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 المقدمة

 بن محمد سيدنا المرسلين سيد على والسالم والصالة العالمين رب هلل الحمد

 :بعد اما واله ومن صحبه وعلى هللا عبد

 ويطبق مبفهومها ويعمل يعيها أنه ويزعم حوهلا ويدندن يرددها الُكل كلمةٌ  الوسطية، فإن
 الدعاوي ألن ﴾ َصاِدِقيٌَ ُكنُتمٌ  ِإن بُ ر َهاَنُكمٌ  َهاُتواٌ  ُقلٌ  ﴿ دليل من والبد يزعم فالكل واقعها،

 كاذب فيه هو قوالٌا ويتقول دعوى يدعي كل هكذا الناس تُرك ولو قول جمرد فهي سهلة
 اهلل ذم ولقد الذكي، مرتبة والغيب الّشجي ِحر َفة اخلَلِّي وادعى الشرور واتسعت األمور الختلطت

 يَا ﴿ :عليهم ومنكراٌا هلم ذاماٌا تعاىل فقال تطبيق أو فعل ما دون بألسنتهم ادعوا أقواما تعاىل
َعُلونٌَ ال َما تَ ُقوُلونٌَ لٌَِ َآَمُنوا الَِّذينٌَ أَي َُّها تاا َكبُ رٌَ  *تَ ف  َعُلونٌَ ال َما تَ ُقوُلوا َأن اللَّهٌِ ِعندٌَ َمق   ﴾ تَ ف 

  بذاكا هلم تقر ال وليلى بليلى وصال يدعي وكل

 الوسطية وتدعي اإلسالم إىل تنتسب اليت اجلماعات من كثري من نسمعه ما القبيل هذا ومن
 نظرت ما فإذا ,,وأهنا وأهنا...ذلك يف األعلى واملثل الوسطية منهج يف الرائدة وأهنا املنهج يف

 هبا اهلل أمر اليت الوسطية هو يكون أن عن فضالٌا اهلل دين عن املناهج ابعد به فإذا منهجها إىل
 العوام سيما ال الناس من كثري عند معضالٌا األمر هذا صار وقد هلل، وحاشا األمة، هبا ووسم
 بال دعوة كل فريكبون والقطمري النَّقري بي مييزون وال الشُّبه عليهم تنطلي الذين الناس وعامة

 فيه ختبط الذي املوضوع، هذا يف الكتابة حماولة إىل بنا حدا الذي هو وهذا حبث، أو تكلف
 إليها ينتسب اليت الِفرقة من إليه مييل ما حسب على كلٌ  بأعطاهنم فيه وضربوا الناس من كثري

 فإن تعاىل هلل نية وإخالص له جترد مثَّة يكن ل إذا احلق وموافقة ,,هنجها، إىل الناس ويدعو
 الوسطية نعلم ان لنا فحق ,والندامة احلسرة اال العبد جيين وال الشيطان سبيل يف يكون العمل

  ,احلق بعظمة يلق عظيم وعاء من للحق بد وال  ,عزيز واحلق غال اهلل فدين  ,السمحة
 .حياة منهاج هي وامنا باللسان يقال راٌٌاشعا ليست فالوسطية

 

 



2 

 

 الوسطيةالفصل االول مفهوم 

 المبحث االول 

 معنى الوسطية في اللغة

العدلٌ؛ٌوالنصفٌوأعدلٌالشيءٌأوسطهٌ:ٌالواوٌوالسنبٌوالطاءٌبناءٌصحيحٌيدلٌعلىٌ
)ٌوأماٌالوسطٌبسكونٌالسيٌفهوٌظرفٌالٌاسمٌ،ٌجاءٌعلىٌوزنٌنظريهٌيفٌاملعىنٌوهوٌ,1ووسطهٌ

ٌ.2...ٌ(ٌجلستٌوسطٌالقومٌأيٌبينهمٌ:ٌنقولٌ(ٌبيٌ

ٌ.فتأيتٌملعانٌمتعددةٌومتقاربةٌ.ٌبفتحٌالسيٌ(وسطٌ)ٌأماٌ

ٌ.3ٌووسطٌالشيءٌوأوسطهٌأعدلهٌ

ٌكلٌشيءٌأعدلهٌ:ٌالوسطٌ ٌ.4ٌحمركةٌمن

ٌ.5الشيءٌبيٌاجليدٌوالرديءٌ:ٌمبعىنٌ:ٌوتأيتٌوسطٌ

ٌ.6ٌشيءٌوسطٌاجليدٌوالرديءٌ:ٌاملعتدلٌيقالٌ:ٌوالوسطٌبالتحريكٌ
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 المبحث الثاني

 7الوسطية اصطالحاً 

ٌ:تستعملٌيفٌمعاٍنٌعدٍةٌأمههاٌ(ٌوسطٌٌ)كلمةٌ

ٌ.مبعىنٌاخليارٌواألفضلٌوالعدلٌٌ-8

ٌ.وقدٌتردٌملاٌبيٌشيئيٌفاضليٌٌ-2

ٌكانٌبيٌشيئيٌوهوٌخريٌٌ-3 ٌ.وتستعملٌملا

ٌكانٌبيٌاجليدٌوالرديءٌ،ٌواخلريٌوالشرٌٌ-7 ٌ.وتستعملٌملا

ٌكوسطٌالطريقٌ،ٌووسطٌالعصٌ-5 ٌكانٌبيٌشيئيٌحسا اٌ،ٌوقدٌتأتىٌملعاٍنٌوقدٌتطلقٌعلىٌما
بلٌعلىٌماذاٌيطلقٌ(ٌالوسطيةٌ)ٌمىتٌيطلقٌلفظٌٌ–هناٌٌ–أخرىٌقريبٍةٌمنٌهذهٌاملعاينٌواملهمٌ

للفظٌاخلرييةٌ،ٌولوٌلٌيكنٌبيٌ هذاٌاملصطلحٌ؟ٌفهناكٌمنٌجعلٌمصطلحٌالوسطيةٌمرادفاٌا
ٌ.شيئيٌحساٌاوٌمعىنٌ

خاصاٌاٌومنٌمجلةٌماٌسبقٌبيانهٌنستطيعٌأن:ٌقالٌفريدٌعبدٌالقادرٌ نستخلصٌتعريفاٌا
للوسطية مؤهلٌاألمةٌاإلسالميةٌمنٌالعدالةٌ،ٌواخلرييةٌللقيامٌ:ٌبأنٌالوسطيةٌهيٌ:ٌفنقولٌٌ,حمدداٌا

أماٌماٌشاعٌعندٌالناسٌوانتشرٌمنٌ:ٌبالشهادةٌعلىٌالعامليٌ،ٌوإقامةٌاحلجةٌعليهمٌمثٌقالٌ
ٌكانٌموضوعٌهذاٌالوسطٌ الوقوفٌعندٌأصلٌدالالهتاٌاللغويةٌ،ٌأيٌالتوسطٌبيٌطرفيٌ،ٌمهما

واحنرافاا،ٌ–ٌالذيٌمتٌاختيارهٌ– فليسٌمبفهوٍمٌصحيٍحٌوفقٌماٌٌمنٌصراطٌاهللٌاملستقيمٌ،ٌوالتزاماٌا
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ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ.8ٌتبينهٌاآلياتٌواألحاديثٌ
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ7ٌ

يفٌاالصطالحٌأنٌ ويؤكدٌهذاٌاملعىنٌيفٌحملٌآخرٌفيقولٌ،ٌوالٌيلزمٌلكلٌماٌيعتربٌوسطاٌا
طرفانٌ،ٌفالعدلٌوسطٌ،ٌوالٌيقابلهٌإالٌالظلمٌ،ٌوالصدقٌوسطٌوالٌيقابلهٌإالٌالكذبٌيكونٌلهٌ

.ٌ

منٌالتوسطٌبيٌالشيئيٌدونٌالنظرٌإىلٌمعىنٌاخلرييةٌ(ٌالوسطيةٌ)ٌومنٌهنالكٌمنٌجعلٌ
ٌ.اليتٌدلٌعليهاٌالشرعٌ

فهوٌالذيٌيصحٌأنٌنطل قٌومنٌهناٌخنلصٌإىلٌأنٌأيٌأمرٌاتصفٌباخلرييِةٌوالبينيِةٌمجيعاٌا
وإىلٌهذاٌالرأيٌذهبٌالدكتورٌناصرٌابنٌسليمانٌ.ٌالوسطيةٌ،ٌوماٌعداٌذلكٌفالٌ:ٌعليهٌوصفٌ

ٌكتابهٌالوسطيةٌيفٌضوءٌالقرانٌ ٌ.9ٌالعمرٌيف

ٌكتابهٌالوسطيةٌيفٌاإلسالمٌإىلٌماٌذكرتهٌوقررتهٌ وذهبٌالدكتورٌزيدٌعبدٌالكرميٌالزيدٌيف
ٌكلٌشيءٌأعدلهٌ،ٌفالوسطٌإذنٌليسٌجمٌ:حيثٌقالٌ ٌكونهٌنقطةٌبيٌطرفيٌ،ٌأوٌلوسطٌمن رد

ٌكماٌيقالٌ ٌكرمهٌ،ٌأوٌوسطٌيفٌدراستهٌويرادٌأنهٌوسطٌبيٌ:ٌوسطيةٌجزئيةٌ، فالنٌوسطٌيف
ٌكثريٌ ٌجمتزءٌ اجليدٌوالرديءٌ،ٌفهذاٌاملفهومٌوإنٌدرجٌعند ،ٌأدَّىٌإىلٌٌمنٌالناسٌ،ٌفهوٌفهم ٌناقص 

ٌ.إساءةٌفهمٌمعىنٌالوسطيةٌاملقصودةٌ

:ٌهوٌالعدلٌاخليارٌواألفضلٌإىلٌأنٌقالٌ:ٌواملقصودٌهناٌوعلىٌهذاٌفالوسطٌاملرادٌ
وبالتايلٌلٌيبقٌمعىنٌالوسطيةٌجمردٌالتجاوزٌبيٌالشيئيٌفقطٌ،ٌبلٌوأصبحٌذاٌمدلولٌأعظمٌ،أالٌ

ٌ.وهوٌالبحثٌعنٌاحلقيقةٌ،ٌوحتصيلهاٌواالستفادةٌمنهاٌ
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ٌكلٌخصلٍةٌحممودٍةٌهلاٌطرفانٌمذمومانٌ،ٌفأنٌالسخا ءٌوسطٌوهوٌمعىنٌيتسعٌليشمل
ٌكلٌيٌالبخلٌوالتبذيرٌ،ٌوالشجاعةٌوسطٌبيٌاجلنبٌوالتب ٌهورٌ،ٌواإلنسانٌمأمورٌأنٌيتجنب

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ5ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ
ٌ.10ٌوصفٌمذمومٌ،ٌوكالٌالطرفيٌهناٌوصفٌمذمومٌويبقىٌاخلريٌوالفضلٌللوسطٌ

ٌ

 الثالثث حالمب

 مفهوم الوسطية الشامل

وهيٌبذاهتاٌأبرزٌمساتٌاالنسانٌالصاحلٌ،ٌ,ٌالوسطيَّةٌهيٌالتوازن:ٌيقولٌحممدٌقطبٌ
الّشمولٌوالتكاملٌ،ٌوالتوازنٌ،ٌاإلجيابيةٌالسويّةٌ،ٌ:ٌالذيٌيسعىٌاملنهجٌلتحقيقهٌيفٌواقعٌاألرضٌ

يعٌاحلقائقٌالواقعةٌ،ٌدونٌتعسفٌاعتبارٌاالسالمٌجلم:ٌويقولٌسيدٌقطبٌهيٌ,11الواقعيَّةٌاملثاليَّةٌ
ٌ.12،ٌودونٌهوىٌ،ٌودونٌشهوةٌ،ٌودونٌجهل،ٌودونٌقصورٌ

التوسطٌأوٌالتعادلٌبيٌطرفيٌمتقابليٌأوٌمتضادينٌ،ٌحبيثٌالٌ:ٌويقولٌالقرضاوّيٌهيٌ
ينفردٌأحدمهاٌبالتأثريٌ،ٌويطردٌالطرفٌاملقابلٌ،ٌوحبيثٌالٌيأخذٌأحدٌالطرفيٌأكثرٌمنٌحّقهٌ،ٌ

ٌ.13ٌابلهٌوحييفٌعليهٌويطغىٌعلىٌمق

ٌ:ليسٌشرطاٌأنٌتكونٌالوسطيةٌبيٌطرفيٌ

اٌوسط ٌبيٌشيئيٌ،ٌوهذاٌليسٌ ويالحظٌأنٌَّالبعضٌيفٌتعريفهٌللوسطيَّةٌيذكرٌأهنَّ
ٌكانتٌ أنٌتكونٌبيٌطرفيٌمتقابليٌأوٌمتضادينٌ،ٌفإذا ،ٌفالوسطيَّةٌالٌتلزمٌدائماٌا مضطرداٌا

بيٌاجلنبٌوالتهورٌ،ٌوإذ بيٌالتقتريٌوالتبذيرٌ،ٌالشجاعةٌوسطاٌا ٌكانٌاجلودٌأوٌالكرمٌوسطاٌا ا
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اٌهوٌمقابلٌالعدلٌٌٌ-مثالٌاٌ-فالظلمٌ بيٌطرفيٌمتقابليٌ؛ٌوإمنَّ والصدقٌليسٌ.ٌليسٌوسطاٌا
اٌهوٌمقابلٌالكذبٌ بيٌطرفيٌمتقابليٌ؛ٌوإمنَّ ٌوكذلكٌاألمورٌالفكريَّةٌوالَّنفسيَّةٌواألمور.ٌوسطاٌا

6ٌ

ٌ
ٌ.اٌحتديدٌهذهٌالبينيَّةٌالسلوكيَّةٌقدٌيصعبٌفيهٌ
ٌ

هناٌمباٌجاءٌعنٌأيبٌهريرةٌ،ٌأنٌَّالنَّيبٌَّ فإذاٌ...ٌٌ﹚﹚:ٌقالٌٌملسو هيلع هللا ىلصوميكنٌأنٌنضربٌمثاالٌا
سألتمٌاهللٌفسلوهٌالفردوسٌ،ٌفإنَّهٌأوسطٌاجلنَّةٌ،ٌوأعلىٌاجلنَّةٌ،ٌوفوقهٌعرشٌالرَّمحنٌ،ٌومنهٌتفّجرٌ

ٌ.14ٌٌ﹙﹙أهنارٌاجلنَّةٌ

يفٌاالصطالحٌأنٌيكونٌلهٌطرفانٌ،ٌفالعدلٌوسط ٌوالٌ والٌيلزمٌلكلٌماٌيُعَتبَ ُرٌوسطاٌا
ٌالظُّلمٌ،ٌوالصُّدقٌوسط ٌوالٌيقابلهٌإالٌالكذبٌ ٌ.15ٌيقابلهٌإالَّ

ٌ:الٌبدٌَّمنٌوجودٌاخلرييَّةٌيفٌالوسطيَّةٌ

ٌيتمٌَّالتعريفٌ،ٌ كماٌينبغيٌاإلشارةٌإىلٌضرورةٌوجودٌاخلرييَّةٌفيماٌيوصفٌبالوسطيَّةٌحىتَّ
فمنٌأجلٌذلكٌصارٌمعىنٌالنفاسةٌوالعزةٌواخليارٌ:ٌوقدٌأملحٌإىلٌهذاٌالطاهرٌبنٌعاشورٌفقالٌ

ٌ.16ٌمنٌلوازمٌمعىنٌالوسطٌعرفاٌا

ٌ:فوائدٌالوسطّيةٌ

يَّةٌاليتٌُوصفتٌهباٌهذهٌاألمَّةٌيفٌاآليةٌالكرميةٌفمنٌمعاينٌالوسط:ٌالوسطيةٌتعىنٌالعدلٌٌ-8
ٌكّلهاٌ،ٌالعدلٌ ٌ.ورتبتٌعليهاٌشهادهتاٌعلىٌالبشريَّة
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ٌكذلكٌ:ٌالوسطيَّةٌتعينٌاالستقامةٌٌ-2 استقامةٌاملنهجٌ،ٌوالبعدٌعنٌامليلٌ:ٌوالوسطيَّةٌتعين
ٌكماٌعربٌأحدٌٌٌ–هوٌ(ٌالصراطٌاملستقيمٌ:ٌ)ٌفاملنهجٌاملستقيمٌ،ٌوبتعبريٌالقرآنٌ.ٌواالحنرافٌ

ٌ7ٌ

ٌ
ٌ.الطريُقٌالسويٌُّالواقعٌوسطٌالطّرقٌاجلائرةٌعنٌالقصدٌإىلٌاجلوانبٌٌ–املفسرينٌ

ٌ

ٌكذلكٌدليلٌاخلرييَّةٌ،ٌومظهرٌالفضلٌوالتمييزٌ،ٌيفٌ:ٌالوسطيَّةٌدليلٌاخلرييَّةٌٌ-3 والوسطيَّة
تهٌ،ٌونرىٌرئيسٌالقومٌففيٌاألمورٌاملاّديةٌنرىٌأفضلٌحبَّاتٌالعقدٌٌواسط.ٌاملاّدياتٌواملعنويّاتٌ

منٌالتَّطرفويفٌاألمورٌاملعنويَّةٌجندٌالتَّ....ٌيفٌالوسطٌواألتباعٌحولهٌ خرياٌا ٌ.وسطٌدائماٌا

إنٌَّالوسطيةٌمتثلٌمنطقةٌاألمانٌوالبعدٌعنٌاخلطرٌ،ٌفاألطرافٌعادةاٌ:ٌالوسطيَّةٌمتثلٌاألمانٌٌ-7

مباٌحولهٌ،ٌويفٌهذاٌقالٌالشاعرٌٌتتعرضٌللخطرٌوالفسادٌ،ٌخبالفٌالوسطٌ،ٌفهوٌحمميٌٌّوحمروسٌٌّ
:ٌ

ٌكانتٌهيٌالوسطٌاحملمّيٌفاكتنفتٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌهباٌاحلوادثٌحىتٌأصبحتٌطرفا

الوسطيَّةٌدليلٌالقوةٌ،ٌفالوسطٌهوٌمركزٌالقوةٌ،ٌأالٌترىٌالشبابٌ:ٌالوسطيَّةٌدليلٌالقوةٌٌ-5
بيٌضعفٌالطفولةٌوضعفٌالشيخوخةٌ؟ وسطٌٌوالشمسٌيف!ٌالذيٌميثلٌمرحلةٌالقوةٌوسطاٌا

ٌ!النهارٌأقوىٌمنهاٌيفٌأولٌالنَّهارٌوآخرهٌ؟

فعلىٌحيٌتتعددٌ...ٌالوسطيَّةٌمتثلٌمركزٌالوحدةٌونقطةٌالتالقيٌ:ٌالوسطيَّةٌهيٌمركزٌالوحدةٌٌ-6
قدٌالٌيتناهىٌ،ٌيبقىٌالوسطٌواحداا،ٌميكنٌلكلٌاألطرافٌأنٌتلتقيٌعندهٌ،ٌفهوٌ األطرافٌتعدداٌا

ٌ.17يفٌاجلانبٌاملاديٌواجلانبٌالفكريٌِّواملعنويٌِّعنٌسواهٌوهذاٌواضحٌ .ٌاملنتصفٌ،ٌوهوٌاملركزٌ
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8ٌ

 الفصل الثاني حقيقة الوسطية

 المبحث االول 

 الوسطية بين الغلو والتفريط

ٌ.هوٌاالفراطٌوجماوزةٌاحلدٌوالتشددٌفيهٌوالزيادةٌعليهٌ:ٌالغلوٌ

َلٌال ِكَتاِبٌالٌتَ غ ُلوا)ٌ:ٌقالٌتعاىلٌ قٌَِّديِنُكم ٌَوالٌيفٌٌيَاٌأَه  ٌاحلَ  878ٌ:ٌالنساءٌ[(ٌتَ ُقوُلواٌَعَلىٌاللَِّهٌِإالَّ
[ٌ.ٌ

ٌكثريٌ ٌكثري ٌيفٌ:ٌقالٌاإلمامٌابن ينهىٌتعاىلٌأهلٌالكتابٌعنٌالغلوٌواإلطراءٌوهذا
النصارىٌ،ٌفإهنمٌجتاوزواٌاحلدٌيفٌعيسىٌحىتٌرفعوهٌفوقٌاملنزلةٌاليتٌأعطاهاٌاهللٌإيَّاهٌ،ٌفنقلوهٌمنٌ

ٌكماٌيعبدونهٌ،ٌبلٌغلواٌيفٌأتباِعِهٌوأشياعِه،ٌحيزٌالنبوةٌإىلٌأنٌاختذوهٌإ منٌدونٌاهللٌيعبدونه هلاٌا
أوٌ ٌكلٌماٌقالوهٌ،ٌسواء ٌكانٌحقاٌا ممَّنٌزعمٌأهنمٌعلىٌدينهٌ،ٌفاّدعواٌفيهمٌالعصمةٌواتبعوهمٌيف

وهلذاٌقالٌتعاىلٌ ٌكذباٌا أو أوٌرشاداا،ٌأوٌصحيحاٌا أوٌضالالٌا ٌَورُهٌ :ٌ)باطالٌا َباَرُهم  َبانَ ُهم ٌاختََُّذواٌَأح 
َلٌال ِكَتاِبٌالٌَتَ غ ُلواٌ ٌ:)وقالٌتعاىلٌ.18ٌٌ]38ٌ:ٌالتوبةٌ[(ٌُدوِنٌاللَّهٌِِمن ٌٌأَر بَاباا ِديِنُكم ٌيفٌٌُقل ٌيَاٌأَه 

ٌَضلُّواٌ  َواءٌقَ و ٍمٌَقد  أَه  ٌَوالٌَتَ تَِّبُعواٌ  قِّ َرٌاحلَ  َعنٌَسَواءٌالسَِّبيِمنٌٌَغي   ٌَكِثريااٌَوَضلُّواٌ  (ٌٌ.لٌِقَ ب ُلٌَوَأَضلُّوا 
ٌ.ٌ]77:ٌاملائدةٌ[
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الٌتفرِّطواٌيفٌالقولٌفيماٌتدينونٌبهٌمنٌأمرٌاملسيحٌعليهٌالسالمٌ:ٌ)ٌقالٌاإلمامٌالطربيٌُّ
أوٌهوٌابنهٌ،ٌولكنٌقولواٌهوٌعبدٌاهللٌٌهوٌاهلل،ٌفتقولواٌفيه،ٌفتجاوزواٌفيهٌاحلقٌإىلٌالباطل،

ٌ.19..ٌ(ٌوكلمتهٌألقاهاٌإىلٌمرميٌوروحٌمنهٌ

ٌكثرٍيٌيفٌ ،ٌوالٌتطرواٌمنٌ:ٌيةٌتفسريٌهذهٌاآلوقالٌابن ٌأيٌالٌجتاوزاٌاحلدٌَّيفٌاتباعٌاحلقِّ
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ9ٌ

ٌكماٌصنعتمٌيفٌاملسيحٌٌأمرمتٌبتعظيمهٌفتبالغواٌفيهٌحىتٌخترجوهٌمنٌحيزٌالنبوةٌاىلٌمقامٌاإلهلية،
دونٌاهللٌٌ :"ٌوعنٌابنٌعباٍسٌرضيٌاهللٌعنهماٌقالٌ,20ٌٌٌوهوٌنيبٌٌّمنٌاألنبياءٌفجعلتموهٌإهلاٌا

ٌكانٌقبلكمٌالغلوٌيفٌالدينٌ ٌ.21ٌ"ٌوإياكمٌوالغلّوٌيفٌالّدينٌفإنهٌأهلكٌمن

قاهلاٌثالثاٌاٌ﹙﹙املتنطعونٌٌهلكٌ﹚﹚:ٌٌملسو هيلع هللا ىلصقالٌرسولٌاهللٌ:ٌوعنٌابنٌمسعوٍدٌرضيٌاهللٌعنهٌقالٌ
اجملاوزونٌاحلدودٌيفٌأقواهلمٌٌأيٌاملتعمقونٌاملغالون:ٌٌ﹙﹙املتنطعونٌٌهلكٌ﹚﹚ومعىنٌقولهٌ.22ٌ

ٌ.23ٌوأفعاهلمٌ

نٌهذاٌالّدينٌيسرٌ،ٌولنٌيشاّدٌالدينٌإٌ﹚﹚:ٌقالٌٌملسو هيلع هللا ىلصوعنٌأيبٌهريرةٌرضيٌاهللٌعنهٌعنٌالنيبٌِّ
ٌ.24ٌٌ﹙﹙أحدٌإالٌغلبه،ٌفسّدُدوا،ٌوقاربواٌوأبشرواٌ

ٌ

ينيِةٌويرتكٌالرِّفَقٌإاّلٌعجزٌوقطعٌفيغلبٌٌ ٌ.25واملعىنٌالٌيتعمقٌأحد ٌيفٌاألعمالٌالدِّ

العملٌبالسدادٌ،ٌوهوٌالقصدٌوالتوسطٌيفٌالعبادةٌ،ٌفالٌيقصرٌفيماٌأمرٌبه،ٌوالٌ:ٌوالتسديدٌ
ٌ.26ٌيتحملٌمنهاٌماٌالٌيطيقهٌ
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ٌكلٌخلفٌعدولهٌ،ٌينفونٌعنهٌحتريفٌالغاليٌوانتحالٌٌ﹚﹚وجاءٌيفٌاألثرٌ حيملٌهذاٌالعلمٌمن
ٌٌ.27ٌٌ﹙﹙املبطليٌوتأويلٌاجلاهليٌ

ٌ
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ80ٌ

ٌللحدٌ،ٌوعملٌماٌالٌيأذنٌبهٌ ٌخروج ٌعنٌاملنهجٌوتعدٍّ واألحاديثٌالسابقةٌترشدناٌإىلٌأنٌَّالغلوَّ
ٌ.28ٌٌملسو هيلع هللا ىلصاهللٌوالٌرسولهٌ

ٌ

ٌ

وبعدٌأنٌَّاتضحٌلناٌمعىنٌالغلوٌواالفراطٌ،ٌنقفٌاالنٌمعٌماٌيقابلهماٌ،ٌوهوٌالتفريطٌواجلفاءٌ
ٌ.التفريطٌهوٌالتضييعٌٌو

وإذنٌفالتفريطٌهوٌالتقصري29ٌٌٌ﹙﹙أماٌإنَّهٌليسٌيفٌالنومٌتفريطٌٌ﹚﹚:ٌملسو هيلع هللا ىلصومنهٌقولٌالرسولٌ
ٌ.والرتكٌ:ٌوالتضييعٌ

بُواٌبِِلَقاِءٌاللَّهٌِ)ٌ:ٌقالٌتعاىلٌ ٌَكذَّ ٌَخِسَرٌالَِّذيَن ٌٌَقد  َرتَ َناٌَحىتَّ ِإَذاٌَجاَءت  ُهُمٌالسَّاَعُةٌبَ غ َتةاٌقَاُلواٌيَاٌَحس 
ٌ.ٌ]38ٌ:االنعامٌٌ[(ٌاَلىٌَماٌفَ رَّط َناٌِفيهٌَعٌَ

ٌ.30ٌأيٌقدَّمناٌالعجزٌ.ٌفرَّطناٌ:ٌضيعناٌ،ٌوأصلهٌالتقدم،ٌفقوهلمٌ:ٌوفرَّطناٌمعناهٌ:ٌقالٌالقرطيبٌُّ

ءٌٍِمن ٌٌال ِكَتابٌِيفٌٌَماٌفَ رَّط َنا:ٌ)وقالٌتعاىلٌ ٌ.ٌ ]38ٌ:االنعامٌٌ[(ٌَشي 

ٌ.31ماٌضيَّعناٌإثباتٌشيٍءٌمنهٌ:ٌقالٌالطربيٌ
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رُُهٌفُ ُرطاامَن ٌٌَوالٌُتِطعٌ :ٌ)وقالٌتعاىلٌ رِنَاٌَوات ََّبَعٌَهَواُهٌوََكاَنٌأَم  ٌذِك  ٌ]21:ٌالكهفٌ [(ٌأَغ َفل َناٌقَ ل َبُهٌَعن 

وهالكاا،ٌومنٌ:ٌمعناهٌ:ٌوأوىلٌاألقوالٌيفٌذلكٌبالصوابٌ،ٌقولٌمنٌقالٌ:ٌقالٌالطربيٌُّ ضياعاٌا
ٌإذاٌأسرفٌوجتاوزٌقدرهٌ،ٌأفرطٌفالن ٌيفٌهذاٌاألمرٌإفراطاا،:ٌقوهلمٌ

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ88ٌ
رُُهٌفُ ُرطٌا:ٌ)وكذلكٌقولهٌٌ الرِّياء،ٌ:ٌوكانٌأمرٌهذاٌالذيٌأغفلناٌقلبهٌعنٌذكرناٌ:ٌمعناهٌ(ٌاوََكاَنٌأَم 

قدٌجتاوزٌحدَّهٌفضيَّعٌبذلكٌاحلقٌوهلكٌ ٌ.32والكرب،ٌواحتقارٌأهلٌاإلميان،ٌَسَرفاٌا

خاللٌأقوالٌاملفسرينٌيتبيٌلناٌأهناٌتدلٌعلىٌالرتكٌوالتهاونٌ،ٌوالتقصريٌوالتضييعٌومنٌ
ٌ.معٌاختالٍفٌبسيٍطٌبَيٌمدلوِلٌهذهٌاملعاينٌ،ٌوكّلهاٌيفٌمقابلٌاإلفراطٌوالغلوٌ

ٌكلٌأمٍرٌاتَّصفٌبالتفريطٌأوٌباجلفاءٌفإنهٌخيالفٌالوسطيةٌومبقدارٌاتصافهٌ:ٌواخلالصةٌ أن
ٌ.يكونٌبعدهٌعنٌالوسطيةٌوجتافيهٌٌعنهاٌٌبأيٌمنٌهذينٌالوصفي

 

 ث الثانيالمبح

 الوسطية هي الخيرية

ٌلِلنَّاسٌِ:ٌ)ٌقالٌتعاىلٌ رَِجت  َرٌأُمٍَّةٌُأخ  ٌ]880ٌ:آلٌعمرانٌٌ[(ٌٌُكن ُتم ٌَخي  

ٌكثرٍيٌ وداراا،ٌأيٌ:ٌالوسطٌهناٌ:ٌقالٌابن ٌكماٌيقالٌلقريٍشٌأوسطٌالعربٌنسباٌا اخليارٌواألجود،
ٌلِلنَّاسٌِ:ٌ)لقولهٌتعاىلٌخريهاٌويفٌتفسريهٌ رَِجت  َرٌأُمٍَّةٌُأخ  يعينٌالناسٌللناسٌ،ٌ:ٌقالٌ(ٌُكن ُتم ٌَخي  

ٌكماٌيفٌاآليةٌاالخرىٌ:ٌواملعىنٌ وََكَذِلَكٌ:ٌ)أهنمٌخريٌاألممٌوأنفعٌالناسٌللناسٌ،ٌإىلٌأنٌقال

ٌأُمَّةاٌَوَسطاٌا 33ٌ.أيٌخياراٌاٌ]873ٌ:البقرةٌ[(ٌٌَجَعل َناُكم 
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ٌكنتمٌ:ٌكٌقالٌالطربيٌُّمعىنٌذل كنتمٌخريٌأمةٌأخرجتٌللناس،ٌإذاٌأخرجتٌللناسٌ،ٌإذا
كنتمٌخريٌأمٍَّةٌ:ٌهباٌ،ٌفكانٌتأويلٌذلكٌعندهمٌٌ–جلٌَّثناؤهٌٌ–هبذهٌالشروطٌاليتٌوصفهمٌ

ٌ.34تأمرونٌباملعروفٌوتنهونٌعنٌاملنكِرٌ،ٌوتؤمنونٌباهللٌ
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ82ٌ

إنكمٌتتمونٌسبعيٌأمَّةٌأنتمٌٌ﹚﹚:ٌقالٌٌملسو هيلع هللا ىلصيةٌأنٌَّرسوَلٌاهللٌيفٌتفسريهٌهلذهٌاآلٌروىٌالرتمذيٌٌُّو
فقلناٌٌ﹙﹙ٌأُعطيُتٌماٌلٌيعَطٌَأَحد ٌمَنٌاألنبياءٌ﹚﹚:ٌٌملسو هيلع هللا ىلصوقالٌ,35ٌٌٌ﹙﹙خريهاٌوأكرمهاٌعندٌاهللٌ

نصرُتٌبالرُّعِب،ٌوأُعطيُتٌمفاتيَحٌاألرِض،ٌومسّيتٌأمحد،ٌٌ﹚﹚:ٌياٌرسولٌاهللٌماٌهوٌ؟ٌفقالٌ
اُبٌيلٌطهوراا،ٌوُجِعَلتٌأمَّيتٌخريٌاألَمِمٌ نعمٌ،ٌلٌتنلٌهذهٌاألمَُّةٌهذهٌاملكانِةٌ,36ٌٌٌ﹙﹙وُجِعَلٌالرتُّ

والٌحماباةا،ٌفاهللٌسبحانهٌوتعاىلٌمنزَّه ٌعنٌأنٌيكوَنٌيفٌالسامقِةٌبيٌاألَُمِم،ٌمصادفةا، ٌوالٌجزافاٌا
وخيتاُر،ٌوهوٌسبحانهٌ ُملِكِهٌشيء ٌِمنٌذلك،ٌفكلٌُّشيٍءٌعنَدُهٌمبقداٍرٌ،ٌوهوٌخيلُقٌماٌيشاءٌُ

ٌَوجَهٌذلَكٌوعّلتهٌيفٌنفسٌاآليِةٌفقالٌ :ٌعندماٌأخرَبٌأنٌَّهذهٌاألمَّةٌخرُيٌأمٍَّةٌُأخرَِجتٌللنَّاس،ٌبيَّ
َهو َنٌَعِنٌال ُمنَكِرٌَوت ٌُ) فبهذهٌاألُموِرٌٌ]880ٌ:ٌآلٌعمرانٌٌ[(ٌؤ ِمُنوَنٌبِالّلهٌِتَأ ُمُروَنٌبِال َمع ُروِفٌَوتَ ن  

ٌكانتٌهذهٌاألُمَّةٌخرَيٌأمٍَّةٌُأخرِجتٌللنَّاس، علىٌأنٌَّهذهٌاألُمورٌليستٌٌالثالثِةٌالعظيمِةٌالقدِر
ٌكثريٍةٌأَهََّلتٌهذهٌاألمَّةٌهلذهٌ ٌكانتٌبهٌهذهٌاألمةٌخريٌأمةٌ،ٌإذٌهنالكٌأُمورٌوخالل ٌكلٌما يف

ٌاخلرييَِّة،ٌٌو لكنٌَّهذهٌالثَّالثِةٌأمهُّهاٌوأعظمها،ٌإذٌالٌتدومٌوالٌتستمرٌهذهٌاخلرييَُّةٌوالٌحُتفُظٌإالَّ
فإنٌفقدتٌهذهٌاألمورٌجيلٌمنٌأجيالٌهذهٌاالمةٌلٌيكنٌحريَّاٌهبذهٌاخلرييَِّةٌٌبإقامتهاٌوأدائها،

ٌ.37ٌاليتٌحظيتٌهباٌهذهٌاألمَّةٌ

ٌ:إمياهناٌباهللٌعزٌوجلٌ:ٌالوجهٌاألولٌ
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إميانٌهذهٌاألمَّةٌيتميُزٌعنٌإمياِنٌسائرٌاألممٌبأنَّهٌإميان ٌعام ٌوشامل ،ٌيشمُلٌمجيَعٌالرُّسلٌاّليتٌإنٌَّ
َربِِّهٌِمن ٌٌآَمَنٌالرَُّسوُلٌمبَاٌأُنزَِلٌإِلَي هٌِ:ٌ)والكتبٌاليتٌأُنزلتٌعلىٌمجيعٌاألممٌاليتٌخلتٌٌأُرسلت،

ٌُكلٌٌّآَمَنٌبِاللَِّهٌَوَمالِئَكتٌِ ٌَأَحدٌٍَوال ُمؤ ِمُنوَن َ ُرُسِلِهٌَوقَالُواٌمسَِع َناٌَوَأطَع َناٌِمن ٌٌِهٌوَُكتُِبِهٌَوُرُسِلِهٌالٌنُ َفرُِّقٌبَ ي 
رَاَنَكٌَرب ََّناٌَوإِلَي َكٌال َمِصريٌُ ٌ.ٌ ]215ٌ:ٌالبقرةٌ[(ٌُغف 

ٌ
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ83ٌ

ٌٌملسو هيلع هللا ىلصقالٌ أنٌٌ﹚﹚:ٌاإلميانٌالواجبٌعلىٌهذهٌاألمَّةٌيفٌحديثٌجربيلٌاملشهورٌيفٌبياِنٌحدِّ
فحصل38ٌٌ.ٌ﹙﹙تؤمنٌباهللٌومالئكتهٌ،ٌوكتبهٌ،ٌورسلهٌ،ٌواليومٌاالخرٌ،ٌوتؤمنٌبالقدرٌخريهٌوشرهٌ
ٌ.هلذهٌاألمَّةٌاحملمَّديَِّةٌمنٌاإلميانٌجبميعٌالرُّسلٌ،ٌومجيعٌالكتبٌماٌلٌحيصلٌلغريهاٌ

ٌ:ملنكرٌاهناٌتأمرٌباملعروفٌوتنهىٌعنٌا:ٌالوجهٌالثاينٌ

ٌكانتٌاألمَّةٌخريٌأمَّةٌأخرجتٌللناسٌ،ٌفهوٌمنٌأظهرٌخصائصهاٌ،ٌوأبرزٌ وهذهٌمنٌأعظمٌماٌبه
ماٌتتميزٌبهٌعنٌسائرٌاألممٌ،ٌولذلكٌقدَّمهاٌاهللٌعَّزٌوجلٌَّيفٌالذِّكِرٌعلىٌاإلميانٌبهٌتعاىلٌ،ٌمعٌٌ

عليهماٌيفٌالوجودٌوالرتبةٌ،ٌقالٌٌ–أيٌاإلميانٌٌ–كونهٌ ٌ:ٌ)متقدماٌا رَِجت  َرٌأُمٍَّةٌُأخ  ٌَخي   ُكن ُتم 
َهو َنٌَعِنٌال ُمنَكِرٌَوتُ ؤ ِمُنوَنٌبِالّلهٌَِتٌٌلِلنَّاسٌِ وقدٌأمرٌ.ٌٌ ]880:ٌآلٌعمرانٌٌ[(ٌأ ُمُروَنٌبِال َمع ُروِفٌَوتَ ن  

اهللٌهذهٌاألمَّةٌبأنٌتأمرٌباملعروفٌوتنهىٌعنٌاملنكرٌ،ٌوأنٌيكونٌفيهاٌمنٌيقومٌبذلكٌفقالٌعزٌ
ُعونٌََول َتكٌُ):ٌوجلٌ ٌأُمَّة ٌيَد  ٌِمن ُكم  َهو َنٌَعِنٌال ُمن َكِرٌَوأُولَِئَكٌُهُمٌِإىَلٌٌن  ري ٌَِويَأ ُمُروَنٌبِال َمع ُروِفٌَويَ ن   اخلَ 

ِلُحونٌَ ٌ.ٌ ]807:ٌآلٌعمرانٌٌ[(ٌال ُمف 

ٌٌملسو هيلع هللا ىلصكماٌأوجبٌالنيّبٌ منٌٌ﹚﹚:ٌفقالٌ:ٌذلكٌعلىٌأمَّتهٌعلىٌحسبٌاالستطاعةٌوهيٌمراتب 
فلي فإنٌلٌيستطعٌفبقلبهٌوذلكٌأضعفٌٌغريهٌبيدهٌ،ٌفإنٌلٌيستطعٌفبلسانه،رأىٌمنكمٌمنكراٌا

ٌ.39ٌ﹙﹙اإلميانٌ
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ٌ

ٌ:كوهناٌخريٌاالممٌللناسٌوانفعهاٌهلمٌ:ٌالوجهٌالثالثٌ

ٌوذلكٌأنٌَّاألمَّةٌملَّاٌقامتٌبواجبٌاألمرٌباملعروفٌوالنهيٌعنٌاملنكرٌوكانٌمنٌأعظمٌاملعروفٌ
ٌ

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ87ٌ
ٌاإلميانٌباهللٌعزٌوجلٌوعبادتهٌوحدهٌ،ٌومنٌأنكرٌاملنكرٌالذيٌتنهىٌعنهٌوحتذرٌ:ٌالذيٌتأمرٌبهٌ

ٌ.اإلشراكٌباهللٌوعبادةٌغريهٌمنٌدونهٌ:ٌالناسٌمنهٌ
ٌ

ٌكانتٌيفٌالواقعٌتدعوٌالناسٌإىلٌماٌفيهٌنفعهمٌوجناهتمٌ،ٌوتنهاهمٌعم ا اٌفيهٌهالكهمٌ،ٌباذلةاٌإمنَّ
يفٌسبيلٌذلكٌالنَّفسٌوالنَّفيسٌ،ٌليسٌهلاٌهدفٌإالٌالقيامٌمباٌأوجبهٌاهللٌعليهاٌمنٌهدايةٌاخللقٌ
إىلٌطريقٌالنجاةٌ،ٌوإخراجهمٌمنٌظلماتٌاجلهلٌوالشكٌوالوثنيَّةٌ،ٌإىلٌنورٌالتوحيدٌواإلميانٌ،ٌ

ٌ.الٌوحتريرهمٌمنٌعبوديَّةٌالعبادٌاىلٌعبوديَّةٌاخلالقٌجلٌَّوع

ٌ

ٌ:كوهناٌأكثُرٌالنَّاسٌاستجابةاٌلألنبياءٌ:ٌالوجهٌالرابعٌ

أناٌأولٌشفيٍعٌيفٌاجلنَّةٌلٌيصدقٌنيبٌمنٌاألنبياءٌماٌصدقتٌ،ٌوإنٌَّمنٌٌ﹚﹚:ٌٌملسو هيلع هللا ىلصقالٌالنيبٌُّ
ماٌيصدقهٌمنٌأمَّتهٌإالٌرجل ٌواحد ٌ ٌ.40ٌ﹙﹙األنبياءٌنبياٌا

ٌاألُممٌ،ٌفجعلٌالنيّبٌوالنبيَّانٌميرُّونٌمعهمٌالرَّهطٌوالنيّبٌليسٌمعهٌٌ﹚﹚:ٌوقالٌأيضا ُعِرضتٌعليَّ
بلٌهذاٌموسىٌوقومهٌ،ٌ:ٌأحد ٌ،ٌحىّتٌرُِفَعٌيلٌسواد ٌعظيم ٌ،ٌقلتٌماٌهذاٌ؟ٌأمَّىتٌهذهٌ؟ٌقيلٌ

قٌيفٌآفاٌ–انظرٌإىلٌاألفقٌ،ٌفإذاٌسواد ٌميألٌاألفقٌ،ٌمثٌقيلٌيلٌانظرٌهاهناٌ،ٌوهاهناٌ:ٌقيلٌ
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منٌهؤالءٌسبعونٌألفاٌٌةهذهٌامتكٌويدخلٌاجلن:ٌفإذاٌسواد ٌقدٌمألٌاألفقٌ،ٌوقيلٌٌ–السماءٌ
ٌ.41ٌ﹙﹙بغريٌحسابٌ

ٌ:كوهناٌالٌجتتمعٌعلىٌضاللةٌ:ٌالوجهٌاخلامسٌ

اٌأمَّة ٌورثتٌالّرسلٌيفٌالقيامٌهبدايةٌالبشرٌودعوهتاٌإىلٌماٌدعاٌإليهٌسائرٌالرسلٌمنٌ ٌوذلكٌأهنَّ
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ85ٌ

اإلميانٌباهللٌوعبادتهٌوحدهٌ،ٌفهيٌذاتٌرسالةٌتبلغهاٌ،ٌوتستمرٌيفٌإبالغهاٌإىلٌأنٌيرثٌاهللٌ
ٌكانٌهلذهٌاألمَّةٌأنٌتضَلٌعلىٌمهمتهاٌورسالتهاٌمهماٌطالٌ األرضٌومنٌعليهاٌ،ٌولذلكٌما

ٌ.النقطاعٌالوحيٌوالرسالةٌٌعليهاٌاألمدٌ،ٌوامتدٌهباٌاألجلٌألهناٌإنٌضلَّتٌفلنٌيهتديٌأحدٌ،

ٌ.42ٌٌ﹙﹙إنٌَّاهللٌقدٌأجارٌأمَّيتٌأنٌجتتمعٌعلىٌضاللةٌٌ﹚﹚:ٌٌملسو هيلع هللا ىلصقالٌ

ويفٌٌ﹙﹙الٌتزالٌطائفة ٌمنٌأمَّيتٌظاهرينٌحىتٌيأتيهمٌأمرٌاهللٌوهمٌظاهرونٌٌ﹚﹚:ٌٌملسو هيلع هللا ىلصكماٌوقالٌ
ٌ.43ٌ﹙﹙الٌتزالٌطائفة ٌمنٌأمَّيتٌمنصورينٌالٌيضرُّهمٌمنٌخذهلمٌحىتٌتقومٌالساعةٌٌ﹚﹚روايةٌٌ

ٌ

ٌ:وذلكٌمنٌوجوهٌ:ٌكونٌالكتابٌالذيٌأنزلٌعليهاٌخريٌالكتبٌالسماويةٌ:ٌالوجهٌالسادسٌ

ٌ.أنَّهٌالكتابٌالذيٌوصفهٌاهللٌتعاىلٌبأنَّهٌأحسنٌاحلديثٌالذيٌأنزلهٌٌ-8

أنَّهٌالكتابٌالسماوّيٌالوحيدٌالذيٌتكّفلٌاهللٌحبفظهٌوصيانتهٌمنٌالزيادةٌوالنقصانٌٌ-2
ٌ.والتحريقٌوالتبديلٌ

ٌ.أنَّهٌالكتابٌاملهيمنٌعلىٌالكتبٌقبلهٌٌ-3
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ٌ.أنَّهٌالكتابٌالوحيدٌالذيٌحتدىٌاهللٌلبشٍرٌأنٌيأتواٌبسورٍةٌمنٌمثلهٌٌ-7

ٌ

ٌ:كونٌنبّيهاٌأفضلٌاألنبياءٌوالّرسلٌعليهٌوعليهمٌأفضلٌالصَّالةٌوالسَّالمٌ:ٌالوجهٌالسابعٌ
ٌ
ٌ

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ86ٌ

ٌ ٌكتابهٌالكرميٌأنَّهٌفضَّلٌبعضٌالرسلٌواألنبياءٌعلىٌبعضٌفقالٌٌلقدٌبيَّ ٌوجلٌَّيف تِل َكٌ):ٌاهللٌعزَّ

ُهمٌ  ٌَعَلىٌبَ ع ٍضٌِمن   ٌَدَرَجاتٌٍمَن ٌٌالرُُّسُلٌَفضَّل َناٌبَ ع َضُهم  :ٌالبقرةٌٌ[(ٌٌَكلََّمٌاللَُّهٌَوَرَفَعٌبَ ع َضُهم 
253[ ٌ.ٌ

ٌ

ٌكوهناٌاخرٌٌتقدميهاٌعلىٌاألممٌيفٌاحلشر:ٌالوجهٌالثامنٌ واحلسابٌيومٌالقيامةٌودخولٌاجلنَّةٌمع
ٌ:األُممٌ

ٌكوهناٌخريٌاألممٌماٌخصَّهاٌاهللٌبهٌمنٌالتكرمِيٌوالتشريِفٌ إنٌَّممَّاٌيدلٌعلىٌفضلٌهذهٌاألمَّةٌ،
ٌكماٌقالٌ حننٌآخرٌٌ﹚﹚:ٌٌملسو هيلع هللا ىلصوتقدميهاٌعلىٌسائِرٌاألُممٌيومٌالقيامةٌيفٌاحلشرٌواحلسابٌ،

ٌ.44ٌ﹙﹙أينٌاألمةٌاألمَّيةٌونبّيهاٌ؟ٌفنحنٌاآلخرونٌواألوَّلونٌ:ٌٌاالممٌ،ٌوأولٌمنٌحياسبٌيقال

ٌ

ٌ:كوهناٌأكثرٌأهلٌاجلنَّةٌ:ٌالوجهٌالتاسعٌ
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ٌكانٌ ٌكانتٌهذهٌاألُمَّةٌأكثرٌاألممٌاستجابةٌللرُّسلٌصلواتٌاهللٌوسالمهٌعليهمٌحىت ٌملسو هيلع هللا ىلصملا
اٌأكثرٌمنٌيدخلٌاجلنَّةٌمنٌاألممٌويف ذلكٌداللة ٌجلية ٌعلىٌٌأكثرٌاألنبياءٌتابعاٌ،ٌامتازتٌبأهنَّ

ٌ.فضلهاٌوخرييَّتهاٌ

أترضونٌأنٌتكونواٌٌ﹚﹚:ٌقالٌ.ٌقلناٌنعمٌٌ﹙﹙أترضونٌأنٌتكونواٌربعٌأهلٌاجلنةٌٌ﹚﹚:ٌٌملسو هيلع هللا ىلصيقولٌ
.ٌنعمٌ:ٌقلناٌٌ﹙﹙أترضونٌأنٌتكونواٌشطرٌأهلٌاجلنَّةٌ؟ٌٌ﹚﹚:ٌقالٌ.ٌنعمٌ:ٌقلناٌٌ﹙﹙ثلثٌأهلٌاجلنَّةٌ؟ٌ

ٌرجوٌأنٌتكونواٌشطرٌأهلٌاجلنَّةٌ،ٌوذلكٌأنٌَّاجلنَّةٌالوالذيٌنفسٌحممَّدٌبيدهٌ،ٌإينٌألٌ﹚﹚:ٌقالٌ
ٌ

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ87ٌ
ٌكالشَّعرةٌالبيضاءٌيفٌجلدٌالثوِرٌاألسوِدٌٌ ٌمسلمة ٌ،ٌوماٌأنتمٌيفٌأهلٌالشركٌإاّل يدخلهاٌإاّلٌنفس 

ٌ،ٌ
ٌكالشَّعرةٌالسوداءٌيفٌجلِدٌالثوِرٌاألمحِرٌ وبذلكٌاتضحتٌلناٌأوجهٌاخلرييَّةٌهلذهٌاألمَّةٌ،45ٌٌٌ﹙﹙أو

ٌ.اخلرييّةٌ:ٌوبينَّاٌمعىناٌمنٌمعاينٌالوسطيَّةٌأالٌوهوٌ

 

 الفصل الثالث

 عن الوسطية خطر االنحراف

منٌأخطرٌصورٌاالحنرافٌعنٌمنهاجٌالوسطية،ٌوالبعدٌعنٌطريقٌرسولٌصلىٌاهللٌإنٌ
القولٌبتكفريٌأصحابٌالكبائرٌوخروجهمٌعليهٌوٌسلم،ٌوصحابتهٌالكرام،ٌومنٌتبعهمٌبإحسان،ٌ

قدمية؛ٌإذٌقالتٌهباٌفئةٌضالةٌخرجتٌعلىٌمجاعةٌ:ٌمنٌاإلسالم،ٌتلكٌالفتنةٌالقدميةٌاجلديدة
،ٌوترتبٌعلىٌضالهلاٌيفٌ(اخلوارج)املسلميٌيفٌعهدٌاخللفاءٌالراشدين،ٌفسماهاٌاملسلمونٌ

بيٌاملسلمي،ٌُسفكتٌفيهاٌٌالتكفري،ٌوالقولٌعلىٌاهللٌوعلىٌرسولهٌبغريٌعلم،ٌفنتٌوخالفات
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الدماء،ٌوانتهكتٌفيهاٌاحلرمات،ٌوقاسىٌاملسلمونٌمنٌآثارهاٌاملدمرةٌمنذٌبدأتٌإىلٌاآلن،ٌآالمااٌ
ٌكبريةٌوجديدة؛ٌألنٌبعضٌاجلماعاتٌاإلسالميةٌيفٌالوقتٌاحلاضرٌتقولٌبتكفريٌ عظيمة،ٌوحمناا

وهذهٌاجلماعاتٌهبذاٌاملسلكٌ.ٌاحلكامٌاملسلميٌواجملتمعاتٌاإلسالمية،ٌوتدعوٌللخروجٌعليهم
تلتقيٌمعٌاخلوارجٌيفٌتكفريٌأصحابٌالكبائر،ٌوالدعوةٌإىلٌاخلروجٌعلىٌوالةٌاألمر،ٌوإثارةٌالفنتٌ

ٌ.46"يفٌصفوفٌاملسلمي

ٌفجماعاتٌالتكفريٌاليتٌتطلقٌالكفرٌعلىٌاحلكام،ٌأوٌعلىٌاجملتمعات،ٌدومناٌتفصيلٌ
ٌ

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ88ٌ
ومعرفةٌلألحوالٌوالواقع،ٌتتابعٌماٌقالتهٌوفعلتهٌاخلوارجٌمنذٌالقدم،ٌيفٌمرتكيبٌالكبائرٌوتكفريهمٌ

ٌ.بذلك

ٌ:فمماٌجاءٌيفٌالسنةٌمنٌالنهيٌعنٌتكفريٌاملعي

َاٌام رٍِئٌقَاَلٌأِلَِخيهٌِ»:ٌقولٌالنيبٌصلىٌاهللٌعليهٌوٌسلمٌ-8 ٌبَاَءٌهِبَاٌ:ٌأميُّ ٌَكاِفُر،ٌفَ َقد  َأَحُدمُهَا،ٌِإن ٌٌيَا
ٌَعَلي هٌِ ٌَرَجَعت  ٌَكَماٌقَاَلٌَوِإالَّ 47ٌ«َكاَن

ٍرٌفَ ُهوٌٌَ»:ٌوقولهٌصلىٌاهللٌعليهٌوٌسلمٌ-2 ٌَقَذَفٌُمؤ ِمنااٌِبُكف  ٌَكَقت ِلِه،ٌَوَمن  ٌَلَعَنٌُمؤ ِمنااٌفَ ُهَو َمن 
ٌ.48«َكَقت ِلهٌِ

ِرٌَأوٌ »:ٌوقولهٌصلىٌاهللٌعليهٌوٌسلمٌ-3 بِال ُكف  ٌَدَعاٌَرُجالٌا ٌ:ٌقَالٌٌََمن  ٌَكَذِلَكٌِإالَّ ٌاللَِّه،ٌَولَي َس َعُدوَّ
ٌ.رجعٌعليهٌقوله:ٌأي49«ٌَحاَرٌَعَلي هٌِ
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ٌكافر،ٌحديثٌرقمٌٌكتابٌاإلميان،ٌباب  .،ٌواللفظٌملسلم(41)بيانٌحالٌإميانٌمنٌقالٌألخيهٌاملسلمٌيا
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ٌ»:ٌوقولهٌصلىٌاهللٌعليهٌوٌسلمٌ-6 ٌار َتدَّت  ِرٌِإالَّ بِال ُفُسوِق،ٌَواَلٌيَ ر ِميِهٌبِال ُكف  اَلٌيَ ر ِميٌَرُجل ٌَرُجالٌا
ٌَكَذِلكٌَ ٌَصاِحُبُه َيُكن  ٌلٌَ  ٌ.50«َعَلي ِهٌِإن 

الٌجيتمعٌرجالنٌيفٌ»:ٌأباٌهريرةٌرضيٌاهللٌعهٌيقولٌقالٌرسولٌاهللٌصلىٌاهللٌعليهٌوٌسلمٌ-5
ٌكافر ٌ.51«اجلنةٌأحدمهاٌقالٌألخيهٌيا

ٌكفرٌماٌلٌيستحلَّه ٌكفرٌدون ٌ:ٌوقالٌابنٌعبدٌالرب.ٌوالكفرٌاملقصودٌيفٌاألحاديثٌإمناٌهو
ٌ

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ81ٌ
النهيٌعنٌأنٌيكفرٌاملسلمٌأخاهٌٌ-عندٌأهلٌالفقهٌواألثرٌأهلٌالسنةٌواجلماعةٌٌ-فيهٌٌواملعىن

ٌ.52املسلمٌبذنبٌأوٌبتأويلٌالٌخيرجهٌمنٌاإلسالمٌعندٌاجلميع

ٌكماٌُرويٌعنهٌصلىٌاهللٌعليهٌوٌسلمٌأنهٌقال ٌ»:ٌوهذاٌأصلٌمنٌأصولٌالعقيدة َثاَلث 
ميَانٌِ ٌَأص ِلٌاإل ِ ٌقَالٌَ:ٌِمن  ٌَعمَّن  اَلِمٌٌال َكفُّ ٌاإل ِس  ٌاللَُّهٌَواَلٌنَُكفِّرُُهٌِبَذن ٍبٌَواَلٌخُن رُِجُهٌِمن  اَلٌإَِلَهٌِإالَّ

ٌيُ َقاِتَلٌآِخُرٌأُمَّيِتٌالدَّجَّاَلٌاَلٌيُ ب ِطُلُهٌَجو ُرٌجٌَ َهاُدٌَماٍضٌُمن ُذٌبَ َعَثيِنٌاللَُّهٌِإىَلٌَأن  ائٍِرٌَواَلٌِبَعَمٍل،ٌَواجلِ 
ميَانٌُ ُلٌَعاِدٍل،ٌَواإل ِ َق َدارٌٌَِعد  ٌ.53«بِاأل 

ٌكانٌعليهٌالسلفٌالصاحلٌمنٌالصحابةٌوالتابعي،ٌفعنٌاألعمشٌعنٌأيبٌ وهذاٌما
يفٌبينٌفهر،ٌفسألهٌرجل :ٌسفيان،ٌقالٌسألتٌجابرااٌرضيٌاهللٌعه،ٌوهوٌجماورٌمبكة،ٌوكانٌنازالٌا

اٌمنٌأهلٌالقبلةٌمشركاا؟ٌفقال ٌكنتمٌتدعونٌأحدا ٌكن:ٌوفزعٌلذلك،ٌقلت.ٌمعاذٌاهلل:ٌهل تمٌهل
ٌكافراا؟ٌقال اٌمنهم ٌ.54ال:ٌتدعونٌأحدا
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أهلٌالعلمٌوالسنةٌالٌ»:ٌ-رمحهٌاهللٌٌ-وهكذاٌأهلٌالسنةٌواجلماعة،ٌيقولٌشيخٌاإلسالمٌ
ٌكانٌذلكٌاملخالفٌيكفرهمٌألنٌالكفرٌحكمٌشرعيٌفليسٌلإلنسانٌ يكفرونٌمنٌخالفهمٌوإن

ٌكذبٌعليكٌوزىنٌبأهلكٌليسٌلكٌأنٌتكذبٌعليهٌوتزين ٌكمن ٌبأهلهٌألنٌأنٌيعاقبٌمبثله
ٌكفرهٌاهللٌورسولهٌوأيضاٌ الكذبٌوالزناٌحرامٌحلقٌاهلل،ٌوكذلكٌالتكفريٌحقٌهللٌفالٌيكفرٌإالٌمن

فإنٌتكفريٌالشخصٌاملعيٌوجوازٌقتلهٌموقوفٌعلىٌأنٌتبلغهٌاحلجةٌالنبويةٌاليتٌيكفرٌمنٌ
ٌكلٌمنٌجهلٌشيئاٌمنٌالدينٌيكفر ٌ.55«خالفهاٌوإالٌفليس

ٌ
ٌ
ٌ

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ21ٌ

اخلوارج،ٌ»:ٌ-رمحهٌاهللٌٌ-وإمناٌبدأتٌهذهٌالبدعةٌعلىٌيدٌاخلوارج،ٌوقدٌقالٌاملزينٌ
خرجواٌعلىٌاألئمةٌبالسيفٌإلنكارٌاملنكر،ٌفوقعواٌيفٌأنكرٌاملنكرٌمنٌتكفريٌاألئمة،ٌوإنكارهمٌ

ٌكالبٌأه ٌ.56«لٌالنارالسلطان،ٌوتكفريهمٌاألمةٌبالصغائر،ٌوهذاٌمنٌأبدعٌالبدع،ٌوهؤالء

ٌ:57وقدٌقالٌابنٌأيبٌداودٌيفٌقصيدته

ٌفكلهمٌيعصيٌوذوٌالعرشٌيصفحٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌوالٌتكفرنٌأهلٌالصالةٌوإنٌعصوا

ٌح                    مقالٌملنٌيهواهٌيرديٌويفضٌٌٌٌٌٌٌٌٌ                                           هوالٌتعتقدٌرأيٌاخلوارجٌإن

جيبٌاالحرتازٌمنٌتكفريٌاملسلميٌ»:ٌ-رمحهٌاهللٌتعاىلٌٌ-تيميةٌوقالٌشيخٌاإلسالمٌابنٌ
ٌ.58«اإلسالمٌبالذنوبٌواخلطايا،ٌفإنهٌأولٌبدعةٌظهرتٌيف

                                                           
 .382ص8ٌاالستغاثةٌيفٌالردٌعلىٌالبكريٌجٌ 55
 .316ص8ٌٌقوتٌالقلوبٌجٌ 56
 38ص8ٌٌقصيدةٌابنٌأيبٌداودٌجٌ 57
 38ص83ٌٌكتبٌورسائلٌوفتاوىٌابنٌتيميةٌيفٌالتفسريٌجٌ 58



ٌكاملسائلٌاليتٌتنازعٌ»:ٌوقالٌأيضا الٌجيوزٌتكفريٌاملسلمٌبذنبٌفعلهٌوالٌخبطأٌأخطأٌفيه
ٌُكلٌٌَّآَمَنٌبِاللَِّهٌ﴿َآَمَنٌالرَُّسوُلٌمبَاٌأُنٌ :ٌفيهاٌأهلٌالقبلةٌفإنٌاهللٌتعاىلٌقال ٌَربِِّهٌَوال ُمؤ ِمُنوَن زَِلٌإِلَي ِهٌِمن 

رَاَنَكٌرٌَ ٌُرُسِلِهٌَوقَالُواٌمسَِع َناٌَوَأطَع َناٌُغف  ٌَأَحٍدٌِمن  َ ب ََّناٌَوإِلَي َكٌَوَماَلِئَكِتِهٌوَُكتُِبِهٌَوُرُسِلِهٌاَلٌنُ َفرُِّقٌبَ ي 
نٌاهللٌتعاىلٌأجابٌهذاٌالدعاء،ٌوغفرٌ،ٌوقدٌثبتٌيفٌالصحيحٌأ[٥٨٢:البقرة]ال َمِصرُي﴾ٌ

ٌ.59للمؤمنيٌخطأهم

األمورٌاليتٌتتنازعٌفيهاٌاألمةٌيفٌاألصولٌوالفروعٌإذاٌلٌتردٌإىلٌ:ٌوقالٌشارحٌالطحاوية
اهللٌوالرسولٌلٌيتبيٌفيهاٌاحلق،ٌبلٌيصريٌفيهاٌاملتنازعونٌعلىٌغريٌبينةٌمنٌأمرهم،ٌفإنٌرمحهمٌ

ٌكانٌالصحابةٌيفٌخالفةٌعمرٌوعثمانٌاهللٌأقرٌبعضهمٌبعضاٌولٌيبغٌبعض ٌكما ٌهمٌعلىٌبعض،
ٌ

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ28ٌ
يتنازعونٌيفٌبعضٌمسائلٌاالجتهادٌفيقرٌبعضهمٌبعضاٌوالٌيعتديٌوالٌيعتدىٌعليه،ٌوإنٌلٌ

وتفسيقه،ٌيُرمحواٌوقعٌبينهمٌاالختالفٌاملذموم،ٌفبغىٌبعضهمٌعلىٌبعضٌإماٌبالقولٌمثلٌتكفريهٌ
ٌكانواٌمنٌهؤالء،ٌ وإماٌبالفعلٌمثلٌحبسهٌوضربهٌوقتله،ٌوالذينٌامتحنواٌالناسٌخبلقٌالقرآن

ٌ.60ابتدعواٌبدعةٌوكفرواٌمنٌخالفهمٌفيها،ٌواستحلواٌمنعٌحقهٌوعقوبته

ٌكماٌقالٌالعالمةٌالنوويٌ ٌكفره، رمحهٌٌ-حىتٌوقوعٌاملسلمٌيفٌاملعاصيٌوالكبائرٌالٌستلزم
وعنٌوكيعٌاجلراحٌ,61«كالقتلٌوالزناٌٌقٌأنهٌالٌيكفرٌاملسلمٌباملعاصياحلمذهبٌأهلٌ»:ٌ-اهللٌ
حننٌنرجوٌجلميعٌأهلٌالذنوبٌوالكبائرٌالذينٌ:ٌمسعتٌسفيانٌالثوريٌيفٌآخرٌأمرهٌيقول:ٌقال

ٌ.62يدينونٌدينناٌويصلونٌصالتناٌوإنٌعملواٌأيٌعمل

اختلفٌ:ٌنيحىتٌأهلٌاألهواءٌوالبدعٌفإنهٌالٌحيكمٌبكفرهمٌحكماٌقطعيا،ٌقالٌابنٌزم
ٌكفارٌخملدونٌيفٌالنار ومنهمٌمنٌالٌ.ٌأهلٌالعلمٌيفٌتكفريٌأهلٌاألهواء،ٌفمنهمٌمنٌقالٌأهنم
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إنٌالذينٌهمٌعليهٌفسوقٌومعاصيٌإالٌأهناٌ:ٌيبلغٌهبمٌالكفرٌوالٌخيرجهمٌعنٌاإلسالمٌويقول
ٌ.63أشدٌاملعاصيٌوالفسوق

ٌكثريااٌمنٌاملتكلميٌيسرعونٌ:ٌوقالٌأبوٌحيانٌالتوحيدي إىلٌتكفريٌقوٍمٌمنٌألهٌورأيت
القبلةٌخلالفٌعارٍضٌيفٌبعضٌفروعٌالشريعة،ٌوهذاٌاإلقدامٌعنديٌخموفٌالعاقبةٌمذمومٌالبدّي،ٌ
ٌكثريةٌليستٌخطأٌمنه،ٌ ٌكثرية،ٌوقدٌحتّلىٌمنهٌبأشياء وكيفٌخيرجٌاإلنسانٌمنٌدينٌجيمعٌأحكاماا

تكفريٌاملسلمٌإالٌإذاٌفالٌجيوزٌ,64وليسٌاملعارضٌلهٌبالتكفريٌبأسعدٌمنهٌيفٌنقلٌاالسمٌإليه
ٌكفرهٌوانتفتٌاملوانع،ٌويكونٌذلكٌمنٌالراسخيٌيفٌالعلم، ٌالٌابنوقدٌقٌحتققتٌالشروطٌيف

ٌ
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ22ٌ

،ٌوقدٌبيٌالنيبٌصلىٌاهللٌعليهٌوٌسلمٌأنه65ٌ«يتعلقٌبالشرعٌأنٌالكفرٌحكمٌشرعي»:ٌتيميةٌ
ٌ»ٌخيرجٌيفٌآخرٌالزمانٌقومٌ  ِمٌِمن  يِنٌُمُروَقٌالسَّه  ٌالدِّ ٌمَي رُُقوَنٌِمن  َرُءوَنٌال ُقر آَنٌاَلٌجُيَاِوُزٌَحنَاِجَرُهم  يَ ق 

ٌق ٌَ تُ َلن َُّهم  ٌأَلَق   تُ ُهم  ٌأَنَاٌأَد رَك  ثَاِنٌلَِئن  َو  َلٌاأل  اَلِمٌَوَيَدُعوَنٌأَه  َلٌاإل ِس  تُ ُلوَنٌأَه  وقالٌ,66«ت َلٌَعادٌٍالرَِّميَِّةٌيَ ق 
ُمَِّةٌ»:ٌيهٌوٌسلمصلىٌاهللٌعل رُُجٌيفٌَهِذِهٌاأل  َهاٌٌ-خ  يَ ُقل ٌِمن   ٌَمَعٌٌ-وَلٌَ  قَ و م ٌحَت ِقُروَنٌَصاَلَتُكم 

ِمٌمٌِ يِنٌُمُروَقٌالسَّه  ٌالدِّ ٌمَي رُُقوَنٌِمن  ٌَحَناِجَرُهم  ٌَأو  َرُءوَنٌال ُقر آَنٌاَلٌجُيَاِوُزٌُحُلوقَ ُهم  ٌيَ ق  ٌالرَِّميَِّةٌَصاَلهِتِم  ن 
ِمٌفَ يَ ن ظُُرٌا ٌالدَّ ِلِهٌِإىَلٌِرَصاِفِهٌفَ َيَتَماَرىٌيفٌال ُفوَقِةٌَهل ٌَعِلَقٌهِبَاٌِمن  ِمِهٌِإىَلٌَنص  لرَّاِميٌِإىَلٌَسه 

ءٌ  َناِنٌُسَفَهاءٌُ»:ٌوقالٌصلىٌاهللٌعليهٌوٌسلم,67«َشي  َس  َداُثٌاأل  رُُجٌقَ و م ٌيفٌآِخِرٌالزََّماِنٌَأح  َسَيخ 
ٌَخري ٌِ اَلِمٌيَ ُقوُلوَنٌِمن  َح  ٌَكَماٌمَي ُرُقٌٌاأل  يِن ٌالدِّ ٌمَي رُُقوَنٌِمن  قَ و ِلٌال رَبِيَِّةٌاَلٌجُيَاِوُزٌِإميَانُ ُهم ٌَحَناِجَرُهم 
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 (.8164)كتابٌالزكاة،ٌبابٌذكرٌاخلوارجٌوصفاهتم،ٌحديثٌرقمٌ:ٌومسلمٌ،(3366)
كتابٌاستتابةٌاملرتدينٌواملعاندينٌوحماربتهم،ٌبابٌقتلٌاخلوارجٌامللحدينٌبعدٌإقامةٌاحلجة،ٌحديثٌ:ٌأخرجهٌالبخاري 67
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ٌيَ و مٌَ ٌقَ تَ َلُهم  رااٌِلَمن  ٌَأج  ٌفَِإنٌَّيفٌقَ ت ِلِهم  تُ ُلوُهم  ٌفَاق   ٌالرَِّميَِّةٌَفأَي  َنَماٌَلِقيُتُموُهم  ُمٌِمن  ،ٌوال68ٌ«ال ِقَياَمةٌٌِالسَّه 
ٌ.الذيٌيتوىّلٌقتلهمٌإماُمٌاملسلميشكٌأنٌ

أماٌأنٌيعتربٌاالختالفٌيفٌالرأيٌداعياٌإىلٌتكفريٌاألمةٌبعضهاٌبعضا،ٌفهوٌالذيٌهنىٌ
ٌكّلٌتفريقٌيفضي»:ٌالنيبٌصلىٌاهللٌعليهٌوٌسلمٌعنه،ٌوقالٌالشيخٌحممدٌطاهرٌعاشور

ممّاٌحّذرٌاهللٌٌبأصحابهٌإىلٌتكفريٌبعضهمٌبعضاا،ٌومقاتلةٌبعضهمٌبعضااٌيفٌأمرٌالّدين،ٌفهو
69ٌ«منه

ٌ

23ٌ

 ةالخاتم  
 

 : وبعد , الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده 

 :ة البحث والنتائج المستخلصة منه فهذه خالص 

 ، والعدل الخير، معاني على تدل   ) وسط ) لكلمة اللغوي   المعنى إن   -1 

 معاني إلى يؤول منها تصر ف وما ليةاالع والمكانة والرفعة ، والجودة

 . متقاربة

رين أقوال خالل من -2   فكل والوسطية الوسط بين التزام ال لي اتضح المفسِّ

 ، الوسطيَّة على دليالا  يكون أن وسط   كل من يلزم وال ، وسط فهي وسطيَّة

 . ونحوه يالزمان أو المكانيِّ  الوسط   من يكون   فقد

 في تستعمل ، الوسط كلمة أنَّ  لنا يتبيَّن التَّفسير   علماء   ذكره ما خالل   من -3 

 : هي معان   عدة

 . والعدل واألفضل الخيار بمعنى - أ

                                                           
كتابٌاستتابةٌاملرتدينٌواملعاندينٌوحماربتهم،ٌبابٌقتلٌاخلوارجٌامللحدينٌبعدٌإقامةٌاحلجة،ٌحديثٌ:ٌخاريأخرجهٌالب 68

 (.8144)كتابٌالزكاة،ٌبابٌالتحريضٌعلىٌقتلٌاخلوارج،ٌحديثٌرقمٌ:ٌ،ٌومسلم(4131)رقمٌ
 .81ص8ٌٌتفسريٌالتحريرٌوالتنويرٌجٌ 69



 . فاضلين شيئين بين لما ترد قد - ب

 .والشر والخير , والرديء الجيد بين كان لما تستعمل - ج

 اتصف أمر   أيَّ  وأنَّ  وبينيَّة خيريَّة فيه الذي األمر على تطلق الوسطيَّة    -4 

 اتَّضح حيث الوسطيَّة وصف   عليه يطلق   أن يصح   الذي فهو والبينيَّة بالخيريَّة

  الوسطيَّة مصطلح إطالق في والبينيَّة الخيريَّة بين تالزم   لنا

 اإلفراط أو الغلو : وهي أساسها نفهم   حتَّى الوسطيَّة فهم   نستطيع   ال -5 

راط التفريط أو والجفاء  . المستقيم والص 

 . الوسطيَّة عن خروج   فهو إفراط   أو غلو   فيه أمر   كل   -6 

 اتَّصافه وبمقدار الوسطيَّة يخالف   فإنَّه الجفاء أو بالتَّفريط   اتَّصف أمر   كل   -7 

 . عنها وتجافيه الوسطيَّة عن بعده يكون الوصفين هذين من بأي  
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راط أنَّ   -8 ة المستقيم الصِّ  . درجاتها وأعلى سنامها وذروة الوسطيَّة قمَّ

 

 
 

                                                                    

 

، هو الوسطيَّة فهم في المعتبر المقياس أنَّ   -9  عليه تعارف ما وليس الشَّرع 

 . وتساهل   وتنازل    مداهنة   من النَّاس

 ضبط عند مراعاتها تجب معتبرة أصوالا  ، كثيرة عوامل هناك أنَّ  -10  

 عن النظر قصر أنَّ  حيث ، األمور من أمر   على وتطبيقها ، الوسطيَّة مفهوم

 . الوسطيَّة مفهوم عن االنحراف إلى يؤدي آخر دون أمر  



 هذه أهم   ومن ، غيرها عن وتميزها بها تحفه ومالمح سمات للوسطيَّة -11 

 وسمة ، الحرج ورفع اليسر وسمة ، العدل وسمة ، الخيريَّة سمة المالمح

 . االستقامة وسمة ، البينية وسمة ، الحكمة

ة هذه خيريَّة إنَّ  -12  ها بأمور   تتحقق األمَّ  والنَّهي بالمعروف األمر : أهم 

 . باهلل واإليمان المنكر عن

 اتَّضحت الناس دنيا في واإلسالم والنَّصرانية اليهودية بين قارنت إذا -13 

 . اإلسالم وسطيَّة

 وليست ، متكامل   منهج   قضيَّة الحرج ورفع والتوسعة اليسر سمة أنَّ  -14 

ّ   ، النَّاس بعض يتصور كما جزئيات أو بجزئية   تتعلق  ّ  ّ  ملمح هذا وأن 

 السمة هذه فهمنا إذا إال الوسطيَّة فهم نستطيع وال ، الوسطيَّة مالمح من

 . ديننا في البارزة

ة   سمة   وهي محله في الشيء وضع هي الحكمة أنَّ  -15   سمات من مهمَّ

  . سماتها أهمِّ  من بل ، الوسطيَّة
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 . األصيل وجوهرها الوسطيَّة عين هي هللا منهج على االستقامة أنَّ  -16 

 مجرد ليست البينيَّة وهذه الوسطيَّة تحديد في مهم   أمر   البينيَّة صفة أنَّ  -17
اللة تعطي التي هي وإنَّما ، الظرفيَّة  ، والعدل واالستقامة التوازن على الد 

ره ما وهذا ، الحقَّة الوسطيَّة هي فهذه الخيريَّة ثم ومن  من الكرام   العلماء   قرَّ
 .والالحقين السابقين

 

                  
 . العالمين والحمد هلل ربِّ                 
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