ ِب ِمممَن َف

ِذيَن ّل ُدوا ا َنا َها ِهْم َحّرْم ْي َل َباٍت َع ّي ّلْت َط ُهْم ُأِح ِهْم َل ّد ِبَص ِبيِل َعْن َو ِه َسمم ّلمم ال

ًا ِثير ِهُم َك ِذ َأْخمم ْد الّربمما َو َقم ُهموا َو ْنممُه ُن ِهممْم َع ِل ْك َأ َواَل َو ّنمماِس َأْمم ِطمِل ال َبا ْل ِبا

َنا ْد َت ْع َأ ِريَن َو ِف َكا ْل ُهْم ِل ْن ًا ِم َذاب ًا)َ (النساء: َع ِليم )َ. 161 ،160َأ

ًا ِإّن (وقممال: ِثيممر ِر ِمممَن َك َبمما َْلْح َبمماِن ا ْه ُلوَن َوالّر ُك ْأ َيمم َواَل َل ّنمماِس َأْممم ال

ِطِل)َ َبا ْل )َ. 34اليةّ (التوبةّ: من ِبا

َهمما َيمما (-: - سممبحانه وقال ّي أ
ِذيَن َ ّلمم ُنمموا ا ُلوا ل آَم ُك ْأ ُكْم َتمم َل َوا ُكممْم َأْممم َن ْي َب

ِطِل َبا ْل ُكوَن َأْن ِإّل ِبا ًة َت ُكْم)َ َتَراٍض َعْن ِتَجاَر ْن )َ. 29اليةّ (النساء: من ِم

ًنا الجوزي ابن قال بعضُممكم يأكممل لهنا:  الباطل معنى مبي

يعلى:  أبو القاضي قال بعض، أموال

مممن نفس طيب بغير يأخذه أن أحدهماوجهين:  على والباطل

والخيانةّ.  والغضُب، كالسرقةّ، مالكه،

ـاني:  وثأمممن والغنمماء، كالقمممار نفسممه، بطيممب يأخممذه أنوالـث

. )1َ(الخمر

حق، بغير بعض مال بعضُكم يأكل والمعنى: لالقرطبي:  وقال

ل وممما الحقمموق، وجحممد والغصمموب والخممداع هذا: القمممار في فيدخل

نفممس بممه طممابت وإن الشممريعةّ، حرمتممه أو مممالكه، نفممس بممه تطيممب

وغيممر والخنممازير الخمور وأثأمان الكاهن، وُحلوان البغي، كمهر مالكه،

أكلممه فقممد الشممرع إذن وجممه على ل غيره مال أخذ قال: من ثأم ذلك،

)َ. 1/194( المسير - انظر: زاد 1
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أنممك تعلممم وأنممت لك القاضي يقضُي أن بالباطل الكل ومن بالباطل،

يقضُممي إنممما لنممه القاضممي، بقضُمماء حلل يصممير ل فممالحرام مبطممل،

. )1َ(  الموال في إجماع وهذا بالظاهر،

ًطا منهًجا هناك أن يتضح سبق ومما المال.  كسب في وس

مممن وهممو باطممل، قممول المـعـاملت جمـيـع بإباـحـة ـفـالقول

هممو الكتسمماب فممي الصممل أن وجعممل التشممديد، التفريممط. وكممذلك

الفراطِ.  من وهو باطل، قول إباحته في نص ورد ما إل التحريم

والمعمماملت البيوع في الصل أن الوسط وهو الصحيح والقول

ان  سمواء)2َ(  ومنعمه بتحريمه النص ورد ما إل والباحةّ، الحل المنمع ك

والسممرقةّ والربمما الميسممر تحريممم الخمماص فمممن عام، أو خاص بدليل

ونحممو الغممرر أو الظلممم أو الضُممرر تحممت يممدخل ما العام ومن ونحوها،

والحكام.  الفقه كتب في مفصل هو مما ذلك

 المال (جـ) إنفاقا  

المممال جمممع فممي الوسممطيةّ لمنهممج القممرآن تقرير لنا تبين أن وبعد

قممرره كممما المممال إنفمماق في الشرعي المنهج مع أخيًرا نقف وكسبه،

الكريم.  القرآن

ووسط:  طرفان المسَّألة هذه في والناس

أنفسهم على المقترون بأموالهم، البخلء أيديهم، القابضُون فهناك

سواهم.  عمن فضُل وأهليهم،

باسممطو مترفون، مسرفون آخرون هؤلء، من النقيض وعلى

البسط.  كل أيديهم

)َ. 2/338( القرطبي - انظر: تفسير 1

ذلك.  بيان )َ تجد3/356( القرطبي تفسير انظر: مثل القاعدة، هذه في وتفصيل القضُيةّ، هذه في كلم - للعلماء 2
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والتزموا القويم، السبيل سلكوا الناس من قلةّ وأولئِّك هؤلء وبين

. )1َ(  سبيل ذلك بين واتخذوا والعتدال، العدل

هممذا سمملمةّ تممبين حكـيـم، علـيـم لدن من اليات نـزلت وقد

المنهجين من أي سلوك عن النهي مع عليه، وتحث به، وتأمر المنهج،

. )2َ(  وآجل عاجل ذلك عاقبةّ وبيان المنحرفين،

أو مخل إيجاز دون ويقرره، المنهج هذا يبين ما اليات من وسأذكر

سبيل:  ذلك بين سأتخذ بل ممل، إطناب

ـبة ـرف فبالنسَـّ البخلء أيممديهم، القابضُممون وهممم الول، للـط

هممذا عممن وتنهممى المنهممج، هممذا انحممراف تممبين اليات جاءت بأموالهم،

َبّن َول(-:  - سبحانه فقال المسلك، ِذيَن َيْحَس ّل ُلوَن ا ْبَخ ُهُم ِبَما َي َتا ّلممُه آ ال

ِه ِمْن ِل َو َفضُْ ًا ُه ْير ُهْم َخ َو َبْل َل ُهْم َشّر ُه ُقوَن َل ّو َط ُي ُلمموا َممما َس ِه َبِخ ْوَم ِبمم َيمم

ِةّ َياَم ِق ْل ِه ا ّل ِل َواِت ِميَراثُا َو َْلْرِض الّسَما )180َاليةّ عمران: من )َ(آل َوا

َتاٍل ُكّل ُيِحّب ل (-: وعل - جل وقال ٍر ُمْخ ِذيَن َفُخو ّل ُلوَن ا ْبَخ ْأُمُروَن َي َيمم َو
ّناَس ُبْخِل ال ْل َوّل َوَمْن ِبا َت ِإّن َي ّلممَه َف َو ال ِنممّي ُهمم َغ ْل ُد)َ (الحديممد: ا ْلَحِميمم ،23ا

24 .َ(

ًنا وقال َلّممما (المنممافقين: خصال من خصلةّ مبي ُهْم َف َتمما ِه ِمممْن آ ِل َفضُْمم

ُلوا ِه َبِخ ْوا ِب ّل َو َت ُهْم َو ِرُضوَن)َ (التوبةّ: َو ْع )َ. 76ُم

ُتْم َها (سبحانه: وقال ْن ِء َأ ُؤل ْوَن َه َع ْد ُقوا ُت ْنِف ُت ِبيِل ِفي ِل ِه َس ّل ُكْم ال ْن َفِم

ْبَخُل َمْن ْبَخْل َوَمْن َي ّنَما َي ِإ ْبَخُل َف ِه َعْن َي ْفِس ّلُه َن ِنّي َوال َغ ْل ُتُم ا ْن َأ ُفَقممَراُء َو ْل ا

ِإْن ْوا َو ّل َو َت ِدْل َت ْب َت ًا َيْس ْوم ُكْم َق ْيَر ُنوا ل ُثأّم َغ ُكو ُكْم)َ (محمد: َي َل َثا )َ . 38َأْم

المتطرفين.  المنهجين - أي: بين 1

ما قوله: (سيطوقون الجل ]. ومن29آيةّ:  السراء، محسوًرا)َ. [سورة ملوًما فتقعد البسط كل تبسطها ول عنقك إلى مغلولةّ يدك تجعل تعالى: (ول قوله العاجل بيان - من 2

]. 180اليةّ:  عمران، آل القيامةّ)َ. [سورة يوم به بخلوا
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ْو ُقْل (-: وتعالى - سبحانه وقال ُتْم َل ْن ُكوَن َأ ِل ِئَن َتْم ِةّ َخَزا ّبممي َرْحَممم َر

ًا ُتْم ِإذ ْك َيةَّ ََلْمَس َفاِق َخْش ْن ِْل َكاَن ا ْنَساُن َو ِْل ًا)َ (ا ا ُتور )َ. 100سراء:لَق

قممل  - لرسمموله، - تعالى يقولالية:  هذه في كثير ابن قال

خزائممن فممي التصممرف تملكون الناس أيها أنكم لو محمد يا لهم

وقتممادة: أي: الفقممر عباس ابن قال النفاق، خشيةّ لمسكتم الله

ًدا، تفرغا ول تنفد ل أنها مع ُتذهبوها، أن خشيةّ مممن هممذا لن أبمم

ابممن قتوًرا". قال النسان قال: "وكان ولهذا وسجاياكم، طباعكم

ًعا.  وقتادة: أي: بخيل عباس منو

ُهممْم َأْم (-: - تعالى وقال ْلممِك ِمممَن َنِصمميٌب َل ْلُم ًا ا ِإذ ُتمموَن ل َفمم ْؤ ُي

ّناَس ًا)َ (النساء: ال ًبا لهم أن . أي: لو)53ََنِقير ممما اللممه ملممك فممي نصممي

ًدا أعطوا ًئِّا أح نقير.  مقدار ول شي

اللممه وفقممه مممن - إل هممو حيممث مممن النسان - يصف - تعالى والله

كرمممه علممى هممذا ويممدل لممه، صممفةّ والهلع والجزع البخل - فإن وهداه

. )1َ(- وتعالى - سبحانه وإحسانه وجوده

َبّن َول(-:  - تـعـالى ـقـوله ـفـي القرطبي وقال ِذيَن َيْحَسمم ّلمم ا

ُلوَن ْبَخ ُهُم ِبَما َي َتا ّلُه آ ِه ِمْن ال ِل َو َفضُْ ًا ُه ْير ُهْم َخ َو َبممْل َل ُهممْم)َ َشممّر ُهمم (آل َل

والنفمماق بالمال، البخل في نمزلت اليةّ )َ هذه180اليةّ عمران: من

المفروضةّ.  الزكاة وأداء الله، سبيل في

مممن فأممما الممواجب، الحممق النسممان يمنع أناللغة:  في والبخل

قال: واختلممف بذلك. ثأم يذم ل لنه ببخيل، فليس عليه يجب ل ما منع

)َ. 3/66( كثير ابن - انظر: تفسير 1
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فقيممل: البخممل: بمعنييممن؟ أو واحممد بمعنى هما هل والشح، البخل في

عندك.  حصل ما إخراجا من المتناع

عندك.  ليس ما تحصيل على الحرصوالشح: 

رواه لممما الصممحيح، وهممو حممرص، مممع البخممل هو الشح إنوقيل: 

واقمال:   الله، رسول أن الله، عبد بن جابر عن مسلم الظلمم  اتق

أهلممك الشممح فإن الشح واتقوا القيامةّ، يوم ظلمات الظلم فإن

واسممتحلوا دممماءهم سممفكوا أن علممى حملهممم قبلكممم، كممان مممن

  محارمهم

ّد وهذا والشممح: الواجب، منع البخل إنقال:  من قول ير

تحممت دخممل لما المستحب منع الشح كان لو إذ المستحب، منع

والخرة الدنيا هلك فيه الذي الشديد والذم العظيم، الوعيد هذا
)1َ( .

ـات جــاءت وكمــا ـة مــن محــذرة الـي البخــل عاقـب

السراف وهو المقابل الطرف عن ناهيةّ جاءت فقد والتقتير،

والتبذير. 

َبممى َذا َوآِت (-: - سممبحانه فقممال ُقْر ْل ّقممُه ا ِكيَن َح ْلِمْسمم ْبممَن َوا َوا
ِبيِل ّذْر َول الّسمم َبمم ًا ُت ِذير ْبمم ِريَن ِإّن َت ّذ َبمم ْلُم ُنوا ا َواَن َكمما ِطيِن ِإْخمم َيا الّشمم

َكاَن َطاُن َو ْي ِه الّش ّب ًا)َ (ا ِلَر ُفور . )27َ ،26سراء:لَك

ُتوا (-: وعل - جل وقال ّقُه َوآ ْوَم َح ِه َي ِد ُفوا َول َحَصا ِر ّنُه ُتْس ُيِحممّب ل ِإ

ِفيَن)َ ِر ْلُمْس )َ. 141اليةّ (النعام: من ا

)َ. 2578( )َ رقم4/1996( مسلم أخرجه )َ. والحديث293-4/291( القرطبي - انظر: تفسير 1
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ّذْر َول (السراء: آيةّ تفسير في القاسمي قال َب ًا)َ ُت ِذير ْب سممراء:إ(ال َت

أو محممرم فممي بالنفمماق الوجمموه، مممن أي: بمموجه)َمم 26اليممةّ مممن

ًنا فتحسبه يستحق، ل من على أو مكروه، أو نفسممك إلممى إحسا

وتتياسممر إبلهمما تنحممر الجاهليممةّ الكشاف: كممانت غيرك. قال: وفي

فممي ذلممك وتممذكر والسمممعةّ، الفخممر فممي أموالهمما وتبممذر عليهمما،

ويزلف. منه يقرب مما وجوهها في بالنفقةّ الله فأمر أشعارها،

ِريَن ِإّن( ّذ َب ْلُم ُنوا ا َواَن َكا ِطيِن)َ ِإْخ َيا )27َاليممةّ سراء: منإ(ال الّش

وهممذا ينبغي، ل فيما بصرفه المال نعمةّ كفران في أي: أمثالهم

الشيطان.  من شر ل لنه المذمةّ غايةّ

بين من بالذكر الوصف هذا السعود: وتخصيص أبو وقال: قال

عممن عبممارة هممو الذي التبذير بأن لليذان القبيحةّ، أوصافه سائر

الكفممران بمماب مممن مصرفها، غير - إلى - تعالى الله نعم صرف

هممي خلقممت ممما إلى صرفها عن عبارة هو الذي للشكر المقابل

كفمر فممإن عتموه، بكمممال للشممعار الربوبيةّ لوصف والتعرض له،

شممكرها، إلممى الممدواعي أقوى من الربوبيةّ كون مع الرب، نعمةّ

والطغيان.  الضُلل ونهايةّ الكفران، غايةّ

سممبيل في كله المال إعطاء منع مع باليةّ استدل وقال: وقد

. )1َ(  ماله بكل الصدقةّ منع ومن الخير،

ًنا الطبري وقال ُفوا َول( النـعـام، آية مدلول مبي ِر ُتْسمم

ّنُه ِفيَن)َ(النعام: من ُيِحّب ل ِإ ِر ْلُمْس ذكر أن قال: بعد )141َاليةّ ا

يقال: إن أن عندي ذلك في القول من العلماء: والصواب أقوال

)َ. 10/3921( القاسمي - انظر: تفسير 1
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ُفوا)َ َول (بقوله: - نهى - تعالى الله ِر )141َاليممةّ (النعام: مممن ُتْس

معنى. دون معنى منها يخصص ولم السراف، معاني جميع عن

العممرب: كلم فممي السممراف وكممان كذلك، ذلك كان وإذا

الزيممادة، فممي حده بتجاوز إما العطيةّ، في الحق بإصابةّ الخطاء

ممماله المفرق أن معلوًما  كان)1َ(  الواجب حده عن بتقصير وإما

ًة، َله مبارا بتجاوزه مسرف عطيته، به أجحفت حتى للناس والباذ

له.  كيفته ما إلى الله حد

وذلممك فيممه، بممذله اللمه ألزمممه فيممما بذله في المقصر وكذلك

فيه، وجبت إذا الصدقةّ، سهمان أهل منه إيتاءه ألزمه ما كمنعه

منها.  ألزمه ما وعياله أهله من نفقته الله ألزمه من منعه أو

بأخذه. الله يأذن لم ما رعيته من أخذه في السلطان وكذلك

معنممى فممي داخلون مسرفون، ذلك من فعلوا فيما هؤلء كل

ُفوا)َ َول (بقمموله: السممراف مممن عنممه اللممه نهى ما أتى من ِر ُتْسمم

يجحممف ممما أممموالكم مممن عطيتكممم )َ فممي141اليةّ (النعام: من

. )2َ(بكم.

ِلسراف البخل أن لنا يتضح وبهذا اللممه نهممى قممد ضدان وا

ذميم.  المور قصد طرفي كل عباده، على وحرمهما عنهما،

ّنممت السَّابقة، اليات كانت وإذا أحممد منهمما واحممدة كممل بي

ّذرت النحراف طرفي أن علممى بمفهومهمما تممدل فإنهمما منممه، وحمم

إلممى نظرنمما إذا وبخاصممةّ السممتقامةّ، طريممق هو الوسط، طريق

البخل يقابل وما التبذير، به يراد أطلق إذا السراف )َ. ولكن8/61( تفسيره في الطبري ذكر كما كعب، بن ومحمد المسيب بن السراف: سعيد به وفسر بذلك قال - ممن 1

ٍلسراف ]. وتفسير67آيةّ:  الفرقان، قواًما)َ. [سورة ذلك بين وكان يقتروا ولم يسرفوا لم أنفقوا إذا -: (والذين - سبحانه قال والتقتير، أعلم.  نظر. والله فيه بالبخل ا

)َ. 8/61( الطبري - انظر: تفسير 2
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ِلسممراف أن علممى تدل التي السابقةّ اليات مجموع ل والبخممل ا

الصحيح.  المنهج يمثلن

من كل انحراف على صراحةّ تدّل آيات جاءت فقد ذلك ومع

وأنممه الوسممط، طريممق علممى بعضُممها وينّص المذكورين، الطرفين

فيه.  والسير به اللتزام يجب الذي الحق المنهج

ِذيَن (المممؤمنين: وصممف - فممي - تعالى قال ّلمم َذا َوا َفُقمموا ِإ ْن َلممْم َأ

ُفوا ِر َلْم ُيْس ُتُروا َو ْق َكاَن َي ْيَن َو ِلَك َب ًا)َ (الفرقان: َذ َوام . )67ََق

َعْل َول (-: - سبحانه وقال َدَك َتْج َلةًّ َي ُلو ْغ َلممى َم ُنِقممَك ِإ َها َول ُع ْط ْبُسمم َت

َبْسِط ُكّل ْل َد ا ُع ْق َت ًا َف ُلوم ًا)َ (ال َم )َ. 29سراء:إَمْحُسور

ِذيَن(الفرـقـان:  الـيـة ـفـي كثير ابن قال ّلمم َذا َوا ُقمموا ِإ َف ْن َلممْم َأ

ُفوا ِر َلْم ُيْس ُتُروا)َ َو ْق بمبممذرين ليسمموا أي )67َاليممةّ (الفرقان: مممن َي

ةّ، فموق فيصمرفون إنفماقهم، في أهليهمم، علمى بخلء ول الحاج

المممور وخير خياًرا، عدل بل يكفونهم، فل حقهم، في فيقصرون

هذا. ول هذا ل أوسطها،

َكاَن( ْيَن َو ِلَك َب ًا)َ َذ َوام - قممال كممما )67َاليممةّ (الفرقممان: مممن َق

َعممْل َول (-: تعالى َدَك َتْج َلمةًّ َيمم ُلو ْغ َلممى َم ُنِقممَك ِإ َها َول ُع ْط ْبُسمم ُكمّل َت

َبْسِط)َ ْل . )1َ()29َاليةّ سراء: منإ(ال ا

َعْل َول (السراء: آيةّ في الطبري وقال َدَك َتْج َلةًّ َي ُلو ْغ َلى َم ُنِقممَك)َ ِإ ُع

.)29َاليةّ سراء: منإ(ال

عممن بخل يممدك محمممد يمما تمسممك ولالكلم:  معنى وإنما

ًئِّا، فيهمما تنفممق فل الله، حقوق في النفقةّ المغلولممةّ إمسمماك شممي

)َ. 3/325( كثير ابن - انظر: تفسير 1
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َها َول (بسممطها. يسممتطيع ل الممذي عنقممه، إلممى يممده ْط ْبُسمم ُكممّل َت

َبْسِط)َ ْل كممل بالعطيممةّ تبسممطها )َ يقول: ول29اليةّ سراء: منإ(ال ا

ًئِّا سممئِّلت إذا تجد ول عندك، شيء ل فتبقى البسط، تعطيممه شممي

َد (سائلك. ُع ْق َت ًا َف ُلوم ًا)َ َم )َ يقممول:29اليممةّ سممراء: مممنإ(ال َمْحُسور

نفسك وتلوم سألوك، حين تعطهم لم إذا سائلوك يلومك فتقعد

. )1َ(وذهابه مالك في السراع على

-: - تعممالى قوله النفقة في الوسطية على يدل ومما

ْق( ِف ْن ُي ٍةّ ُذو ِل َع ِه ِمْن َس ِت َع ِدَر َوَمْن َس ِه ُقمم ْيمم َل ُقممُه َع ْق ِرْز ْنِفمم ُي ْل ِمّممما َف

ُه َتا ّلُه آ ّلُف ل ال َك ّلُه ُي ًا ال ْفس َها)َ َما ِإّل َن َتا .)7َاليممةّ (الطلق: مممن آ

جممرت وممما المنفق، حال فيها يراعى التي النسبيةّ الوسطيةّ من وهذا

ذلك.  ونحو به العادة

ال ّدرالقرطـبي:  ق المنِفممق، مممن الحالممةّ بحسممب النفقممةّ فتقمم

َفق من والحاجةّ فينظممر العممادة، حيمماة مجرى على بالجتهاد عليه المن

َفق حاجةّ قدر إلى المفتي َفممق، حالةّ إلى ينظر ثأم عليه، المن فممإن المن

المنفممق حالممةّ على حالته اقتصرت وإن عليه، أمضُاها الحالةّ احتملت

ّدها عليه . )2َ(احتماله قدر إلى ر

ّيا واضًحا الوسطيةّ منهج لنا ظهر سبق ما خلل من الجمممع فممي جل

المال.  وإنفاق والكسب،

ِلفراطِ على النهي على السابقةّ اليات ودلّت ووجوب والتفريط، ا

ِذيَن( العظيممم، اللممه قول ذلك وجماع الوسط، بالمنهج اللتزام ّلمم َذا َوا ِإ

)َ. 15/76( الطبري - انظر: تفسير 1

)َ. 18/170( القرطبي - انظر: تفسير 2
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َفُقوا ْن ُفوا َلْم َأ ِر َلْم ُيْس ُتُروا َو ْق َكاَن َي ْيَن َو ِلممَك َب ًا)َ (الفرقممان: َذ َواممم )َ.67َق

قيل.  الله من أصدق ومن

وكسممبه المممال جمممع فممي السمملم وسممطيةّ تقريممر في سبق ومما

ّتضُممح وإنفمماقه والمنهممج الرأسمممالي المنهممج مممن كممل انحممراف ي

. )1َ(الشتراكي

لممه يممروق ممما عمل في الفرد حريةّ على يقوم الرأسمالي فالنظام

التجاريةّ.  العمال من

الحريممةّ التملك، في الفرد وحريةّ الستثمار، حرية تعني فهي

والطرق.  الوسائل بشتى الربح عن البحث في حّر فهو المطلقةّ،

ّدسةّ، الفرديةّ والملكيةّ ّدها ول تمّس، ل مق حممتى قيممد، أو ضابط يح

ّدت لو للسلعةّ.  المالك لحتكار الملكيةّ هذه أ

عكسيةّ نتائج لها - كان المطلقةّ الفوضويةّ هذه بل الحريةّ هذه إن

الفرديةّ.  والنانيةّ الحتكار نار أوقدت حيث المجتمع، على

ّولت وبالتالي فيهمما يأكممل غمماب، شممريعةّ إلممى القتصمماديةّ الحياة تح

الضُعيف.  القوي

ّدى مممن معينممةّ طبقممةّ يممد فممي الممموال رءوس تكممدس إلممى هذا وأ

ول لهم حول ل الذين العمال طبقةّ ويقابلهم الموال، رءوس أصحاب

ّوة.  ق

فكرة على قام حيث الشتراكي، المنهج الرأسمالي المنهج ويقابل

رءوس أصممحاب أيممدي مممن المممال علممى السمميطرة انتقممال وفلسممفةّ

)َ. 56( ص الزيد د/ زيد السلم في - انظر: الوسطيةّ 1
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مممن أسممس علممى قممامت العاملممةّ. حيممث الطبقممةّ أيممدي إلممى الموال

أبرزها: 

ـاء- 1 ـة إلـغ ـة، الملكـي التجاريممةّ الممتلكممات وتممأميم الفردـي

للدولمةّ أعمممال يممؤدون والفممراد الجميمع، مصمملحةّ بدعوى والصناعيةّ،

متساويةّ.  أجور نظير

حاجته.  وفق كل الستهلكيةّ والمنتوجات السَّلع توزيع- 2

مصمملحةّ - تغليممب - دعمموى علممى يعتمممد الشممتراكي فالقتصمماد

يكاد فل للقتصاد، وموجهةّ شيء، لكل مالكةّ الدولةّ ويجعل المجتمع،

فأفقر العمل، اختيار أو والتنقل التملك من تذكر، حقوق للفراد يوجه

الفقير.  ُيغن ولم الغني

أبشممع فممي والتفريط الفراطِ يتمثل النظامين هذين في فإن وبهذا

صورة. 

ِلسلم أّما عممن - يختلممف ذلك في القرآن منهج بيان سبق - فكما ا

ًفا النظامين هذين ّيا.  اختل جذر

فهممو واحممد، وقممت فممي المجتمممع ومصلحةَّ الفرد بمصلحةّ آخذ فهو

ولكنممه النسممانيةّ، الفطرة توافق لنها ويقّرها، الفرديةّ الملكيةّ يحترم

تحممول وقيممود ضمموابط لهمما جعممل بممل قيودها، كل من مطلقةّ يقّرها ل

المجتمممع مصمملحةّ يحترم وكذلك المجتمع، مصلحةّ على العتداء دون

الفرد.  مصلحةّ على التعدي دون

ِلرثا ففيه ُق وجوه من ذلك وغير والصدقةّ والزكاة والوصيةّ ا النفا

المشروعةّ. 
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الكتسمماب وجمموه مممن وغيرهمما والغممّش والّربمما الحتكممار حممّرم كما

. )1َ(  المحّرمةّ

ّققت وبهذا ّيةّ تح توافممق الممتي الوسممطيةّ صممورها، أبهى في الوسط

ْطَرَت (وتنميها: الفطرة ِه ِف ّل ِتي ال ّل َطَر ا ّناَس َف َها ال ْي َل ِديَل ل َع ْبمم ْلممِق َت ِلَخ

ِه ّل ِلَك ال ّديُن َذ ّيُم ال َق ْل ِكّن ا َل َثَر َو ْك ّناِس َأ َلُموَن)َ ل ال ْع اليممةّ (الروم: مممن َي

30 .َ(

بعدها.  )َ وما56( ص الزيد د/ زيد السلم في - انظر: الوسطيةّ 1
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وشهواتها النفس مطالب

ّيممَن (-: وتعممالى - سممبحانه اللممه قال ّنمماِس ُز َواِت ُحممّب ِلل َه ِمممَن الّشمم

ِء ا ّنَس ِنيمَن ال َب ْل ِر َوا ِطي َنما َق ْل ِة َوا َطمَر ْن َق ْلُم َهِب ِممَن ا ّذ ِةّ الم ِفضُّ ْل ْيمِل َوا ْلَخ َوا
ِةّ ّوَم ْلُمَس ِم ا َعا ْن َْل ْلَحْرثِا َوا ِلَك َوا ُع َذ َتا ِة َم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ّلُه ال ُه َوال َد ْنمم ُحْسممُن ِع

ْلَمآِب)َ (آل )َ. 14عمران: ا

أن إلممى - تشممير - هنمما للمجهول الفعل صياغةّقطب:  سيد قال

ّبممب فهممو الميممل، هممذا تضُممّمن قد الفطري تركيبهم وهممذا ومزيممن، مح

ِلنسممان ففممي جممانبيه، أحممد مممن للواقع تقرير هممذه إلممى الميممل هممذا ا

إلممى ول إنكمماره، إلى حاجةّ ل الصيل، تكوينه من جزء وهو الشهوات،

وتنمممو تتأصممل كممي البشممريةّ، للحياة ضروري فهو ذاته، في استنكاره

. )1َ(وتطرد

إسممناد فممي المفسممرين اختلف بيممن أن بعممد رـضـا رشيد وقال

بعضُممهم وأسممنده اللممه، إلممى بعضُممهم فأسنده المقام، هذا في التزيين

البشر، طبيعةّ في الكلم كون عن الجميع الشيطان. قال: وغفل إلى

فممالمراد وقائعه، وأفراد جزئياته، في ل نفسه، في المر حقيقةّ وبيان

ل هممذا ومثممل عليممه، وفطرهم هذا على الناس - أنشأ - تعالى الله أن

ّنما بحال، الشيطان إلى إسناده يجوز ّد قد ما إليه يسند وإ مممن هممو يعمم

يسممند لممم ولممذلك قبيًحا، عمل للنسان تزين التي كالوسوسةّ أسبابه،

ْذ (-: - تعالى قال العمال، تزيين إل القرآن إليه ِإ ّيَن َو ُهُم َز َطاُن َل ْي الّش

ُهْم)َ َل ْعَما ّيمَن ()َ وقمال:48اليمةّ لنفال: ممنا( َأ ُهمُم َوَز َطاُن َل ْي َمما الّشم

ُنوا ُلوَن)َ َكا ْعَم )َ. 43اليةّ (النعام: من َي

)َ. 1/373( القرآن ظلل - انظر: في 1
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ّ تسممند فل الشممياء وطبممائع الحقائق وأّما الحكيممم، الخممالق إلممى إل

ّنمما(  قممال لممه، شممريك ل الذي َنمما ِإ ْل َع َلممى َممما َج َْلْرِض َع َنممةًّ ا َهمما ِزي َل

ُهْم َو ُل ْب َن ُهْم ِل ّي أ
 .)1َ()7ََعَمل)ًَ (الكهف: َأْحَسُن َ

ّقررت أن وبعد الممدنيا شممهوات إلممى الميل أن الحقيقةّ: وهي هذه ت

الحقيقممةّ هممذه أمممام الناس فإن النسان، خلق في مركوز فطري أمر

ووسط.  طرفان

ًفا الميل هذا أمام وقف من فهناك ًيا، موق نفسممه علممى فحممّرم مغال

ّذ، مممن ومنعهمما وغيرها، الطيبات الممزواجا مممن عليممه ُفطممرت وممما المل

النصممارى رهبممان يمثلهممم وهممؤلء والمآكممل، الملبس وأطايب والمال

تحممرم النفممس، علممى قاسمميةّ رهبانيةّ النصارى وابتدع الصوفيةّ، وغلة

الممرزق، وطيبممات الزينممةّ، أشكال كل وترفض الغرائز، وتكبت الزواجا،

ًبا النمزوع هذا وأصبح الشيطان، عمل من رجًسا وتراها .)2َ(  رائًجا مذه

ًنا الجسد رأوا فهؤلء العاليممةّ، أشواقها وبين بينها يحول للروح، سج

الممتي الشمماقةّ، الروحيممةّ الرياضمميات فمماخترعوا السمماميةّ، وشممفافيتها

ّوله وتعذيبه، الجسد إرهاق على تقوم يسممكن هزيممل، شممبح إلممى وتحمم

ِلنسانيةّ الصلت كل من وينفر والكهوف، والمقابر المغاور . )3َ(ا

السبيل.  سواء عن وخرجوا وغلوا، أفرطوا وهؤلء

أنفسهم، شهوات وراء انساقوا الذين هم لهؤلء، المقابل والطرف

َنمما ِإّل ِهممَي َممما (وقممالوا: والنهايممةّ، الغايةّ هي الدنيا الحياة واعتبروا ُت َيا َح

َيا ْن ّد َيا َنُموُت ال َنْح َنا َوَما َو ُك ِل ْه ْهُر)َ ِإّل ُي ّد )َ. 24اليةّ (الجاثأميةّ: من ال

)َ. 3/239( المنار - انظر: تفسير 1

)َ. 42( ص السلم في والوسطيةّ )َ،186( ص للندوي المسلمين بانحطاطِ العالم خسر - انظر: ماذا 2

. 44ص السلم في والوسطيةّ ،13ص للعودة والتيسير التشديد بين - انظر: المسلمون 3
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لهم يعرفوا ولم للماديات، أنفسهم وعبدوا الشهوات، في فأغرقوا

ًفا ًيا هد الفانيةّ.  ولذائذها العاجلةّ، الدنيا منافع غير إليه، يسعون سام

سبيل.  أضّل هم بل كالنعام، وأصبحوا

ملييممن وتبعممه اليممديولوجيات، من الكثير فيه سقطت المنهج وهذا

سممقطوا أو الماديممةّ، الغربيممةّ النفعيةّ أحضُان في ارتموا الذين البشر،

ًدا الرض فممي تعيممث الممتي الماركسمميةّ، الماديةّ مخالب في مممن فسمما

يشعرون.  ل أو يشعرون حيث

ّيعوا، فّرطوا وهؤلء ّلوا وض السبيل.  سواء عن وض

فمماعترف الوسممط، العممدل بالمنهممج القرآن جاء وأولئِّك هؤلء وبين

ِلنسان بحاجةّ أو حجممر دون رغبمماته، بعض وتحقيق فطرته، تلبيةّ إلى ا

كبت. 

والحممدود، الضُمموابط وضع بل غاربه، على الحبل له يترك لم ولكنه

فيها.  وما الدنيا من أشرف إليها يسعى ساميةّ مهمةّ له أّن وبيّن

للمنهممج تقريممره ثأممم طرف، كل تجاه القرآن في جاء ما الن ونبيّن

الوسط. 

بعممض جمماءت فقممد وأفرطمموا، غلمموا الممذين وهممم الول الطرف أّما

ّد التي اليات ُقممْل (-: - سممبحانه فقممال انحرافممه، وتبين المنهج هذا تر

َنةَّ َحّرَم َمْن ِه ِزي ّل ِتي ال ّل ِه َأْخَرجَا ا ِد َبا ِع َبمماِت ِل ّي ّط ِهممَي ُقممْل الممّرْزِق ِمممَن َوال

ِذيَن ّل ُنوا ِل ِة ِفي آَم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ِلَصةًّ ال ْوَم َخا ِةّ َي َياَم ِق ْل ِلَك ا َذ َفّصممُل َك اْليمماِت ُن

ٍم ْو َق َلُموَن)َ ( ِل ْع )َ. 32لعراف:اَي
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ّنَما ُقْل (-: - سبحانه وقال ّبَي َحّرَم ِإ َواِحَش َر َف ْل َهَر َما ا َهمما َظ ْن َوَممما ِم
َطَن ْثأَم َب ِْل ْغممَي َوا َب ْل ِر َوا ْيمم َغ ّق ِب ْلَحمم َأْن ا ُكوا َو ِر ِه ُتْشمم ّل َنممّزْل َلممْم َممما ِبممال ِه ُي ِبمم

ًا َطان ْل َأْن ُس ُلوا َو ُقو َلى َت ِه َع ّل َلُموَن)َ ( ل َما ال ْع )َ. 33لعراف:اَت

َها َيا (وقال: ّي أ
ّناُس َ ُلوا ال َْلْرِض ِفي ِمّما ُك ً ا ًا)َ َحلل ّيب (البقرة: من َط

)َ. 168اليةّ

َها َيا (وقال: ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُلوا آَم َبمماِت ِمْن ُك ّي ُكْم َممما َط َنمما ْق ُكُروا َرَز َواْشمم

ِه ّل ُتْم ِإْن ِل ْن ُه ُك ّيا ُدوَن)َ (البقرة: ِإ ُب ْع )َ. 172َت

َنممةَّ َحممّرَم َمممْن ُقْل (-: - تعالى قوله في كثير ابن قال ِه ِزي ّلمم ال

ِتي ّل ِه َأْخَرجَا ا ِد َبا ِع َباِت ِل ّي ّط )َ. 32اليةّ لعراف: منا( الّرْزِق)َ ِمَن َوال

ّدا - تعالى يقول ًئِّا حّرم من على - ر أو والمشممارب المآكممل من شي

لهممؤلء محمممد يمما قل الله، من شرع غير من نفسه تلقاء من الملبس

وابتممداعهم: الفاسممدة بممآرائهم ُيّحرمون ما يحرمون الذين المشركين

َنةَّ َحّرَم َمْن ُقْل( ِه ِزي ّل ِتي ال ّل ِه)َ َأْخَرجَا ا ِد َبا ِع )32َاليممةّ لعممراف: مممنا( ِل

وإن الممدنيا، الحيمماة فممي وعبممده بالله آمن لمن مخلوقةّ أي: هي

ًا الكفممار فيهمما شممركهم يمموم خاصممةّ لهممم فهممي الممدنيا، فممي حبمم

. )1َ(الكفار من أحد فيها يشركهم ل القيامةّ،

ّنَما ُقْل(-:  - تعالى قوله في الطبري وقال ّبَي َحّرَم ِإ َر

َواِحَش َف ْل َهَر َما ا َها َظ ْن َطَن)َ َوَما ِم . )33َاليةّ لعراف: منا( َب

لهممؤلء محمممد يمما قممل  محمممد، لنممبيه - ذكره - تعالى الله يقول

ويحرمون بالبيت، للطواف ثأيابهم من يتجّردون الذين المشركين

ّيها رزقه، من لهم الله أحل ما طيبات أكل لممم اللممه إن القوم أ

)َ. 2/211( كثير ابن - انظر: تفسير 1
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ّيبممه المممؤمنين لعبمماده ذلك أّحل بل تحرمونه، ما يحّرم لهممم، وط

ّنما ظهممر ممما الفممواحش، وهممي الشياء، من القبائح ربّي حرم وإ

خفاء.  في سّرا فكان منها بطن وما علنيةّ، فكان منها

َأْن (اليةّ: آخر - في تعالى - قوله فسّر ثأم ُلوا َو ُقو َلى َت ِه َع ّلمم ال

َلُموَن)َ ل َما ْع تقولمموا: وأن فقال: يقول)َمم 33اليةّ لعراف: منا( َت

عليكممم وحممرم بممالبيت، للطواف والتجرد بالتعري أمركم الله إن

وصممائل وجعلتموهمما وسيبتموها، حرمتموها التي النعام هذه أكل

أو به أمر أو حرمه، الله أن تعلمون ل مما ذلك وغير وحوامي،

به.  والمر وحظره تحريمه الله إلى فتضُيفوا أباحه،

دون عليكممم اللممه حرمه الذي - هو القول هذا - أي ذلك فإن

ً بممه، أمركم الله إن تقولون أو حرمه، الله أن تزعمون ما جهل

. )1َ(الله إلى وتضُيفونه تقولون، ما بحقيقةّ منكم

ًا رضا رشيد وقال َمممْن ُقممْل(-:  - تعـالى قـوله مفسَّر

َنممةَّ َحممّرَم ِه ِزي ّلمم ِتممي ال ّل ِه َأْخممَرجَا ا ِد َبمما ِع َبمماِت ِل ّي ّط الممّرْزِق)َ ِمممَن َوال

. )32َاليةّ لعراف: منا(

ًا الطواف في اللباس زينةّ جاهليتها في العرب حرمت وقربةّ، تعبد

حممال فممي وغيرهمما الدهممان مممن الطيبممات بعممض أكممل بعضُممهم وحرم

ّينممه ممما والنعممام الحرثا من وحّرموا كذلك، بالحج الحرام - - تعممالى ب

مممن كممثيًرا الكتاب وأهل الوثأنيين من غيرهم وحّرم النعام، سورة في

البشممر مصممالح بين الجامع الفطرة دين فجاء كذلك، والزينةّ الطيبات

ينكممر وأجسممادهم، لرواحهممم المربي المطهر ومعادهم، معاشهم في

)َ. 8/167( الطبري - انظر: تفسير 1
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َحمّرَم)َ َممْن ُقمْل (قموله: فمي فالستفهام للنفس، والظلم التحكم هذا

مممن التحريممم هذا أن على يدل إنكاري،)َمم 32اليةّ لعراف: منا(

مممن سممبق مممن - إلممى - تعالى أوحاه مما ل الشيطان، وساوس

. )1َ(المرسلين

ّتضُممح وبهممذا الّصممراطِ عممن وبعممده المنهممج هممذا انحممراف ي

المستقيم. 

جمماءت الطرف، هذا في الله حكم مبينةّ اليات جاءت ومثلما

وهممم الحممق، عممن وميلممه المقابممل الطممرف انحممراف تبين كذلك

كالنعممام وترتممع تشمماء، كيفما تعبث لنفسهم العنان تركوا الذين

ضابط.  أو رقيب أو حسيب دون وهوت، اشتهت فيما

َلممَف (-: وتعممالى - سبحانه قال ِهْم ِمممْن َفَخ ِد ْعمم ْلممٌف َب ُعوا َخ َأَضمما

َة ُعوا الّصل َب ّت َواِت َوا َه ْوَف الّش ْوَن َفَس َق ْل ًا)َ (مريم: َي ّي . )59ََغ

ّلممُه (-: وعل - جممّل وقممال ُد َوال ِريمم ُتمموَب َأْن ُي ُكممْم َي ْي َل ُد َع ِريمم ُي ِذيَن َو ّلمم ا

ُعوَن ِب ّت َواِت َي َه ُلوا َأْن الّش ً َتِمي ْيل ًا)َ (النساء: َم ِظيم )َ. 27َع

ِذيَن (ذكره: عّز وقال ّل َفُروا َوا ُعوَن َك ّت َتَم ُلوَن َي ُك ْأ َي ُكُل َكَما َو ْأ َعمماُم َت ْن َْل ا

ّناُر ًى َوال ْثو ُهْم)َ َم )َ. 12اليةّ (محمد: من َل

ُهممْم (وقممال: ُلوا َذْر ُك ْأ ُعمموا َيمم ّت َتَم َي ِهممُم َو ِه ْل ُي َْلَمممُل َو ْوَف ا َلُممموَن)َ َفَسمم ْع َي

 .)3َ(الحجر:

ْوَم (وقال: َي ْعَرُض َو ِذيَن ُي ّل َفُروا ا َلى َك ِر َع ّنمما ُتممْم ال ْب َه ْذ ُكْم َأ ِت َبمما ّي ِفممي َط

ُكُم ِت َيا َيا َح ْن ّد ُتْم ال ْع َت َتْم َها َواْس ْوَم ِب َي ْل ْوَن َفما َذاَب ُتْجمَز ُهموِن َعم ْل ُتمْم ِبَمما ا ْن ُك

)َ. 8/387( المنار - انظر: تفسير 1
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ِبُروَن ْك َت َْلْرِض ِفي َتْس ِر ا ْيمم َغ ّق ِب ْلَحمم ِبَممما ا ُتممْم َو ْن ُقوَن)َ (ا ُك ْفُسمم حقمماف:لَت

20 .َ(

ّناِس َفِمَن (-: - سبحانه وقال ُقوُل َمْن ال َنا َي ّب َنا َر ِت َيا ِفي آ ْن ّد َلممُه َوَما ال

ِة ِفي )َ. 200اليةّ َخلٍق)َ(البقرة: من ِمْن اْلِخَر

ّدل وأمثالهمما اليممات فهذه حيممث وانحرافهممم، هممؤلء ضمملل علممى تمم

النحممراف لهممذا وتفصمميل وشهواتها، الدنيا الحياة إلى بركونهم فّرطوا

اليات.  هذه معنى حول المفسرين أقوال بعض أذكر

الى قـوله فـي الطـبري قال ُد(-:  - تع ِريمم ُي ِذيَن َو ّلمم ُعمموَن ا ِب ّت َي

َواِت َه ُلوا َأْن الّش ً َتِمي ْيل ًا)َ َم ِظيم )َ يقول: يريممد27اليةّ (النساء: من َع

ّذات يطلبون الذين أمممر عممن تميلوا أن فيها، أنفسهم وشهوات الدنيا ل

وركمموبكم عليكم، حّرم ما بإتيانكم عنه - فتجوروا وتعالى - تبارك الله

ًدا.  عنه وعدول جوًرا عظيًما، ميل معاصيه شدي

يتبعممون بالممذين المممراد فممي العلممماء أقمموال ذكممر أن بعممد قممال ثأممم

باطنهمما دون ظاهرهمما عليممه دّل ممما باليممةّ المعمماني الشهوات: فمأولى

قياس.  أو أصل من عليه شاهد ل الذين

ّتبعون الذين في داخل كان كذلك ذلك كان وإذا الشهوات: اليهممود ي

عنممه اللممه نهمماه ممما متبممع كممل لن باطل، متبع وكل والّزناة، والنصارى

. )1َ(نفسه شهوة فمتبع

ِذيَن(-:  - تعالى قوله في كثير ابن وقال ّل َفُروا َوا ُعمموَن َك ّت َتَم َي

ُلوَن ُك ْأ َيم ُكمُل َكَمما َو ْأ َعماُم)َ َت ْن َْل ال: أي12اليمةّ (محممد: ممن ا فمي )َ. ق

وليممس وقضُممًما، خضًُما النعام كأكل منها ويأكلون بها يتمتعون دنياهم

)َ. 5/28( الطبري - انظر: تفسير 1
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معي في يأكل  المؤمنالصحيح:  في ثأبت ولذلك ذلك، إل همةّ لهم

ٍد، . )  )1َ أمعاء سبعةّ في يأكل والكافر واح

ُتْم(-:  - تعالى قوله في القرطبي وقال ْب َه ْذ ُكْم َأ ِت َبمما ّي َط

ُكُم ِفي ِت َيا َيا َح ْن ّد ُتْم ال ْع َت َتْم َها)َ َواْس . أي:)20َاليممةّ حقمماف: مممنأ(ال ِب

يعنممي واللممذات، الشممهوات واتبعتممم الممدنيا فممي بالطيبممات تمتعتممم

المعاصي. 

والمعاصي.  الكفر في شبابكم أفنيتم وقيل: أي

قممولهم: مممن مممأخوذ والقمموة، الطيبممات: الشممباببحر:  ابن قال

ّوته.  أي: شبابه أطيباه، ذهب وق

علممى الدلممةّ ساق ثأم أظهر، الول قلت: القولالقرطبي:  قال

السمملف مممن وغيممره لليممةّ  عمممر بتفسممير وذلك القول، هذا صحةّ

)2َ( .

َلَف(-:  - تعالى قوله - في - أيًضا القرطبي وقال َفَخ

ِهْم ِمْن ِد ْع ْلٌف َب ُعوا َخ َة َأَضا ُعمموا الّصل َب ّت َواِت)َ َوا َه (مريممم: مممن الّشمم

المنظممور، وركممب المشمميد، بنممي مممن هممو  علممي،  عممن)59َاليةّ

المشهور.  ولبس

النسممان، يوافممق عممما عبارة -: الشهوات القرطبي - أي قلت

ّفتالصحيح:  وفي يتقيه، ول ويلئمه يشتهيه ّنةّ  ح بالمكمماره، الج

. ))3َ بالشهوات النار وحّفت

. )4َ(هذا من جزء  علي عن ذكر وما

)َ. 6/200( البخاري أخرجه )َ والحديث4/175( كثير ابن - انظر: تفسير 1

)َ. 16/200( القرطبي - انظر: تفسير 2

بالمكاره".  الجنةّ وُحجبت بالشهوات النار "ُحجبت بلفظ عنه الله رضي هريرة أبي )َ عن7/186( أيضًُا البخاري عند )َ وهو2822( )َ رقم4/2174( مسلم - أخرجه 3

)َ. 11/125( القرطبي - انظر: تفسير 4
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تفسَّــير في سيد قاله بما المفسَّرين أقوال وأختم

ُتمممْم(-:  - تعــالى قــوله ْب َه ْذ ُكْم َأ ِت َبممما ّي ُكُم ِفمممي َط ِت َيممما َيا َح ْن ّد الممم

ُتْم ْع َت َتْم َهمما)َ َواْسمم يملكممون كممانوا قممد )20َاليممةّ حقمماف: مممنأ(ال ِب

ّدخروا فلممم الدنيا، الحياة في استنفذوها ولكنهم إذن، الطيبات يمم

ًئِّا، منهمما للخممرة للخممرة فيهمما حاسممبين غيممر بهمما واسممتمتعوا شممي

ًبا.  حسا

بالمتمماع، اللممذة علممى للحصممول النعممام استمتاع بها استمتعوا

متممورعين ول نعمتممه، للممه شاكرين ول للخرة، فيها ناظرين غير

لهم تكن ولم دنيا لهم كانت ثأّم ومن حرام، أو فاحش عن فيها

. )1َ(  آخرة

ّينممت حولهمما المفسممرين وكلم اليممات وهممذه التفريممط أّن ب

ّنه وخيمةّ، وعاقبته مذموم، والصراطِ السوي، للطريق مجافاة وأ

المستقيم. 

ّددة نتيـجـة إـلـى ذلك بعد وننتهي فيـهـا لـبـس ل مـحـ

لعبمماده اللممه أحممّل وممما الطيبممات تحريم أن وهي غموض، ول

ّذم - في ذلك ومثل وإفراطِ، غلو منممع وعدم الشهوات - اتباع ال

تفريممط. والطريممق فهذا حراًما، أو كان حلل تشتهي مما النفس

ّدده ما وهو ذلك، بين ما الوسط والمنهج العدل ّينه تح ُتب اليات و

التاليةّ: 

ِنممي َيمما (-: - تعالى قال َدَم َب ُذوا آ ُكممْم ُخمم َت َن َد ِزي ْنمم ٍد ُكممّل ِع َمْسممِج

ُلوا ُك ُبوا َو ُفوا َول َواْشَر ِر ّنممُه ُتْس ِفيَن)َ ( ُيِحممّب ل ِإ ِر ْلُمْسمم لعممراف:اا

)َ. 6/3264( القرآن ظلل - انظر: في 1
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معممالم حممددت حيممث المممراد، على دللةّ اليات أوضح من . فهذه)31َ

مممما والشممرب الكممل ذلممك ومثل مشروع، الزينةّ فلباس المنهج، هذا

المنهممي ولكممن والضُممرورة، الحاجممةّ على زيادة فيه كان ولو الله، أباح

أو النمموع في السراف كان سواء وتبذير، إسراف هناك يكون أن عنه

العادة.  أو الكم

  

قممال: والممذي حيممث البمماب، هممذا فممي القرطممبي قاله ما أجمل وما

ًبمما وجممد، ممما يأكممل أن المرء قانونه: على ويحفظ الباب هذا يضُبط طي

ّلمف ول قفماًرا، أو كان  النمبي، كمان وقمد عمادة، ويتخمذه الطيمب يتك
عليهمما، قممدر إذا الحلمموى ويأكممل عدم، إذا ويصبر وجد، إذا يشبع

يعتمممد ول تيسممر، إذا اللحم ويأكل له، اتفق إذا العسل ويشرب

ًنا، يجعلممه ول أصممل، وطريقممةّ معلومممةّ،  النممبي، ومعيشممةّ ديممد

. )1َ(منقولةّ الصحابةّ

ِني َيا(الية:  هذه في الطبري وقال َدَم َب ُذوا آ ُكْم)َ ُخ َت َن ِزي
َد( واللباس، الكساء من )31َاليةّ لعراف: منا( ْن ٍد ُكّل ِع َمْسممِج

ُلوا)َ ُك وحللتممه رزقتكممم ممما طيبممات )َ مممن31اليةّ لعراف: منا( َو

ُبوا)َ( لكم، ول الشممربةّ، حلل )َ مممن31اليممةّ لعراف: منا( َواْشَر

رسممولي لسان على أو كتابي، في عليكم حّرمت ما إل ُتحّرموا

.  محمد،

لممم ما والشرب الكل الله قال: أحّل عباس ابن قال: عن ثأم

ًفا يكن مخيلةّ.  أو سر

)َ. 16/202( القرطبي - انظر: تفسير 1
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ّنممُه (قمموله: فممي عبمماس ابن عن وروي ِفيَن)َ ُيِحممّب ل ِإ ِر ْلُمْسمم ا

.)31َاليةّ لعراف: منا(

والشراب.  الطعام قال: في

التحريم.  في تسرفوا لالسَّدي:  وقال

السراف.  ذلك حراًما، تأكلوا لزيد:  ابن وقال

ّنُه( وقوله: ِفيَن)َ ُيِحّب ل ِإ ِر ْلُمْس  يقول:)31َاليةّ لعراف: منا( ا

ّده، المتعدين يحب ل الله إن فيما الغالين حرام، أو حلل في ح

يجممب ولكنممه الحلل، وبتحريممم الحرام، بإحلل حّرم أو الله أحّل

ّلل أن . )1َ(به أمر الذي العدل وذلك حّرم، ما ويحّرم أحّل ما ُيح

كلمه الطممب اللمه السلف: جممع بعض قالكثير:  ابن وقال

ُلوا (اليةّ: نصف في ُك ُبوا َو ُفوا)َ َول َواْشَر ِر اليةّ لعراف: منا( ُتْس

ممما والبممس شممئِّت ممما عبمماس: كممل ابممن قال البخاري )َ وقال31

. )2َ(ومخيلةّ خصلتان: سرف أخطأتك ما شئِّت،

النفممس مطممالب فممي والعتممدال الوسممطيةّ علممى الدلممةّ ومن

َها َيا (-: - تعالى قوله ّي أ
ّناُس َ ُلوا ال َْلْرِض ِفممي ِمّما ُك ً ا ًا َحلل ّيبمم َط

ُعوا َول ِب ّت َواِت َت ُط َطاِن ُخ ْي ّنُه الّش ُكْم ِإ ّو َل ُد ِبيممٌن)َ (البقممرة: َع .)168َُم

ُلوا)َ (فقوله: ّهم قممد لممما إباحةّ)َمم 168اليةّ (البقرة: من ُك مممن يتممو

ّوا. وقمموله: أو جهل التحريممم ُعمموا َول (غلمم ِب ّت َواِت َت ُطمم َطاِن)َ ُخ ْي الّشمم

فهممو حممرام، والسراف الحرام، عن )َ نهى168اليةّ (البقرة: من

عنه.  منهي

)َ. 8/162( الطبري - انظر: تفسير 1

)َ. 7/33( البخاري )َ. وصحيح2/210( كثير ابن - انظر: تفسير 2
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أحللممت مممما كلمموا النمماس أيهمما ياالية:  في الطبري قال

لكممم، فطيبتممه  محمممد، رسممولي لسممان على الطعمةّ من لكم

والوصممائل، والسمموائب البحممائر مممن أنفسممكم على تحرمونه مما

عليكممم حّرمتممه ممما دون عليكممم، أحّرمه لم مما ذلك، أشبه وما

خنمممزير، ولحممم ودم ميتممةّ مممن فنجسممته؛ والمآكل المطاعم من

يمموبقكم الممذي الشميطان خطمموات لغيمري. ودعموا بمه ُأهممل ومما

العطب.  موارد ويوردكم فيهلككم

ّيممن أن بعممد قممال ثأممم بخطمموات المممراد فممي العلممماء أقمموال ب

أن غيممر بعممض، من بعضُها معنى قريب القوال الشيطان: وهذه

ّينت ما هو الكلمةّ تأويل حقيقةّ ثأم قدميه، بين ما ُبعد أنها من ب

ّينت قد ما على وطرقه آثأاره جميع في تستعمل . )1َ(ب

ُهْم (-: - تعالى قوله الدلةّ ومن ْن ُقمموُل َمممْن َوِم َنمما َي ّب َنمما َر ِت ِفممي آ

َيا ْن ّد َنةًّ ال ِفي َحَس ِة َو َنةًّ اْلِخَر َنمما َحَسمم ِق َذاَب َو ِر َعمم ّنمما ِئِّممَك ال َل ُهممْم ُأو َل

ُبوا ِمّما َنِصيٌب ّلُه َكَس ُع َوال ِري ْلِحَساِب)َ (البقرة: َس . )202َ ،201ا

الية:  هذه في كثير ابن قال

كممل فإن شّر، كل وصرفت الدنيا، في خير كل الدعوة هذه جمعت

رحبممةّ، ودار عافيممةّ مممن دنيوي، مطلوب كل تشمل الدنيا في الحسنةّ

ّيممن، ومركممب صالح، وعمل نافع، وعلم واسع، ورزق حسنةّ، وزوجةّ ه

ول المفسممرين، عبارات عليه اشتملت مما ذلك غير إلى جميل، وثأناء

الدنيا.  في الحسنةّ في مندرجةّ كلها فإنها بينها، منافاة

)َ. 2/76( الطبري - انظر: تفسير 1
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مممن  وتمموابعه،)1َ(الجنةّ دخول ذلك فأعلى الخرة، في الحسنةّ وأّما

ذلممك وغيممر الحسمماب، وتيسممير العرصات، في الكبر الفزع من المن

الصالحةّ.  الخرة أمور من

مممن الممدنيا، فممي أسممبابه تيسممير يقتضُممي فهممو النار من النجاة وأّما

. )2َ(والحرام الشبهات وترك والثأام، المحارم اجتناب

ِذيَن (-: - تعالى قوله المقام هذا في تصلح التي الدلةّ ومن ّل ُهْم َوا

ِهْم ُفُروِج ُظوَن ِل ِف َلى ِإّل َحا ِهْم َع َواِج ْو َأْز َكْت َما َأ َل ُهْم َم ُن ْيَممما ُهْم َأ ّن ِإ ْيممُر َفمم َغ

ُلوِميَن َغى َفَمِن َم َت ْب َء ا ِلَك َوَرا ِئَِّك َذ َل ُأو ُدوَن)َ (المؤمنون: ُهُم َف َعا ْل )َ.7-5ا

حفظمموا قممد والممذين أيلليـة:  تفسَّـيره فـي كـثير ابن قال

ولممواطِ، زنا من عنهم الله نهاهم فيما يقعون فل الحرام، من فروجهم

أيمممانهم ملكممت ممما أو لهممم، الله أحلها التي أزواجهم سوى يقربون ل

ّلممه ممما تعمماطى ومممن السراري، من رجا،مممح ول عليممه لمموم فل اللممه أح

ُهْم (قال: ذاموله ّن ِإ ْيُر َف ُلوِميَن)َ َغ . )3َ()6َاليةّ (المؤمنون: من َم

ّيةّ منهج على اليةّ هذه من الستدلل ووجه أبمماح أنممه الوسط

الطريممق هو وهذا والتسري، كالزواجا أنفسهم مطالب بعض لهم

التعممدي - حمّرم - أيضًُمما ولكنمه الغريمزة، همذه لشمباع المشممروع

مممن اللممه حممرم ممما بإتيممان وذلك والتفريط، والفراطِ والسراف

أقمموال مممن الراجممح القممول علممى والسممتمناء بممل واللواطِ، الزنا

. )4َ(العلماء

الجنةّ.  دخل لمن إل يكون ل ولكنه الكريم، الله وجه إلى النظر لذة منها - وأعلى 1

)َ. 1/243( كثير ابن - انظر: تفسير 2

)َ. 3/239( كثير ابن - انظر: تفسير 3

)َ. 12/105( القرطبي تفسير في ذلك - انظر: تفصيل 4
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ب سميد قماله بمما المبحمث همذا فمي الكلم وأختم أثأنماء قط

ّيَن (-: - تعالى لقوله تفسيره ّناِس ُز َواِت ُحّب ِلل َه ِء ِمَن الّش ّنَسا ال

ِنيممَن َب ْل ِر َوا ِطي َنمما َق ْل ِة َوا َطممَر ْن َق ْلُم َهِب ِمممَن ا ّذ ِةّ المم ِفضُّمم ْل ْيممِل َوا ْلَخ َوا
ِةّ ّوَم ْلُمَس ِم ا َعا ْن َْل ْلَحْرثِا َوا ِلَك َوا ُع َذ َتا ِة َم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ّلممُه المم ُه َوال َد ْنمم ِع

ْلَمآِب)َ (آل ُحْسُن قال:   حيث)14َعمران: ا

إلممى الرض شممهوات أحممّب القرآنممي السياق يجمع واحدة اليةّ في

والرض والخيممل المكدسممةّ والممموال والبنيممن النسان: النساء نفس

بما وإما بذاتها، إما الرضيةّ، للرغائب خلصةّ وهي والنعام، المخصبةّ

أخرى. لذائذ من لصحابها توفره أن تستطيع

ّيَن( ّناِس ُز َواِت)َ ُحممّب ِلل َه فهممي )14َاليممةّ عمممران: مممن (آل الّشمم

والتعبير كريهةّ، ول مستقذرة وليست مستلذة، مستحبةّ شهوات

معرفممةّ إلممى فقممط يدعو إنما وكراهيتها، استقذارها إلى يدعو ل

علممى تطغى ول تتعداه، ل مكانها في ووضعها وبواعثها، طبيعتها

وأعلى.  الحياة في أكرم هو ما

ـا ـاز وهـن ـاته الـسـلم يمـت ّية، للفـطـرة بمراـع البـشـر

إننمما وقمعهمما، كبتهمما ل ورفعهمما، تهذيبها ومحاولةّ بواقعها، وقبوله

بيممن الصممراع من النساني الكائن سلمةّ ضمن قد السلم نرى

وأشممواق واللممذة، الشممهوة نمموازع بيممن البشريةّ، النفس شطري

فممي المسممتمر نشمماطها وتلممك لهممذه وحقممق والتسامي، الرتفاع

. )1َ(والعتدال التوسط حدود

)َ. 1/373( القرآن ظلل - انظر: في 1
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فيممما الكريممم القممرآن رسمممها اـلـتي الوـسـطية هي هذه

وشهواتها.  النفس بمطالب يتعلق

نمموازع بيممن ويمموازن والحكمة، الواقعية يمثل بهذا وهو

وتكاليفها.  العبوديةّ وحقائق البشريةّ النفس

 أخرى عاشًرا: شواهد  

ّيةّ منهج تقّرر جاءت التي اليات ذكرت أن وبعد فممي الوسممط

فممي داخلةّ ليست أخرى آيات هناك فإن الماضيةّ، البواب إطار

دللمةّ تممدّل مباشممًرا. وهممي دخممول السممابقةّ البممواب من باب أي

. )1َ(  وتؤكده المنهج هذا على واضحةّ

فممي اسممتطراد دون الـيـات ـهـذه بـعـض ـسـأذكر ولذلك

إلممى الشممارة مممع اليةّ بذكر سأكتفي وإنما التعليق، أو التفسير

يممؤدي بممما قممولين، أو المفسممرين لحممد قول وذكر الدللةّ، وجه

ويحققه.  الغرض

َذا ِإّن (-: - تعالى الله - قال1 ُقْرآَن َه ْل ِدي ا ْه ِتي َي ّل َوُم)َ ِهَي ِل ْق َأ

. )9َاليةّ سراء: منإ(ال

أنمممزله الممذي العزيممز - كتممابه - تعممالى اللممه يمدحكثير:  ابن قال

الطممرق، لقمموم يهممدي بممأنه القممرآن وهممو  محمممد، رسمموله على

. )2َ(السبل وأوضح

ِتممي( ومعنىالقرطبي:  وقال ّل َوُم)َ ِهممَي ِل ْقمم سممراء: مممنإ(ال َأ

ّد هي التي الطريقةّ أي )9َاليةّ . )3َ(وأصوب وأعدل أس

ًقا هناك أن سنجد التأمل عند ولكن السابقةّ، البواب من باب تحت دخولها وهلةّ لول منها يبدو آيات ترد - قد 1 من شيء وجود مع هنا، إفرادها معه آثأرت الدللةّ وجه في فر

هناك.  الشتراك

)َ. 3/26( كثير ابن - انظر: تفسير 2

)َ. 10/225( القرطبي - انظر: تفسير 3
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ّيةّ فإن التفسير وبهذا بمماب من الهدايةّ هذه في داخلةّ الوسط

ّنةّ لنها أولى، والستقامةّ.  للعدل متضُم

ْنَساَن ِإّن (-: - تعالى - قال2 ِْل َق ا ِلمم ًا ُخ ُلوعمم َذا َه الّشممّر َمّسممُه ِإ

ًا َذا َجُزوع ِإ ْيُر َمّسُه َو ْلَخ ًا ا ُنوع ّليَن)َ (المعارجا: ِإّل َم ْلُمَص . )22َ- 19ا

الجممزع وأسمموأ الحممرص، اللغممةّ: أشممد في الهلعالقرطبي:  قال

وأفحشه. 

ل ممما فيهممما يفعممل حممتى شممّر ول خير على يصبر ل أنهوالمعنى: 

ينبغي. 

-.  - تعالى الله حق منه منع المال أصاب الذي والمنوع: هو

وإذا يشممكر، لممم الخيممر مّسممه إذا الذي عبيدة: الهلوع: هو أبو وقال

. )1َ(يصبر لم الضُّر مسه

َنى َمِن َأّما (-: - تعالى - قال3 ْغ َت ْنَت اْس َأ ّدى َلُه َف ْيممَك َوَممما َتَصمم َل َأّل َع

ّكى َأّما َيّز َءَك َمْن َو َعى َجا َو َيْس ُه ْنَت َيْخَشى َو َأ ْنُه َف ّهممى)َ (عبممس: َع َل -5َت

10 .َ(

ًنا كثير ابن قال الوسطية:  على دللتها مبي

َنى َمِن َأّما( ْغ َت ْنَت اْس َأ ُه َفم ّدى)َ (عبمس: َل الغنمي  أي: أّمما)5،6ََتَصم

ْيممَك َوَممما( يهتممدي، لعله له تعرض فأنت َل ّكممى)َ (عبممس: َأّل َع )7ََيّز

-. الهدايةّ - وهي زكاة له يحصل لم إذا منه أي: بمطالب

َأّممما( َءَك َمممْن َو َعى َجمما َو َيْسمم ُهمم )َ أي:9 ،8َيْخَشممى)َ (عبممس: َو

ْنَت( له، تقول بما ليهتدي ويؤمك، يقصدك َأ ْنُه َف ّهى)َ (عبممس: َع َل َت

)َ أي: تتشاغل. 10

)َ. 18/290( القرطبي - انظر: تفسير 1
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ًدا، بالنممذار يخممّص أل  رسمموله، تعممالى الله أمر هنا ومن أحمم

والغنممي، والفقيممر والضُممعيف، الشممريف بيممن فيممه يسمماوي بممل

اللمه ثأمم والكبمار، والصمغار والنسمماء، والرجممال والعبيد، والسادة

البالغممةّ الحكمممةّ ولممه مسممتقيم، صممراطِ إلممى يشمماء مممن يهممدي

. )1َ(الدامغةّ والحجةّ

َأّممما (-: - تعممالى - قال4 ْنَسمماُن َف ِْل َذا ا ُه َممما ِإ َتل ْب ّبممُه ا ْكَرَمُه َر َأ َفمم

ّعَمُه َن ُقوُل َو َي ّبي َف ْكَرَمِن َر َأّممما َأ َذا َو ُه َمما ِإ َتل ْب َدَر ا َقمم ِه َف ْيمم َل َقمُه َع ِرْز
ُقوُل َي ّبي َف َنِن)َ (الفجر: َر َها . )15،16ََأ

ًنمما كممثير ابممن قممال وتفريط، إفراط فيه المر وهذا ذلممك، مبي

ذلك.  في الستقامةّ طريق وموضًحا

عليه الله وّسع إذا اعتقاده في النسان على - منكًرا - تعالى يقول

وليس له، إكرام الله من ذلك أن فيعتقد ذلك، في ليختبره الرزق في

ُبوَن (-تعالى-: قال كما وامتحان، ابتلء هو بل كذلك َيْحَس ّنَما َأ ُهْم َأ ّد ُنِم

ِه ِنيممَن َممماٍل ِمممْن ِبمم َب ُع َو ِر ُهممْم ُنَسمما ْيممَراِت ِفممي َل ْلَخ ُعُروَن)َ ل َبممْل ا َيْشمم

)َ. 56 ،55(المؤمنون:

ّيق وامتحنه ابتله إذا الخر، الجانب في وكذلك الرزق في عليه وض

له. إهانةّ الله من ذلك أن يعتقد

فممإن هممذا، في ول هذا، في ل زعم، كما المر ليس أي َكّل)َ(

علممى ويضُمميق يحممّب، ل ومممن يحّب من المال يعطي تعالى الله

اللممه طاعممةّ على ذلك في المدار وإنما يحّب، ل ومن يحب من

)َ. 4/470( كثير ابن - انظر: تفسير 1
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ّيا كان إذا الحالين، من كل في ذلممك، علممى اللممه يشممكر بممأن غن

. )1َ(يصبر بأن فقيًرا كان وإذا

َها َيا(  –- تعالى - قال5 ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُكْم ِإْن آَم َء ٌق َجا ٍأ َفاِسمم َبمم َن ِب

ُنوا)َ ّي َب َت . )6َاليةّ (الحجرات: من َف

وهممذا مطلًقمما، قبمموله إّممما الفاسق من جاء إذا الخبر من والموقف

ّده أو إفراطِ، ًقا، ر التثبممت وإممما خممبره، يصممدق فقد تفريط، وهذا مطل

المشروع.  وهو الوسط هو وهذا والتبين،

كممان إذا الواحممد خممبر قبممول على دليل اليةّ فيالقرطبي:  قال

ثأبممت ومممن الفاسممق، خممبر نقممل عنممد بالتثبيت فيها أمر إنما لنه عدل،

ًعا، الخبار في قوله بطل فسقه قرينةّ والفسق أمانةّ، الخبر لن إجما

والجحممود، بالممدعوى يتعلممق ممما ذلمك من الجماع استثنى وقد يبطلها،

. )2َ(  الغير على مقصود حق وإثأبات

ليحتاطِ الفاسق خبر في - بالتثبت - تعالى يأمركثير:  ابن وقال

ًبا المر نفس في فيكون بقوله يحكم لئِّل له، ًئِّا أو كاذ . )3َ(  مخط

َنا (-: - تعالى - قال6 ْي َوّص ْنَساَن َو ِْل ِه ا ْي َد ِل َوا ْتُه ِب َل ًا ُأّمُه َحَم ْهنمم َلممى َو َع

ْهٍن ُلُه َو ِفَصا ْيِن ِفي َو ُكْر َأِن َعمماَم ْيَك ِلممي اْشمم َد ِلمم َوا ِل َلممّي َو ْلَمِصمميُر ِإ ِإْن ا َو
َداَك َه َلى َجا ِرَك َأْن َع ْيَس َما ِبي ُتْش ِه َلَك َل ْلٌم ِب ُهَما َفل ِع ْع ِط ُهَما ُت ْب َوَصاِح

َيا ِفي ْن ّد ًا ال ْعُروفمم ْع َم ِبمم ّت ِبيَل َوا َنمماَب َمممْن َسمم َلممّي)َ َأ )15َ ،14 (لقمممان: ِإ

أوجه:  ثألثأةّ يدورعلى والمر

فل مطلًقا منهما البراء وإما والحسان، الصحبةّ وحسن الطاعةّ إما

فممي الطاعممةّ عممدم وهممو التوسممط، وإممما إحسان، ول صحبةّ ول طاعةّ
)َ. 4/509( كثير ابن - انظر: تفسير 1

)َ. 16/312( القرطبي - انظر: تفسير 2

)َ. 4/308( كثير ابن - انظر: تفسير 3
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الوسممط هممو وهممذا الصممحبةّ، وحسن إليهما، الحسان مع الله، معصيةّ

المشروع.  وهو

- سبحانه قال الممتحنةّ، سورة في جاء ما المعنى هذا من وقريب

ُكُم ل (-: َها ْن ّلُه َي ِذيَن َعِن ال ّل ُكْم َلْم ا ُلو ِت َقا ّديِن ِفي ُي َلْم ال ُكْم َو ِرُجو ِمممْن ُيْخ

ُكْم ِر َيا ُهْم َأْن ِد َبّرو ُطوا َت ْقِسمم ُت ِهممْم َو ْي َل ّلممَه ِإّن ِإ ِطيَن ُيِحممّب ال ْقِسمم ْلُم ّنَممما ا ِإ
ُكُم َها ْن ّلُه َي ِذيَن َعممِن ال ّلمم ُكْم ا ُلو َت ّديِن ِفممي َقمما ُكْم المم َأْخَرُجممو ُكْم ِمممْن َو ِر َيمما ِد

َهُروا َظمما َلممى َو ُكممْم َع ُهْم َأْن ِإْخَراِج ْو ّلمم َو ُهْم َوَمممْن َت ّل َو َتمم ِئِّممَك َي َل ُأو ُهممُم َف

ِلُموَن)َ (الممتحنةّ: ّظا )َ. 9ال

جليةّ.  واضحةّ اليةّ في والدللةّ

ّيةّ، منهج عن خروجا ورسوله الله - ومشاقة7ّ جمماء ولممذلك الوسممط

ِلممَك (-: - سممبحانه قممال موضممع، من أكثر في القرآن في ذمها ُهْم َذ ّن أ
َ ِبمم

ّقوا ّلممَه َشمما َلُه ال ِقِق َوَمممْن َوَرُسممو ّلممَه ُيَشمما َلُه ال ِإّن َوَرُسممو ّلممَه َفمم ُد ال ِدي َشمم

ِعَقاِب)َ ( ْل ِلَك ()َ. وقال:13لنفال:اا ُهْم َذ ّن أ
َ ّقوا ِب ّلمَه َشا َلُه ال َوَممْن َوَرُسمو

ّق ّلَه ُيَشا ِإّن ال ّلَه َف ُد ال ِدي َقاِب)َ (الحشر: َش ِع ْل )َ. 4ا

ـة تفسَّيره في قطب سيد قال ـة:  للـي أن والمشمماقةّالثانـي

ّقا لهم يأخذوا ًبا الله، شق غير ش جممانبه الله جعل وقد جانبه، غير وجان

ّلممةّ وصممف حيممن  رسمموله، جانب هو فممي للعممذاب اسممتحقاقهم ع

تشمممل فهي وحده، الله بمشاقةّ عجزها في فاكتفى اليةّ، صدر

وتتضُمنها.  الرسول مشاقةّ
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ّقون ليقف ثأم - وهممو - سممبحانه اللممه أمممام ناحيممةّ فممي المشمما

الخممالق وجمه فممي المخمماليق يقممف حيممن قبيح، تبّجح فيه موقف

ّقونه . )1َ(  ُيشا

ْو (-: - تعالى - قال8 َل ّلممُه َبَسَط َو َق ال ِه الممّرْز ِد َبمما ِع ْوا ِل َغمم َب ِفممي َل

َْلْرِض ِكممْن ا َل َنممّزُل َو ٍر ُي َد َقمم ُء َممما ِب ّنممُه َيَشمما ِه ِإ ِد َبمما ِع ِبيممٌر ِب َبِصمميٌر)َ َخ

. )27َ(الشورى:

ّثممره فوّسممعه لعبمماده، الممرزق اللممه بسممط ولمموالطبري:  قال وك

ّد فتجاوزوا لبغوا، عندهم ّده الذي الح الممذي ذلممك غيممر إلممى لهم الله ح

ّده ينمممّزل ولكنه عليهم، حظره ما الرض في بركوبهم بلده في لهم ح

. )2َ(منه يشاء الذي لكفايتهم بقدر رزقهم

لحملهممم الممرزق مممن حمماجتهم فوق أعطاهم لو كثير: أي ابن وقال

وبطًرا.  أشًرا بعض على بعضُهم من والطغيان، البغي على ذلك

. )3َ(  يطغيك ول يلهيك ل ما العيش يقال: خير قتادة: كان وقال

ّيةّ اليممةّ: أن هذه ودللةّ العمممل وسممطيةّ إلممى تممؤدي الممرزق وسممط

ّيةّ فأصممبحت والتفريممط، الفراطِ إلى يؤدي والفراطِ والعبادة، وسممط

والبغي.  الطغيان من مانعةّ الرزق

ِلفممراطِ ذّم علممى ُيدّل - ومما9 َذا (-: - تعممالى قمموله والتفريممط ا ِإ َو
َنا ْق َذ ّناَس َأ ِرُحوا َرْحَمةًّ ال َها َف ِإْن ِب ُهْم َو ْب َئِّةٌّ ُتِص ّي ّدَمْت ِبَمما َس ِهْم َقم ِدي ْيم َذا َأ ِإ
ُطوَن)َ (الروم: ُهْم َن ْق - عممن - تعممالى قمموله المعنممى هممذا )َ. ومثممل36َي

المنافقين.

)َ. 6/3522( القرآن ظلل - انظر: في 1

)َ. 25/30( الطبري - انظر: تفسير 2

)َ. 4/115( كثير ابن - انظر: تفسير 3
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ُهْم( ْن ْلِمُزَك َمْن َوِم َقاِت ِفي َي َد ِإْن الّص ُطمموا َف ْع َهمما ُأ ْن ِإْن َرُضمموا ِم َلممْم َو

ْوا َط ْع َها ُي ْن َذا ِم ُطوَن)َ (التوبةّ: ُهْم ِإ الحممق المنهج لهم يبين )َ ثأم58َيْسَخ

ْو (يسلكوه: أن يجب الذي َل ُهْم َو ّن أ
ُهُم َما َرُضوا َ َتا ّلُه آ ُلُه ال ُلوا َوَرُسو َقمما َو

َنا ُب ّلُه َحْس َنا ال ِتي ْؤ ُي ّلممُه َس ِه ِمممْن ال ِل ُلُه َفضُْمم ّنمما َوَرُسممو َلممى ِإ ِه ِإ ّلمم ُبمموَن)َ ال َراِغ

)َ. 59(التوبةّ:

َذا (الولى: اليةّ في القاسمي قال ِإ َنا َو ْق َذ ّناَس َأ (الممروم: َرْحَمممةًّ)َ ال

ِرُحوا( وسعةّ صحةّ من أي: نعمةّ)َ 36اليةّ من َها)َ َف (الروم: من ِب

ًدا ل وفخًرا، )َ أي: بطًرا36اليةّ وشكًرا. حم

ِإْن( ُهْم َو ْب َئِّةٌّ)َ ُتِصمم ّي ّدة )36َاليممةّ (الممروم: مممن َسمم ِبَممما( أي: شمم

ّدَمْت ِهْم)َ َق ِدي ْي والثأممام: المعاصممي )َ أي: مممن36اليةّ (الروم: من َأ

َذا( ُطمموَن)َ ُهْم ِإ َن ْق روح مممن )َ أي: ييأسممون36اليممةّ (الممروم: مممن َي

الله. 

عصمممه مممن إل هممو، حيممث مممن النسان على إنكار قال: هذا

ّقه، الله َهممَب (وقممال: بطممر نعمممةّ أصممابته إذا النسممان فإن ووف َذ

َئِّاُت ّي ّني الّس ّنُه َع ِرٌح ِإ َف فممي يفممرح  أي)10َاليةّ (هود: من َفُخوٌر)َ َل

غيره.  على ويفخر نفسه،

ّدة أصابته وإذا ثأممم بالكليممةّ، خيممر ذلك بعد يحصل أن وأيس قنط ش

الوسط.  المنهج بين

ِذيَن ِإّل (-: - تعالى الله قال ّلمم َبُروا ا ُلمموا َصمم َعِم ِلَحاِت)َ َو (هممود: الّصمما

الّرخمماء، في الصالحات وعملوا الضُراء، في )َ أي: صبروا11اليةّ من

ًبا في ثأبت كما كممان إل قضُمماء لممه الله يقضُي ل للمؤمن، الصحيح: عج
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ضممراء أصممابته وإن لممه، خيممًرا فكممان شممكر، سراء أصابته إن له، خيًرا

. )1َ(له خيًرا فكان صبر،

فسمماد علممى تممدل وهي اليةّ، هذه قبل وردت التي اليةّ إلى وأشير

ُيسممرة، ُيمنممةّ وانحراف الستقامةّ، منهج عن خرجا من مسلك - قمال و

َذا (-: سبحانه ِإ ّناَس َمّس َو ْوا ُضّر ال َع ُهْم َد ّب ِبيَن َر ِني ِه ُم ْي َل َذا ُثأّم ِإ ُهممْم ِإ َق َذا َأ

ْنُه َذا َرْحَمةًّ ِم ٌق ِإ ِري ُهْم َف ْن ِهْم ِم ّب ُكوَن)َ (الروم: ِبَر ِر )َ. 33ُيْش

وشممكر والعتممدال الوسممطيةّ منهممج عممن الخروجا نتيجةّ - وانظر10

َنمما (اليممات: هممذه فممي علينمما اللممه قصه فيما النعمةّ ْل َع ُهممْم َوَج َن ْي ْيممَن َب َب َو
ُقَرى ْل ِتي ا ّل َنا ا ْك َها َباَر ًى ِفي ًة ُقر ِهَر َنا َظا ّدْر َق َهمما َو ْيَر ِفي َهمما ِسمميُروا الّسمم ِفي

ِلَي َيا ًا َل ّيام َأ ِنيَن َو ُلوا آِم َقما َنمما َف ّب ْد َر ْيممَن َباِعم َنا َب ِر َفا َلُممموا َأْسمم َظ ُهْم َو ْنُفَسم َأ

ُهْم َنا ْل َع ِديَث َفَج ُهْم َأَحا َنا ْق ِلَك ِفي ِإّن ُمَمّزٍق ُكّل َوَمّز ُكّل َلياٍت َذ ٍر ِل ّبا َصمم

ٍر)َ (سمبأ: ُكو )َ. 19 ،18َش

ّبوا النعمةّ، هذه بطروا أنهم كثير: وذلك ابن قال ومهامةّ مفاوز وأح

كممما والمخمماوف، والسممير والرواحممل الممزاد إلممى قطعها في يحتاجون

الرض، ُتنبممت مممما لهممم اللممه يخرجا أن موسى من إسرائيل بنو طلب

ّثائها بقلها من ُفومها وق عيممش فممي كممانوا أنهممم مع وبصلها، وعدسها و

وملبممس ومشممارب، مآكممل مممن يشممتهون وممما وسلوى مّن في رغيد،

ُلوَن (لهم: قال ولهذا مرتفعةّ، ِد ْب َت َتْس ِذي َأ ّل َو ا َنممى ُه ْد ِذي َأ ّلمم َو ِبا ْيممٌر)َ ُهمم َخ

)َ. 61اليةّ (البقرة: من

َكْم(  وقال َنا َو ْك َل ْه ٍةّ ِمْن َأ َي ِطَرْت َقْر َها)َ َب َت ِعيَش ن َم (القصص: م

. )58َاليةّ

)َ. 2999( )َ. رقم4/2295( مسلم أخرجه )َ. والحديث4780( ص القاسمي - انظر: تفسير 1
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ُهْم (النتيجممةّ: كممانت ممماذا وانظممر َنمما ْل َع ِديَث َفَج ُهْم َأَحمما َنمما ْق ُكممّل َوَمّز

ًثا جعلنمماهم كممثير: أي ابممن قممال)َمم 19اليةّ (سمبأ: من ُمَمّزٍق)َ حممدي

بهممم، اللممه مكممر وكيممف خيرهم، من به يتحدثأون للناس. وسمًرا

فممي تفرقوا الهنيء، والعيش واللفةّ الجتماع بعد شملهم وفّرق

تفرقمموا: إذا القمموم فمي العممرب تقممول ولهذا وهاهنا، هاهنا البلد

. )1َ(مذر شذر وتفرقوا سبأ، وأيادي سبأ، أيدي تفرقوا

ُلوَن (اللممه: أخممبر كممما أمرهممم فكممان إسممرائيل بنو أّما ِد ْب َت َتْسمم َأ

ِذي ّل َو ا َنى ُه ْد ِذي َأ ّل َو ِبا ْيٌر ُه ُطوا َخ ِب ْه ًا ا ِإّن ِمْصر ُكْم َف ُتْم َما َل ْل َأ َسمم

َبْت ِر ِهُم َوُض ْي َل ّلةُّ َع ّذ َنةُّ ال َك ْلَمْس ُءوا َوا َبا َغضٍَُب َو ِه)َ ِمَن ِب ّل (البقممرة: ال

. )61َاليةّ من

ومبمماين، لهمما مضُمماد هممو بممل السممتقامةّ، عممن خروجا - الطغيان11

وتممأمر الطغيممان، عممن وتنهممى الطغمماة تممذّم اليممات جمماءت ولممذلك

بالستقامةّ: 

ِقْم(  –- تعالى قال َت َعممَك َتمماَب َوَمممْن ُأِمممْرَت َكَممما َفاْسمم ْوا)َ َول َم َغمم ْط َت

)َ. 1121اليةّ (هود: من

َبمما (فرعممون: عممن وقال َه ْذ َلممى ا ْوَن ِإ َعمم ّنممُه ِفْر َغممى)َ (طمممه: ِإ )َ.43َط

َأّما (وقال: َغى َمْن َف َثأَر َط َة َوآ َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ِإّن المم ْلَجِحيممَم َفمم َوى)َ ِهممَي ا ْأ ْلَممم ا

)َ. 39-37(النازعمات:

ِلَك (وقال: َذ ِل ُع َف ْد ِقْم َفا َت )َ.15اليةّ (الشورى: من ُأِمْرَت)َ َكَما َواْس

ِو (وقال: ّل َأ َقاُموا َو َت َلى اْس ِةّ َع َق ِري ّط ُهْم ال َنا ْي َق ًء ََلْس ًا)َ (الجمن: َما َدق َغ

16 .َ(

)َ. 3/533( كثير ابن - انظر: تفسير 1
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والعتممدال الوسممط منهممج الممتزم فقممد واستقام الطغيان ترك ومن

ِلَك( َذ َك ُكْم َو َنا ْل َع ًا ُأّمةًّ َج )َ. 143اليةّ )َ(البقرة: من َوَسط

ّيةّ، لمنهممج القممرآن بيممان نهاـيـة إـلـى نـصـل هـنـا وإلى الوسممط

الصالحات.  تتم بنعمته الذي لله والحمد لذلك وتقريره
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الخاتمة
على عظيًما شكًرا وأشكره الصالحات، تتّم بنعمته الذي لله الحمد

محمممد، نبينمما علممى وأسمملم وأصلي وتوفيق، وعون فضُل من أوله ما

أجمعين.  وصحبه وآله

وبعد: 

قضُميةّ ُيعالمج جماء البحمث أن الرسمالةّ هذه مقدمةّ في ذكرت فقد

ّتب وما بها، الناس من كثير جهل حيث من الوسطيةّ مممن ذلك على تر

وتفريط.  إفراطِ

ّني ولذا هممذه فممي إليممه توصمملت ممما ألخص أن المناسب من أجد فإ

يلي:  فيما الرسالةّ

ذكممروا ما وخلصةّ (وسط)َ، لكلمةّ العلماء تعريفات ذكرت- 1

ّبر ما قال:  حيث باكريم، محمد عنه ع

معمماني: عممن معناهمما يخممرجا ل نجممدها اللفظةّ هذه تصّرفت وكيفما

الطرفين.  بين والتوسط والبينيةّ والنصف والخيريةّ، والفضُل العدل

قممال: اسممتقّر حيممث القممادر، عبد فريد ذكره ما-  - أيًضا وذكرت

والعممدل الخير معاني (وسط)َ أرادوا كلمةّ أطلقوا إذا أنهم العرب عند

ّيةّ.  والمكانةّ والرفعةّ والجودة والنصفةّ العل

عاشممور ابممن ذكممره (الوسممط)َ بممما معنممى فممي قيممل ممما وختمممت

وملّخصه: 

للشمميء أو بممه، ُتحيممط أمكنممةّ بيممن الواقممع للمكممان اسممم والوسط

بعض إلى منه أقرب بعضُها إلى هو ليس به، ُمحيطةّ أشياء بين الواقع
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ًفا، أخممذ بممه يحيممط ممما اختراق بعد إل يقع ل إليه الوصول كان ولما ُعر

والعزة.  الصيانةّ معنى فيه

لمموازم مممن والخيممار والعممزة النفاسممةّ معنى صار ذلك أجل فمن

ًفا، الوسط معنى ةّ. أّمما النفيمس الخيار على فأطلقوه عر إطلق كناي

إفممراطِ فيهممما ذميميممن خلقيممن بين عدل الواقعةّ الصفةّ على الوسط

مجاز.  فذلك وتفريط،

عرفيتين.  حقيقتين صارا حتى الطلقان هذان شاع وقد

ّدة الكريممم القممرآن فممي(وـسـط)  كلـمـة ورود ذـكـرت- 2 بعمم

ًطا" و البقممرة فممي مرات، خمس وردت حيث تصاريف، بلفممظ: "وسمم

ُوْسطى".  "ال

ْوَسط".  المائدة وفي بلفظ: "أ

ُهم".  القلم وفي َط ْوَس بلفظ: "أ

ْطن".  العاديات وفي َوَس َف بلفظ: "

ذكممرت وكذلك المفسرين، أقوال ضوء في كلمةّ كل مدلول وبينت

الوسطيةّ.  معنى على لفظةّ كل دللةّ مدى

لفممظ وفيهمما وردت الممتي الـحـاديث ببـعـض استـشـهدت- 3

(وسط)َ. 

ًثا12( ذكرت قد مممن هي وهل لفظةّ، كل معنى فيها شرحت )َ حدي

 الوسطيةّ؟ أو الوسط

المراد وبينت معناها، حررت الوسطية تعريف ختام وفي- 4

قلت:  مما وكان إطلقه، عند المصطلح هذا من
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كلم مممن والمممأثأور والسَـّـنة الـقـرآن في ورد ما تأملت وقد

أن إلممى فتوصمملت (الوسممطيةّ)َ، مصممطلح به وأريد أطلق فيما العرب

صفتان:  فيه توافر إذا إل إطلقه يصح ل المصطلح هذا

عليها.  يدل ما أو (أ)َ الخيريةّ

الوصممفين أحممد جاء معنويةّ. فإذا أو حسيةّ كانت سواء (ب)َ البينيةّ،

الوسطيةّ.  مصطلح في داخل يكون فل الخر دون

السممس وتلممك الوـسـطية، لفهم منها لبد أسس هناك- 5

وهي:  والبينيةّ، الخيريةّ وصفي مع مطردة

والفراطِ.  (أ)َ الغلو

والتفريط.  (ب)َ الجفا

الخيريممةّ يمثممل المسَـّـتقيم فالصراط المسممتقيم (جا)َ الصراطِ

بيممن وسممط كممذلك وهو والجفاء، الغلو بين وسط وهو معناها، ويحقق

والتفريط.  الفراطِ

ًنا الثلثأةّ السس هذه مع وقفت وقد إلممى توصملت ثأممم وشارًحا، مبي

أهمها:  حقائق عدة

وذروة الوســطية، قمــة يمثــل المسَّــتقيم الصــراط أن

درجاتها.  وأعلى سنامها،

علقتممه لتحديممد المممور مممن أمممر أي فممي النظـر عـنـد يجب أنه

حقيقمةّ فمي والعتبمار النظر دقةّ منها بعده أو قربه ومدى بالوسطيةّ،

هممو السممس هممذه أي إلممى ثأم فقط، ظاهره على القتصار دون المر

المبحث.  ذلك في إليها أشرت أمور عدة ذلك في مراعاة أقرب،
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فهممو المسممتقيم الصممراطِ إلممى ومممآله حقيقتممه في قربه اتضُح فإذا

حقيقممةّ أقرب والتفريط الفراطِ إلى كان إذا أما الوسطيةّ، في داخل

كذلك.  الناس حسبه وإن شيء، في الوسطيةّ من فليس ومآل،

بمجموع غيرها، عن وتميزها بها تحف وسمات ملمح - للوسطية6ّ

بآحادها.  ل الملمح تلك

باسمتقراء والملممح السممات تلمك أهمم تحديمد إلمى توّصملت وقد

ممما وكممذلك المم، بين المةّ هذه وسطيةّ في ورد وما الكريم، القرآن

والسنةّ.  الكتاب ضوء في الباحثين بعض كتبه

الوسممطيةّ تكممون ل حممتى أساسمميةّ، مهمممةّ الملمممح تلممك تحديد إن

الشهوات.  وأرباب الهواء لصحاب مجال

يلي:  ما الوسطيةّ سمات أهم أن إلى توصلت وقد

الخيرية. - 1

الستقامة. - 2

الحرج.  ورفع اليسَّر- 3

البينية. - 4

تحتهمما ينممدرجا السمات هذه من سمةّ وكلوالحكمة.  العدل- 5

ًطا تصملح الملمممح همذه أن إلممى آحادهمما. وأشممرت بعض لتحديممد ضماب

الذهان.  في يرد الذي السؤال على يجيب بما ومعرفتها، الوسطيةّ

 غيرها؟ عن نميزها وكيف الوسطية؟ ضابط أين

مممن بمه الله يخرجا ونوًرا، للناس هدايةّ الكريم القرآن نـزل- 7

الهدايممةّ عيممن الوسممطيةّ منهممج ولممزوم النممور، إلممى الظلمات من شاء

الوسممطيةّ منهج ترسم مستفيضُةّ اليات جاءت فقد ولذلك وجوهرها،
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بممل الجزئيات، من جزئيةّ في محصورة ليست عليه. والوسطيةّ وتدل

ل متكامممل، شممامل منهممج هممي وإنممما الركممان، من واحد ركن في ول

أمممةّ المممةّ وهممذه وسممط، كلممه فالسمملم بعممض، عممن بعضُممه ينفصممل

ِلَك (الوسط. َذ َك ُكْم َو َنا ْل َع ًا)َ ُأّمةًّ َج )َ. 143اليةّ (البقرة: من َوَسط

القممرآن حقيقممةّ عممن يغفلممون الحقيقممةّ هممذه عممن يغفلممون والممذين

وهداياته. 

لمنهممج القممرآن - تقريممر - بالتفصمميل بينممت المنطـلـق هذا ومن

يلي:  فيما أجملها كثيرة، أبواب في الوسطيةّ

- العتقاد. 1

والتكليف.  - التشريع2

- العبادة. 3

والحكم.  - الشهادة4

المنكر.  عن والنهي بالمعروف، - المر5

الله.  سبيل في - الجهاد6

والخلق.  - المعاملة7ّ

وإنفاقه.  المال - كسب8

وشهواتها.  النفس - مطالب9

علممى تممدل متفرقممةّ، شممواهد ضمنته بباب البواب هذه وختمت

هممذا أول في ذكرته ما إلى بالضافة هذابه.  وتأمر الوسطيةّ منهج

منها. آيات عدة في المنهج هذا على الفاتحةّ سورة دللةّ من المبحث

وتشممريع حيمماة منهج الوسطيةّ أن لنا اتضُح البواب هذه خلل ومن

هممي ليسممت الوسممطيةّ أدلممةّ وأن والتفريممق، التجزئةّ يقبل ل متكامل،
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واليات وأشمل، ذلك من أعم بل (الوسط)َ فقط، لفظ فيها ورد التي

علممى تربممو الوسممطيةّ منهممج علممى صممريحةّ دللممةّ تممدل جمماءت الممتي

المئِّات.  عداد في هي إذ العشرات،

هممذا فممي إليهمما توصمملت التي العلميةّ للمسائل موجز بيان - وبعد8

الدراسممةّ هممذه مممن بهمما نخممرجا الممتي العمليةّ النتائج أهم أذكر البحث،

العلميةّ. 

إلممى المنتسممبين بيممن الغلممو جماعممات نشمموء أسممباب أهممم (أ)َ أن

الجهمل بمل الوسممطيةّ، بحقيقمةّ الجهمل هممو العصممر همذا فممي المدعوة

السلم.  في بمكانتها

العممداء يطلقممه ممما لقبممول الرئيسيةّ السباب من أجد (ب)َ وكذلك

والغلممو، وأوصمماف: كممالتطرف ألقمماب مممن الصممادقين الممدعاة علممى

بيممن ورواجهمما قبولهمما أسممباب أبممرز مممن ونحوهمما، والتشدد، والتزمت

لسببين:  الناس

العامةّ أولئِّك وتصور الشرعية، الوسطية بحقيقة الجهل- 1

شممهوات واتباع والتنازل التساهل تعني بها الله أمر التي الوسطيةّ أن

لرمممي مقياًسمما الفهممم هذا يستخدمون تجدهم ولهذا ورغباتها، النفس

واللقاب.  الوصاف بتلك الدعاة

التمأثأير: عمدم قموة فمي الول ممن أهمم وهمو الثاني السَّبب- 2

الممدعاة بعممض قبممل مممن الصممحيح وجههمما علممى الوسممطيةّ ممارسممةّ

اقتنمماص فرصممةّ للعممداء أتاح تطبيقها في خلل تجد حيث والملتزمين،

تلممك بصممحةّ النمماس مممن كثير إقناع ثأم ومن والهفوات، الخطاء بعض

الباطلةّ.  التهم هذه وتلبيس الدعاوى
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تجمماه نعممانيه مما المخرجا هي تكون عمليةّ حقيقةّ إلى (جا)َ وأخلص

يلي:  فيما الحقيقةّ هذه وتتمثل الوسطيةّ، موضوع

بحممث فممي العلممم وطلب العلممماء قبل من العلميةّ الجهود - بذل1

هنمماك أن أرى حيممث ذلممك، فممي الوسممع واستفراغا الوسطيةّ، موضوع

والدراسةّ.  البحث من حقها تعط لم مهمةّ جوانب

وحقيقتممه، الموضمموع أهميممةّ لبيممان والمحاضممرات الندوات - عقد2

الناس.  حياة في اليجابي وأثأره

العلممماء قبممل مممن الوسممطيةّ لمنهج الواقعيةّ العلميةّ - الممارسة3ّ

الممتي الصالحةّ القدوة يروا أن للناس يتيح مما والدعاة، العلم وطلب

إليها.  الحاجةّ أمس في هم

يقضُممي مممما شماملةّ، عمليممةّ تربيممةّ المنهج هذا على المةّ - تربية4ّ

ًطمما أكمان سواء المسلم المجتمع محيط في الموجود الخلل على إفرا

ًطا.  أو تفري

قبممل من وممارساتها الوسطيةّ فهم في لبًسا هناك فإن - وأخيًرا5

عمل خلطمموا أنهممم إلممى أدى اللبممس وهممذا والممدعاة، الجماعات بعض

ًئِّا، وآخر صالًحا ًفا المصمملحةّ، باسم العداء مع التنازل فرأينا سي وضممع

اللممه، إلممى والممدعوة القلمموب تممأليف بحجممةّ والممبراء الولء حقيقةّ في

وهكذا.  والفتنةّ، الشر دفع بدعوى الظالمين لبعض ومصانعةّ

الكتمماب وفممق ليكممون بممه علممق مممما المنهج تصفيةّ من بد ل ولذلك

بممه صلح بما إل المةّ هذه آخر يصلح فلن المةّ، سلف ومنهج والسنةّ،

أولها. 
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علممى والسمملم والصمملة العممالمين، رب للمه الحمد أن دعوانا وآخر

إلممى بإحسممان تبعهممم ومممن وصممحبه آله وعلى والخرين، الولين سيد

الدين.  يوم
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