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 املقدمة
سددتعين ن و نسددت،دو ن ونسددتوفر ن ونعددوذ وحن مددن اددرور  نفسددنا إن احلمددد حن دمددد ن و ن

وسيئات إعمالنان من و،د  هللا فال مضل ل ن ومن وضلل فال هادي ل ن و اد،د  ن   إلد  
 إ  هللا وحد    اروك ل ن و ا،د  ن حممدًا عبد  ورسول .

  ما بعد:
 طاً خيددارًا عدددوً ن فقددا فدد ن مددن نعددم هللا علددم هددش  األمددة و جددروف  ةددا  ن جعل،ددا  مددة وسدد

ف،ددخ خددري األمددم الددل  خرجددت للنددا ن و ددد و ددف،ا (1) (ڤ  ڤ  ڤ  ڤ)
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ) املددوىل عددل وجددل وادد،د ةددا بددشلكن فقددا   عدداىل

و ندددددل  علي،دددددا  ادددددر   تبددددد ن (2) (ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ
ڍ   ڇ  ڇ     ڇ   ):وجعل  م،يمناً علم الكتب  بلد  اداماًل  دري مدا جدا ت بد 

هبددشا القددرآن الكددران وهددشا الرسددو  (3)(ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
 ارفت هش  األمةن ومبتابعت،ما واإلهتدا  هبدو،ما  انت خري األممن و وسط،ان و عدةا.

و دددان  سدددعد هدددش  ا مدددة و باع،دددان و حر ددد،م علدددم هددددو،ما  دددوً ن وعمددداًلن واعتقدددادًان 
وهمن   التددابعون ةددم نحسددان إىل وددوم   ددبار رسددو  هللا  ددلم هللا عليدد  وسددلم    بعدد

 الدون. 
ف،ددء   هددم خيددار األمددةن   ولبدد  هبددم  ددم مددن  ددان علددم ماددل مددا  ددانوا عليدد  مددن اةددد ن 
والتمسددك بكتددار هللان وسددنة رسددول   ددلم هللا عليدد  وسددلم يف  ددل مكددان و مددانن ف،ددء   

 مجيعاً خيار هش  األمةن و وسط،ان و عدةا.

                                 
 (143سورة البقرة )  (1)
 (110سورة آ  عمران )  (2)
 (48سورة املائدة )  (3)
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هللا  ددلم هللا عليدد  وسددلم إىل جددوار ربدد ن ومضددخ عصددر ا الفددة  ف ندد  بعددد انتقددا  رسددو 
ظ،ددور التفددر ن –رضددخ هللا عندد   -الراادددة بددد  يف ع،ددد  مددري املددءمنيب علددخ بددن     الددب

وا خددتال ن فجرجددت ا ددواره ببدددع،ان وظ،ددرت الجدديعة بولوهددا وفتن،ددان    ددواىل ظ،ددور 
 درافدددات العقدودددةن والسدددلو يةن البددددون و كوندددت الفدددر ن و وار دددت األجيدددا   ادددريًا مدددن ا

وغريهددان وابتعدددت عددن مددن،ل ا عتدددا  والتوسددل الددشي رميدد  القددرآن الكددران ومارسدد  يف 
احلياة سيد املرسليبن ف ن املتدبر يف الوا ع الشي  عيجد  األمدة اليدوم ودر  فر داً ااسدعاً يف 

لن والولددون واافددا ن  هددداف،ان واختالفدداً يف منطلقاوددان وغايوددان ووددر  اإلفددرا ن والتفددرو
واإلسددددرا ن والتقتددددري يف عمددددوم األمددددة.وبيب هددددء  ن و ولئددددك و فددددت فئددددة  قتفددددخ األ ددددرن 
و صددبا املددن،لن و قددود النددا  إىل الصددرا  املسددتقيم علددم مددن،ل  هددل السددنة وااماعددةن 
وسلف األمةن وونفون عن هشا الدون غلدو الوداليبن وانتبدا  املبطلديبن و فدرول الكسداىلن 

ن والددلائفيبن ووسددل الوا دع املددءرن وا ضددطرار امل،لدك  جددتد احلاجددة إىل إرادداد واملدرجئيب
األمددة إىل الصددرا  املسددتقيمن واملددن،ل الوسددل والقددوان إلنقاذهددا مددن  بووددا وإوقاظ،ددا مددن 

 ر دوان و ش ري الدعاة واملصلبيب وملن،ل احل ن والطرو  البيب الواضا :
مددل احلاجددة إىل  مددن،ل الوسددطية منقددشًا ةددا مددن هددشا وبعددد التلمددل  ددوواًل اددد  ن األمددة أ

 ا درا  الشي جلب علي،ا الر اين واملصائبن والنكبات.
يف القدددرآن الكدددرا رسدددم  امدددل ةدددشا املدددن،ل يف مجيدددع جوانبددد    دددوً ن وفروعددداًن وعقيددددةن 

ليب وخلقاًن وسلو اًن و صورًا وعماًلن ولقد جا  من،ل اإلسدالم  يف ققيد  الوسدطيةيف  سدا
 عدة  صرحياًن وإمياً ن ومفصاًلن وجمماًلن وخربًا وإنجاً ن و مرًان وهنياً.

  مهية املوضوو :

إن الوسدددطية وا عتددددا   دددفات املدددن،ل اإلسدددالمخ يف عقائدددد  و جدددروع  وهدددخ  .1
 نسدد م مددع فطددرة اإلنسددان وإمكاا دد  و تناسددب مددع ضددعف  وع ددل  و در دد  فدد ن 

 خروه عن املن،ل الروين القوا .ا روه عن الوسطية ابتداو يف الدون و 
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إن يف عرض موضدوو )الوسدطية وا عتددا ( عالجداً للمدتمبل الوداب واملتبدا    .2
املتاا ددل ااددايف فيبددشر األو  مددن موبددة غلددو  و ددو  الادداين مددن عا بددة  قصددري  

 و فروط  .
إن فقد الوسطية يف حياة املسلم  نّكب عدن الفطدرة ودءدي هبدا إىل ا نقطداو عدن  .3

ولقددد ر وددت  (1) لدد   و بعضدد     ن املنبددت    رضدداً  طددع و  ظ،ددر  بقددم    الدددون
 اجا ًا  انوا متبمسيب بل مواليب يف جانب من جوانب هشا الدون سوا   دان 
يف العبادات احملضة  و يف بعض األعما  الدعووة إىل حد التقصري اجملبف ببقية 

ص علم األعقار نسدل  ااوانب األخر     انت عا بت،م ا نقطاو بل والنكو 
هللا السددالمة والعافيددةن و ددشلك علددم  ددر  التفددرول والت،دداون   فقددد  ددان بعددض 
الدددعاة   وبددالون ولجددب،ات و  وتورعددون عددن  اددري مددن املكروهددات بددل و حيددااً 
احملرمات حىت  غدر ت،م  مدواه الجد،وات يف ر ادر السديئات و دد  رسدو  هللا 

ي م وحمقدرات الدشنور فلهندا عتمدع علدم املدر   لم هللا علي  وسلم إذ وقو    إ
 (2)حىت ولك   

ا عتدددا    حددد  ر ددان  ربعددة وقددوم علي،ددا حسددن األخددال  وهددخ :  إن التوسددل و .4
الصددرب ن العفددة ن والجدد اعة ن والتوسددل    ووعددرب ابددن القدديم عددن معدد  التوسددل 

ط  بلفددا العددد  ووقددو    إن العددد  حيمددل اإلنسددان علددم اعتدددا   خال دد  و وسدد
في،ا بيب  دريف اإلفدرا  والتفدرول فيبملد  علدم خلد  اادود والسدجا  الدشي هدو 
التوسددل بدديب الشلددة والو احددة وعلددم خلدد  الجدد اعة الددشي هددو  وسددل بدديب اادد  
والت،ور وعلم خل  احللم الشي هو  وسل بيب الوضب وامل،انة إمنا  ان التوسل 

بن القيم يف  وسع مكاف االيلة ألن  ل خل  حممود  ما وتبدث ا هش  املكانة

                                 
    عن ابن املنكدر: خرج  البلا  من  رو  حممد بن سر  297ن ص11(   ا  ابن ح ر يف الفتا :ه1)
 .389الصبيبة لأللباين ن حدوث ر م  السلسلة( 2)
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خبلقدديب ذميدديب وهددو وسددل بين،مددا و رفددا  خلقددان ذميمددان  ددااود وكتنفدد  خلقدداً 
 البجل والتبشور والتواضع وكتنف  خلقا امل،انة .

بددرو  ظدداهرة الجددطل عنددد بعددض الدددعاة مددا بدديب غددا  متجدددد ومفددر  متسدداهل  .5
ألخدددال  والدددل  خدددشت جمدددا ت عددددة سدددوا   اندددت يف العقائدددد  و يف السدددلو  وا

والسددددمات وهددددشا  لدددد  حيتدددداه علددددم التل يددددد علددددم مبددددّد  التددددوا ن والوسددددطية يف 
اجصددية املسددلم لكددخ  تضددا معامل،ددا يف  ذهددان النااددئة فددال وودد ون نللامددات 

 املتجددون  و  و خص املت،اونيب.
إن التوا ن والوسطية وا عتدا  دعا   ل مسلم ومطلب  دل مدءمن إذ وقدو  يف  .6

َراَ  اْلُمْسَتِقيَم  هِداَ   ل ر عة   وهدو الوسدطية الدل جدا  هبدا نبيندا حممدد (  1) الصِّ
عدل  - لم هللا علي  وسلم وسار علي،ا خلفاؤ  الراادون من بعدد  ووسدل  هللا 

ددددَراَ  آإ  جيعلدددد  مددددن املودددداليب و  مددددن املفددددر يب  فيقددددو  ) –وجددددل  هددددِدَا الصِّ
  (2) َلْيِ،ْم غَدرْيِ اْلَمْوُضدوِر َعلَدْيِ،ْم َوَ  الضَّدالِّيَب(اْلُمْسَتِقيَم  ِ َراَ  الَِّشوَن  َنْدَعْمَت عَ 

 . (3) ا  القر يب  الضال  هو الشهار عن سنن القصد و رو  احل  

  هدا  الوسطية: 
 التمسك ولدون اإلسالمخ الواضا وجعل  من، اً مطبقاً يف احلياة وليل  قافة.  .1
لصددددامش يف فددددو  ف،م،ددددم إجيدددداد اجصددددية إسددددالمية معتدلددددة  قتدددددي ولسددددلف ا .2

 واعتدا  من، ،م وسالمة سلو ،م من اإلفرا  والتفرول .
التبددشور مددن الجددطل يف  ي جانددب مددن جوانددب الدددون مددع بيددان عوا ددب الولددو  .3

 وسو  نتائ  . 

                                 
 (5(  سورة الفاقة : )1)
 (6.7(  سورة الفاقة : )2)
 (  107ن106ن ص)2(موسوعة  خال  القرآن للجرو خ :ه3)
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 الدراسات السابقة: 
هنددا  العدوددد مددن الكتددب واألادداث الددل  كلمددت عددن الوسددطية وا عتدددا  يف ا  دوددن 

 وسطية وا عتدا  من خال  القرآن الكرا والسنة املط،رة. اإلسالمخ و شلك ال
 ولكن   ووحد من  فراد موضوو الوسطية وا عتدا  من خال  القرآن الكرا فقل. 

و ددشلك ووجددد علددم  ددفبات الجددبكة العنكبو يددة  ادداث مدونددة يف ندددوة )   ددر القددرآن 
القر ن و ان لكل اث جانب  الكرا يف ققي  الوسطية ودفع الولو ( املقام يف جامعة  م

 معيب مت ال  يل علي  . 
 من،ل الببث: 

 الفصل األو : الوسطية يف اللوة وا  طالح.
 املببث األو : مع  الوسطية يف اللوة. 
 املببث الااين: مع  الوسطية ا طالحاً. 
 املببث الاالث:  دلة مجروعية الوسطية. 

 املببث الرابع: مميلات الوسطية . 
بث ا امل:  سل الوسطية. املب  

 الفصل الااين: خصائص الوسطية وضوابط،ا واألمالة علي،ا. 
 املببث األو : مميلات الوسطية 
 املببث الااين: الوسطية والوا ع.

 املببث الاالث: خصائص الوسطية. 
 املببث الرابع: ضوابل الوسطية. 

الكرا. املببث ا امل:  مالة علم الوسطية وا عتدا  يف القرآن   
املببث الساد : اآلاثر اإلجيابية امل  بة علم وجود الوسطية وا عتدا  يف اجملتمع 

 املسلم. 
 ا امتةن وفي،ا  هم معو ات الوسطية ووسائل الابات علي،ا. 
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 الفصل األو 

 الوسطية يف اللوة وا  طالح
 املببث األو  :  و ً: مع  الوسطية يف اللوة:

)الددواو ن والسدديب ن   (1)   علددم معددان متقاربددة  مددا وقددو  ابددن فددار  مددادة ) وسددل(  :  ددد
والطددددا  بنددددا   ددددبيا وددددد  علددددم : العددددد  ن والنصددددف ن و عددددد  الجددددخ  :  وسددددط  ن 

 (2) ووسط  ...(
  ) لمة: وسل(  ضبل علم وج،يب: األو  : )وسل ( بسكون السديبن فتكدون ظرفداً  

وسل بسدكون السديبن ف،دو ظدر    اسدم ن )و ما ال(3) مبع  )بيب(  ا  يف لسان العرر .
جددددددا  علددددددم و ن ن ددددددري  يف املعدددددد  ن وهددددددو )بدددددديب ( نقددددددو : جلسددددددت وسددددددل القددددددوم   

  ي :بين،م (.الااين: )وسل ( بفتا السيب.
 وأتيت ملعان متعددة متقاربة ن فتكون :

 امياً ملا بيب  ريف الجخ  وهو من ن فتقو  :  بضت وسل احلبل . .1
 (4) وسل الدار.(و سرة وسل القو ن وجلست  .2

أتيت  فة مبع  )خيار(و فضلن و جدود ن فلوسدل الجدخ  :  فضدل  ن وخيدار   وسدل املرعدم  .3
 خري من  رفي ن ومرعم وسل ن دلي :خيار  ومن .

                                 
ا ي ( هو العالمة اللووي احملدث  بو احلسدن بدن فدار  بدن ذ دري بدن حممدد بدن حبيدب القدلوول املعدرو  ولدر 1)

 (17/103املالكخ ولد بقلوون ودفن هبا عام مخل و سعيب و المثائة و لف ان ر سري األعالم   )
 (.6/106(  مع م مقاويل اللوة :  تار الوالو ور )الواو والسيب () 2)
(   احب لسان العرر :هو حممد بن مكرم بن علدخ بدن  محدد ا نصداري اإلفروقدخ   املصدري مجدا  الددون 3)

هدد  ن در  رمجتد  يف 711هدد و دويف 630ل ن  ان ونسب إىل رووفع بن اثبت األنصاري ن ولد سنة  بو الفض
 مقدمة لسان العرر.

 (7/427(  لسان العرر )4)
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وأتيت وسدل : مبعدد  )عدد (  مددا  قدددم  دو  ابددن فدار  :إندد  وددد  علدم العددد  . و ن  عددد   .4
 الجخ   وسط  .

: )الوسدددل (2) .ويف القدددامو (1) و وسدددط  :  عدددد ويف لسدددان العدددرر: )ووسدددل الجدددخ  ن 
 .(5)يف الصباح (4) و شلك  ا  ااوهري(3)حمر ة: من  ل اخ   عدل ( 

 ددا  ااددوهري : )ووقددا   وضدداً   وأتيت وسددل مبعدد  : الجددخ  بدديب اايددد والددردي .5
 .(6)(  :اخ  وسل  ي: بيب اايد والردي

                                 
 (430ن7/27(  املصدر نفس  : )1)
 (3/1167(   ن ر الصباح : )2)
 (7/430(   ن ر :لسان العرر ن فصل الواو ور )وسل ( : )3)
 ( 7/430نفس  : )( املصدر الساب  4)
(   دداحب القددامو  : هددو اإلمددام حممددد بددن وعقددور بددن إبددراهيم  و ابددن وعقددور بددن إبددراهيم الجددريا ي ورجددع 5)

هددد  ن ددر: مقدمددة القددامو  817ولدديمن عددام  هددد و ددوى729نسددب  إىل  بددوبكر الصدددو  وولددد بفددار  عددام 
 احمليل.

 (3/1167(  املصدر نفس  : )6)
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 املببث الااين
  عروف الوسطية ا طالحاً 

هدخ ا عتددا  يف  دل  مدور احليداة مدن  صدورات ومنداهل وموا دف وهدخ قدر  الوسطية
متوا ل للصوار يف التوج،ات وا ختيارات ن فالوسطية ليست جمرد مو ف بيب التجدد 
وا ددددددال  بدددددل هدددددخ مدددددن،ل فكدددددري ومو دددددف  خال دددددخ وسدددددلو خ  مدددددا ذ دددددر يف القدددددرآن 

حيددددددددث (1) (ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ۈئوئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ الكددددددددرا :)
 اآلوددة إىل  مهيددة الوسددطية وققيدد  التددوا ن يف احليدداة ومرجددع الوسددطية إىل الجددرو فمددا  جددري

وافد  الجددرو ف،ددو الوسدل فالتجدددد يف حملدد  وسدطية والرفدد  يف حملدد  وسدطاً  ددشلك ووقددو  
حممددد احلددرب ووسددف : واحلدد   ن الوسددطية يف مف،ددوم اإلسددالم مددن،ل   دديل وو ددف مجيددل 

 وا ستقامة ف،خ ح  بيب و لديب واعتددا  بديب الطدرفيب ومف،وم جامع ملعاين العد  وا ري
 .(2)وعد  بيب ظلميب

 ا  فرودد عبددالقادر: ومدن مجلدة مدا سدب  بياند  نسدتطيع  ن نسدتجلص  عروفداً خا داً 
حمددددًا للوسددطيةن فنقددو : أن الوسددطية هددخ: مءهددل األمددة اإلسددالمية مددن العدالددة وا ريوددة 

امددة احل ددة علددي،م..    ددا   مددا مددا ادداو عنددد النددا ن للقيددام ولجدد،ادة علددم العددامليبن وإ 
وانتجدددر مدددن الو دددو  عندددد   دددل د  ودددا اللووودددةن  ي التوسدددل بددديب  دددرفيبن م،مدددا  دددان 

من  را  هللا املستقيمن التلاماً وادرافاًن فليل  –الشي مت اخيار   –موضوو هشا الوسل 
 مبف،وم  بيا وف  ما  بين  اآليتن واألحادوث. 

ا املع  يف حمل آخرن فيقو : و  وللم لكدل مدا وعتدرب وسدطاً يف ا  دطالح ووء د هش
 ن وكون لد   رفدانن فالعدد  وسدلن و  وقابلد  إ  ال لدمن والصدد  وسدل و  وقابلد  إ  

 .(3)الكشر

                                 
 (77(  سورة القصص )1)
 احلرة. ووكبيدياملوسوعةمو ع   (2)
 (33 - 29ان ر الوسطية يف اإلسالم )(  3)
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وهنا  من جعل )الوسطية( من التوسل بيب الجيئيب دون الن ر إىل مع  ا ريوة الل 
 د  علي،ا الجرو. 

مل ملصطلا الوسطية فيما ورد يف القرآن الكرا وتضا ل   ن هدشا املصدطلا   واملتل
 وصا إ ال   إ  إذا  وفرت في   فتان: 

 ا ريوة:  و ما ود  علي،ا  األفضل واألعد .  -1

 البيئية: حسية  انت  م معنووة.  -2

 وهنا  بعض األمالة للتوضيا:
ڤ   ڤ  ڤ )جددددا  و ددددف هددددش  ا مددددة ولوسددددطية يف  ولدددد   عدددداىل : .1

ويف (1)و ددا عندد   ددلم هللا عليدد  وسددلم :  ندد  فسددر الوسددل ولعددد . ( ڤ
 واملع  واحد.(2)رواوة عدوً  

وإذا ن دددرا يف  فسدددريها مبعددد  العدددد   وجددددا  وتضدددمن معددد  ا ريودددة . والعدددد    .2
 شلك وقابل  ال لم ن وال لدم لد   رفدان ن فد ذا مدا  احلدا م إىل احدد ا صدميب 

 .(3) ن،ما ن دون حيف إىل  ي من،ما فقد ظلم والعد  وسل بي

: ) دددالوا: إن  -رضدددخ هللا عنددد  –وأتمدددل معددد  مدددا  الددد  الجدددي  حممدددد راددديد رضدددا 
الوسدددل هدددو العدددد  ن وا يدددار ن وذلدددك :  ن الدددليدة علدددم املطلدددور يف األمدددر إفدددرا  ن 
والدددنقص عنددد   فدددرول ن و قصدددري نفا يدددار هدددو الوسدددل بددديب  دددريف ا مدددر    ي : املتوسدددل 

 .(4) (بين،ما

                                 
 (.4487ن ر م 5/176(ن )وََ َشِلَك َجَعْلَناُ ْم ُ مًَّة َوَسطًا(   خرج  البجاري ن تار التفسري نور )1)
 (.2/7(  ان ر :  فسري الطربي )2)
 ( 2961ن ر م 5/190رة البقرة )( من سو 3(  خرج  ال مشي ن  تار  فسري القرآن ن ور )3)
 (2/4(   ن ر  فسري املنار )4)
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يف  تابد   الوسدطية يف اإلسدالم   هدشا املعد   (1)و ود الد تور  ودد عبددالكرون اللودد
فقدا : الوسددل مددن  دل اددخ   عدلدد  ن فالوسدل إذًا لدديل جمددرد  وند  نقطددة بدديب  ددرفيبن  و 
وسطية جلئية ن  ما وقدا : فدالن وسدل يف   رمد ن  و وسدل يف دراسدت  ن وودراد  ند  وسدل 

ن ف،شا املف،وم وإن دره عند  اري من النا ن ف،و ف،م ا ص جمتدل    بيب اايد ن والردي
 .(2)ن  د  إىل إسا ة ف،م مع  الوسطية املقصودة 

وعلدم هددشا : فالوسدل املددرادن واملقصدود هنددا هدو العددد  ا يدارن واألفضددل ن إىل  ن 
مددلو    ا : وولتاب ر وب  مع  الوسطية جمرد الت او  بيب الجيئيب فقل ن بل   دبا ذا

  ع من    وهو الببث عن احلقيقة نوقصيل،ا ن وا ستفادة من،ا.

                                 
هد وململكدة العربيدة السدعودوة ن ختدره مدن  ليدة الجدروعة مدن 1375( هو  ود بن عبدالكرا اللود من مواليد 1)

هدد ن واد،ادة الدد تورا  1405هد ن وقصل علم املاجسدتري مدن املع،دد العداب للقضدا  1395الريض عام 
د وعمدددل يف الددددعوة خددداره السدددعودوة   ادددر مدددن  ربدددع سدددنوات ن و دددوىل منا دددب يف ااامعدددة هددد1407عدددام 

هد ن  ن ر  رمجت  يف  تدار : الوسدطية يف اإلسدالم علدم 1411ولريض  خرها عميد  لية الدعوة واإلعالم 
  خر الوال . 

 ( وما بعدها18ص )د.  ود عبدالكرون اللود (   ن ر : الوسطية يف اإلسالم 2)
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 املببث الاالث
  دلة مجروعية التوسل وا عتدا 

 اآليت العامة يف ا عتدا  والتوسل: -  
 (1)( ڤ  ڤ  ڤ  ڤ :)  ا  سببان  و عاىل

  ېئەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ )و ا  سببان  و عاىل:

مب  ىب  يب     خبمئ  ىئ  يئ   جب  حب  حئی    ی  ی  جئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی

 (2) ( جت  حت  خت  

ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ    ۈئوئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ) و ددددددا  سددددددببان  و عدددددداىل :

 (3)(ىئ
فاآلودددة األوىل : و دددف حلدددا  األمدددة احملمدودددة يف  وهندددا قمدددل ادددعار التوسدددل واإلنصدددا  

 وا عتدا  والتبا م إلي،ا.
يب يف  ن وددددعو  أن  فدددف عدددن،م مدددا  اندددت عليددد  ويف اآلودددة الاانيدددة: مر مدددن هللا للمدددءمن

 التكاليف الجرعية يف األمم السابقة من الجدة و شا يف نوو واكل العقوبة.
ويف اآلوددة الاالاددة:  مددر مددن هللا سددببان  و عدداىل  يف  ن وقصددد اإلنسددان مددن  ددل  صددرفا   

يا ددد  يف القوليددة والفعليددة : مرضدداة حن و ن حيسددب حسدددار اآلخددرة مددن دون  ن ونسددم ح
 الدنيا.

 اآليت الل ذ رت يف التوسل يف  مر العقيدة : -ر 
 (4)(پ  پ  پ      پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ): ا   عاىل 

                                 
 ( 143سورة البقرة : اآلوة ر م ) (1)
 (286(  سورة البقرة : اآلوة )2)
 (77(  سورة القصص : اآلوة )3)
 (27(  سورة النسا  : اآلوة ر م )4)
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  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ)و ا   عاىل :

  ڤٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

چ    چڃ  ڃ  چ       چ  ڃڄ  ڄ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڦڤ  ڤ   ڦ

 (1)(.ژ  ڑ  ڑ  ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ
ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ          ڃ  )و دددددددا   عددددددداىل :

 (2) (.چ   چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
اآلودددة األوىل :  تبددددث عدددن  هدددل الضدددال  والكفدددر والدددشون وتمندددون وورغبدددون و ططدددون 

ان ووتبعدددوا  هدددل اللوددد  و  دددبار وحيددداولون لينبدددر  املءمندددون عدددن خدددل احلقيقدددة واإلميددد
 اإلفرا   و التفرول.

واآلودددة الاانيدددة  ن،دددخ عدددن املودددا ة يف الددددون عمومددداً والنصدددب املقيدددت يف الدددر ي والتلمدددت 
 املجيب يف الفكر.

واآلوة الاالاة:  تبدث عن الصراو الفكري وااد  العقائدي حيدث  دان جدوار املدءمنيب 
  دون،م ليسوا علم الطرو  املستقيم.أن املسرفيب يف معتقدهم واملواليب يف

 اآليت الل ذ رت التوسل يف العبادات: -ه 
 (3) (ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ ا   عاىل: )
 (4)( ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈو ا   عاىل: )

                                 
 (171(  سورة النسا  : اآلوة ر م )1)
 (43(  سورة غافر : اآلوة ر م )2)
 (.185(  سورة البقرة : اآلوة ر م )3)
 (  286(سورة البقرة: اآلوة ر م )4)
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  ۈۆ  ۈ  ۆے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇو ددددددا   عدددددداىل: )

 (1)( ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ
 2)( ہ  ہ  ہ  ھ    ا   عاىل: )

 ألوىل:  ان سيا  اآليت عن الصيامن أن هللا سببان  و عاىل اخ اآلوة فف
 ·ورود اليسر يف  كليف عباد  ولصوم

 ·ويف اآلوة الاانية: بيان هللا عل وجل  ن    وكلف عباد  فو   ا ت،م
ويف اآلوددة الاالاددة: حدددوث عددن  دا  فروضددة الل دداة يف الددلرو والامددارن و   سددرفوا يف  دا  

 ·عاًن و   سرفوا يف  دا  احل   يدة عن املطلوراحل  من
ويف اآلوددة الرابعددة:  مددر هللا عددل وجددل  ن وكددون امتاددا  املددءمنيب ألوامددر   دددر اسددتطاعت،م 
وج،دهمن من دون موا ة و   جدد بعيدًا عدن اإلمهدا  والتقصدري ا ةعددم ا سدتطاعةن 

 ذ دددددرت اآليت الدددددل-د (3)( ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹوقدددددو  هللا عدددددل وجدددددل: )

ٿ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿالتوسدددل يف املعدددامالت ا جتماعيقدددا   عددداىل: )

 (4)( ٹ
ۓ    ۓہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےو ددددددددددددددددددددا   عدددددددددددددددددددداىل: )

  ۅۋ  ۅ  ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۆڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ

 5)·( ۉ   ۉ  ې  ې  ې

                                 
 (141(  سورة األنعام :اآلوة ر م )1)
 (16(  سورة التوابن :اآلوة ر م )2)
 (.220(  سورة البقرة : اآلوة ر م )3)
 (.28(  سورة النسا :األوة ر م )4)
 (.8(  سورة املائدة : اآلوة ر م )5)
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 1)·( ٺ        ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ  ڀ   ڀ    ڀو ا   عاىل: )
ڦ  ڦ  ڦ    ڦٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤٿ  و دددددا   عددددداىل: )

 (2)( چ    چ  چ    چ     ڇ  ڃڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ
 3)·( ہ  ھ  ھ  ھ  و ا   عاىل: )

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب    جئېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      یو ددددا   عدددداىل: )

 (4)(خب
( ىث  يثيت      جث        مث    ىتىب  يب  جت   حت  خت  متو ددددا   عدددداىل: )

(5) 
سيا  اآليت الل وردت في،ا اآلوة األوىل: وجدري إىل موضدوو اختيدار املدر ة  وجدة  داحلة 

 ·مءمنة
واآلوة الاانية:  طلب عدم املوا ة يف التعامل مع اآلخرونن وعددم ظلم،دم وإن  دانوا علدم 

يف الجدددءون احليا يدددة اليوميددددة مدددن  عدددام وادددرار: ونبودددخ التوسددددل ن  غدددري دودددن اإلسدددالم
واستعما  اللونة و  ل الطيبدات مدن األمدور ن عتدا ن وهو ما  اارت إلي  اآلوة الاالاةوا 

ويف و دف ن املستببة واملباحة للمءمنيب و ر ،ا وعد من املوا ةن  ما جا  يف اآلوة الرابعة
لبعض الكفار ) وم مثود( يف  من نيب هللا  امشن  ان الجدول لددو،م: التبداهخ ولعمداراتن 

ألموا ن والتفاخر ولبنيانن فقا  ةدم نديب هللا  دامش عليد  السدالم: )و   طيعدوا والتعاظم و
 ·{ مر املسرفيب

                                 
 (.31(  سورة األعرا : اآلوة ر م )1)
 (.32(  سورة األعرا : اآلوة )2)
 (.151الجعرا : اآلوة ر م )(  سورة 3)
 (18(  سورة لقمان : اآلوة ر م )4)
 (19(  سورة لقمان : اآلوة ر م )5)
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 ·ويف و ددددية لقمددددان  بندددد   ن وتعامددددل مددددع النددددا  وعتدددددا  مددددن دون  كددددرب  و  احتقددددار

 :اآليت الل ذ رت التوسل يف املعامالت املالية -هد
ېئ  ىئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ ددددددددا   عدددددددداىل: )

 (1)ًا( ی  جئ  حئ  مئ  یىئ    ىئ  ی    ی
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  و ددددددددا   عدددددددداىل: )

 (2)(ڤ
 (3)(ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  و ا   عاىل: )

 (4)(ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  و ا   عاىل: )
 ·و الصددددر  يف احملرمدددداتيف اآلوتددددان األوىل والاانيددددة هنددددخ عددددن التبددددشور يف اإلنفددددا ن وهدددد

ويف اآلوددة الاالاددة:  جددبي  حلددا  اإلنسددان املقدد ِّ واملسددر  مبددن ربددل وددد  إىل عنقدد   ددخ   
 ·وستفيد من عمل،ا  و بسط،ا ومدها  ل،ا من دون حسار  و مراجعة

ويف و ددف عبدداد الددرمحن إهنددم معتدددلون يف  صددرفاوم ويف إنفددا ،م  مددا يف اآلوددة الرابعددةن 
 عل وجل  ن من  فات املفلبيب  هندم ختلصدوا مدن مدرض البجدل والجدان و خريًا وبيب هللا
 ·والجا علم النفل لعدم اإلنفا  علي،ا اآلخرونالبجل علم 

 
 اآليت الل وردت يف التوسل بيب  مور الدنيا واآلخرة:  -و

وبدديب لينددا  ددنفيب مددن النددا ن  ددنف ضددي  األفدد  مطمددو  البصددرية.  ددل مهدد  الدددنيا فددال 
 إلي،ان و  حيرص إ  علي،ا. ولتفت إ  

                                 
 (27-26(  سورة اإلسرا  : اآلوة ر م )1)
 (29(  سورة ا سرا  : اآلوة ر م )2)
 (67(  سورة الفر ان : اآلوة ر م )3)
 (9(  سورة احلجر : اآلوة ر م )4)
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و ددنف رحددب األفدد ن نددري البصددريةن وسددع  لبدد  الدددنيا واآلخددرةن نسددل  هللا احلسددنة في،مددا 
 مجيعاً.

ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ا   عاىل: )

ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

 (1)(وئ  وئ  ۇئ    ەئې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ
ر القرآن القسم الاالث من الندا  اسدب التقسديم العقلدخ وهدو مدن   وطلدب إ  ور وش 

حسنة اآلخرةن وما ل  يف الدنيا من  ررن و ان  وعلمنا  ن هدشا الصدنف   وكداد ووجدد يف 
النا ..   هو وجدعرا  ن  عمدا  الددنيا وإدارة اداهنا يف حسدار  الدب اآلخدرةن إمندا هدو 

 . (2)رةن و را  الدون معاً  مر مشموم وخاره عن سنة الفط
وئ  ۇئ    وئى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئو ددد  ددا  هللا  عدداىل يف هددشا الجددلن: )

.  دددا  الودددلاب:  إن التوسدددل (3)( ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ    ۈئۇئ  ۆئ  ۆئ
هنا  ن متلك احلياة لتسجرها يف بلدو  املادل العليدان    ن متلدك احليداة فتسدجر  لددنياهان 

 (4)فتقعد ملوماً حمسورًا. و  قرم من احلياة   اًل 
وبعد عرض النصوص حيسن وضع ما ولخ مدن النقدا  ليسدري علي،دا املسدلمن للو دو  إىل 

 :حد الوسطية وا عتدا  يف دون هللا من دون غلو  و  فرول

                                 
 (202 -200ر م ) : اآلوة البقرة(  سورة 1)
 (ن وختصار. 182 -181العبادة يف اإلسالمن للقرضاوي: ص )(  2)
 ( 77سورة القصص آوة: )(  3)
 ن  بعة ا قاد العاملخ. 253خل  املسلمن حممد الولابن ص (  4)
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 ا لتدددلام أحكدددام الددددون: عقيددددة وعبدددادةن علمددداً وعمددداًلن مدددن دون ا دددروه  يدددد  منلدددةن -

ۆئ  ۆئ  ۈئ        ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ )

 (1) )ۈئ  ېئ

  صد وج  هللا يف العبادات واملعامالتن يف األ وا  واألفعا ن يف التصدرفات واحلر داتن -

ہ    ۀڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ)

 (2)(ہ   ہ

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  )    عداىل:اا حتكام عند ا ختال  د إىل ادرو هللان  د -

  ڭۓ    ڭ   ڭ     ڭ  ۓھ  ھ  ھ  ے  ےہ  ھ    ہڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ

 .  (3)·( ۆ  ۈ  ۈ    ۆۇ  ۇ

ڭ  ڭ    ڭے    ے   ۓ  ۓ  ھہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ: )حسن التو ل علم هللا -

 (4)·( ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

 .(5)·( ڃ  ڃ   ڃ  ) جمالسة العلما ن و ببة الصاد يب -

 ·احلرص علم الطاعاتن واملواظبة علي،ا وإن  لت -

 ·والتنافل يف القروتالتساب  يف ا ريات  -

 ·نبش التعصب والتلمت -

 ·ملجتلفا ر  التمييل بيب خل  هللا ا ة املدرسة الفق،ية املجتلفةن  و املشهب  -

 

                                 
 (.83(  سورة آ  عمران :اآلوة ر م )1)
 (.5(  سورة البينة : اآلوة ر م )2)
 (.67ر م )(  سورة ووسف : اآلوة 3)
 (3(  سورة الطال  : اآلوة ر م )4)
 (119(  سورة التوبة : اآلوة ر م )5)
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نبدددش التفروددد  بددديب املسدددلميب ا دددة القبليدددة  و الجدددعوبيةن فددد ن هللا إمندددا خلقندددا  دددشلك  -
ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  ) للتعدددددددار  والتدددددددواددن   للتنابدددددددش والتفدددددددرد:

 . ( 1)·( ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇچ   چ  ڇ  ڇ

خدددري األمدددور :التدددوا ن احليدددايت يف إادددباو الورائدددل وامليدددو  والعوا دددفن إذ يف احلددددوث -
 :و ا  الجاعر(2) وسا ،ا

 ااة و   ر ب ذلوً  و   عباً   عليك أوسا  األمور ف هنا
 

                                 
 ( 13( سورة احل رات : اآلوة ر م )1)
 (.983/2()1093(  روا  احلارث يف مسند   وائد اةيامخ ور :  يف العمل للدنيا واآلخرة نر م: )2)
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 املببث الرابع
 مميلات الوسطية

 :(1)وفوائدها من ملاي الوسطية
ولقد  ان منبكمة هللا  عاىل  ن اختار الوسطية اعارًا مميلًا ةش  ا مة الل هخ اخر األمم 
وةش  الل ختم هبا الرسا ت اإلةية وبعث هبا خامت  نبيائ  ن رسول  للنا  مجيعًا ورمحة 

 للعامليب.
 الوسطية  لي  ولرسالة ا الدة :
ودة اللمان واإل ار  ن  عار التطر  يف  ضية ما ف ذا  ان فقد جيو  يف رسالة مرحلية حمد

هنا  مبالوة يف الدعوة إىل الوا عية  ومت مببالوة يف الدعوة إىل املاالية وإذا  ان هنا  
غلو يف النلعة املادوة .. رد علي،ا بولو معا ل يف النلعة إىل الروحية  ما ر ونا ذلك يف 

عة املادوة الوا عية عند الي،ود والرومان ف ذا  دت الدينة املسيبية ومو ف،ا من النل 
الدعوة املرحلية دورها املو وت وحدت من الولو ولو ولوو مال   ان  بد من العودة إىل 
احلد الوسل وعلم الصرا  السوي فتعتد   فتا امليلان وهشا ما جا ت ب  رسالة 

 اإلسالم بو ف،ا رسالة عاملية خالدة.
 اين  خر  متيل من،ل اإلسالم وععل،ا  هاًل للسيادة وا لود.علم  ن يف الوسطية مع

 الوسطية هخ العد : -  
فمن معاين الوسطية الل و فت هبا هش  ا مة يف اآلوة الكرمية ور بت علي،ا 
ا،ادوا علم البجروة  ل،ان لقبو  ا،ادة الجاهد فمار وكن عدً  فلن ا،اد   مرفوضة 

العد  ف،و املرضخ بيب النا   افة و فسري الوسل يف  مردودة  ما الجاهد العد  واحلكم
اآلوة اثبت عن النيب  لم هللا علي  وسلم فقد رو  اإلمام امحد والبجاري عن    سعد 
ا دري  ن النيب  لم هللا علي  وسلم فسر الوسل هنا ولعد   والعد  والتوسل 

                                 
 .للجدي  ووسدف القرضداوي اإلسدالمية ومعامل،دا (  الجي  / ووسف القرضاوي   تار :  لمدات يف الوسدطية1)

 م 2007الطبعة األوىل  43ص 
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 الطرفيب املتنا عيب  و والتوا ن عبارات متقاربة املع  فالعد  يف احلقيقة  وسل بيب
ا  را  املتنا عة دون ميل  و قيل إىل  حدمها او  حدها وهو بعبارة  خر  : موا وة بيب 

 هشا ا  را  حيث وعطخ  ل من،ما حق  دون خبل و  جور و  حماوة ل .
 الوسطية هخ ا ستقامة :  -ر 

فاملن،ل  والوسطية  عل  شلك استقامة املن،ل والبعد عن امليل وا درا  
املستقيم وبتعبري القرآن : )الصرا  املستقيم( هو  ما عرب  حد املفسرون الطرو  السوي 
الوا ع وسل الطر  ااائلة عن القصد إىل ااوانب ف ذا فرضنا خطو ًا  ارية وا لة بيب 
نقطتيب متقابلتيب فا ل املستقيم إمنا هو ا ل الوا ع يف وسل  لك ا طو  املنبنية 

رة  ون  وسطًا بيب الطر  ااائلة  ن  كون ا مة امل،دوة إلي  وسطًا بيب ا مم ومن ضرو 
 السالكة إىل  لك الطر  اللائفة .

ومن هنا علم اإلسالم املسلم ان وسل  هللا اةداوة للصرا  املستقيم  ل ووم ما   
وذلك وقل عن سبع عجرة مرة هخ عدد ر عات الصلوات ا مل املفروضة يف اليوموالليلة 

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ) حيب وقر  فاقة الكتار يف  ال   فيقو  داعيًا رب  :

 (1)( .ڦ   ڄ  ڄ
واإلسالم وحد  ونفرد هبش  امليلة )الوسطية ( دون غري  من امللل جا  يف التفسري 

 املل ور:التمايل للموضور علي،م ولي،ود وللضاليب ولنصار  .
ود والنصار  ميالون اإلفرا  والتفرول يف  اري واملع  يف ذلك : ان  اًل من الي،

من القضاي فالي،ود  تلوا األنبيا  والنصار   ةوهم .. الي،ود  سرفوا يف التبرا 
والنصار   سرفوا يف التبليل حىت  الوا:  ل اخ   يب للطيبيب .. الي،ود غلوا يف 

الرسوم يف الجعائر ااانب املادي والنصار   صروا في .. الي،ود  طرفوا يف اعتبار 
 والتعبدات والنصار   طرفوا يف إلوائ،ا .

                                 
 (. 6ن7( سورة الفاقة : اآلوة ر م : )1)
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واإلسالم وعلم املسلم  ن حيشر من  طر   اًل من الفروقيب و ن ولتلم املن،ل الوسل  و 
الصرا  املستقيم الشي سار علي   ل من رضخ هللا عن،م و نعم علي،م من النبييب 

 والصدوقيب والج،دا  والصاحليب.
 ريوة :الوسطية دليل ا   -ه 

والوسطية  شلك دليل ا ريوة وم ،ر الفضل والتميل يف املاديت واملعنويت ففخ ا مور 
املادوة نر   فضل حبات العقد واسطت  ونر  رئيل القوم يف الوسل واإل باو من 

 حول  .. ويف ا مور املعنووة اد التوسل دائماً خريًا من التطر .
 الوسطية متال اآلمان:  -د 

سطية متال منطقة ا مان والبعد عن ا طر فاأل را  عادة  تعرض للجطر  ما  ن الو 
والفساد   ار من غريها خبال  الوسل ف،و حممخ وحمرو  مبا حول  ويف هشا  ا  

 الجاعر:
  انت هخ الوسل احملمخ فا تفت    هبا احلوادث حىت   ببت  رفاً 

 و شلك اان الن ام الوسل واملن،ل الوسل واألمة الوسل
 وسطية دليل القوة:ال  -ه 

الوسطية  وضًا دليل القوة فالوسل هو مر ل القوةن إ   ر  الجبار الشي ميال مرحلة 
القوة وسطًا بيب ضعفيب :ضعف الطفولة وضعف الجيجوخة ؟! والجمل يف وسل 

 الن،ار   و  من،ا يف  و  الن،ار وآخر  !
 الوسطية مر ل الوحدة:  -و 

.فعلم حيب  تعدد ا  را   عددًا  د   وتناهم وبقم الوسطية متال مر ل ونقطة التال خ .
الوسل واحدًا ميكن لكل ا  را  ان  لتقخ عندها ف،و املنتصف وهو املر ل وهنا 
واضا يف ااانب املادي وااانب الفكري واملعنوي علم سوا  ومر ل الدائرة يف وسط،ا 

لوسل ميكن ان  لتقخ هبا ميكن لكل ا طو  اآل ية من احمليل  ن  لتقخ عند  والفكرة ا
األفكار املتطرفة يف نقطة ما هخ نقطة التوا ن وا عتدا   ما  ن التعدد وا ختال  
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الفكري وكون حتميًا  لما وجد التطر  ووكون حد   واد   بقدر حدة هشا التطر  
اما التوسل وا عتدا  ف،و  رو  الوحدة الفكروة ومر لها ومنبع،ا وةشا  اري املشاهب 

فكار املتطرفة من الفر ة وا ال  بيب  بنا  ا مة الواحدة ما   اري  املشاهب املعتدلة واأل
 يف العادة.

ةش  امللاي والفوائد الل ذ راها للوسطية حرص اإلسالم علم  ن وكون إحد  
 خصائص  العامة و ن  ت لم يف  ل مقوما   بوضوح.
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 الفصل الااين
 املببث ا و 
  سل الوسطية 

 من التعروف ميكن استنبا   سل الوسطية ومن  هم معامل،ا:
ا ريوة : وهخ  فة   مة يف األمة اإلسالمية  إن هخ آمنت وحن سببان  و عاىل  -  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   )و مرت وملعرو  وهنت عن املنكر  ا   عداىل :

والصددددفتان  (1)( ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ
المية حمصنة يف جممل،ا من الضاللة مءمنة بكدل لألمة يف اآلوة جعلت األمة اإلس

 –عليدد  الصددالة والسددالم –األنبيددا  والرسددل السددابقيب دون،ددا دوددن عدداملخ ونبي،ددا 
 اميع الاقليب ممتدة إىل  يام الساعة.

 العد  :  -ر 
  ﴾چ  چ  چ  ڇ   ڇ   ﴿والعددددد   مددددر إةددددخ وجددددمل ااميددددع  ددددا   عدددداىل :

ۆ  ۈ  ۈ    ۆۇ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ )و ول  سببان  :(2)

 (3) (ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ۅۋ  ۅ  ۋٴۇ
فالعد  واجب علم ا مة اإلسالمية عد  يف الداخل وعد  مدع غدري املسدلميب وهدو مدن 
احلقو  الواجبة لك النا  يف اإلسالم و دفة مدن  دفات ا مدة احملمدودة وء دد   قدو  هللا 

ام املسلميب ولعد  و طبيق  وا و  من  سببان  و عاىل والتارو  وقدم  مالة رائعة عم التل 
علم  نفس،م عد   بعددهم عدن احملداوة والعوا دف والصدامش واألهدوا  يف   دعب املوا دف 

 و اد ال رو  .
 رفع احلره: -ه 

                                 
 (110(  سورة آ  عمران : اآلوة ر م )1)
 (90(  سورة النبل : اآلوة ر م )2)
 (8( سورة املائدة : اآلوة ر م )3)
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إن رفع احلره املءدي إىل التيسري من معار الوسطية ومن  سل التجروع اإلسدالمخ 
ۇ  ۇ  ۆ  )  : و دا  سدببان (1) (ۓھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ) ا   عداىل :

والتيسري يف اإلسالم وعند املسلميب ونطل  مدن  وامدر (2)( ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ
مددن،ل  - وضدداً  –هللا عددل وجددل وهنيدد  و  حيمددل يف  يا دد  معدد  الت،دداون والتسدداهل وهددو 

 اامل يف ا حكام ومراعاة القدرة ووتسع  مام الضروريت .
اون بيب املسلميب إن  سل الوسطية يف اإلسالم   امت و حيت روح التع

ريهم يف إوصا  الدعوة إلي،م وعمارة ا رض والوسطية واستفادوا من التعار  علم غ
 وضًا دفعت املسلم إىل احلوار مع املسلم وغري املسلم من خال  ضوابل وضع،ا 
اإلسالم بسبب  ع اف  و ختال  بيب النا  ورغبت  يف إوصا  احل  إلي،م فاملسلمون 

ر حيا روها العباد ور ولووا حينما محلوا اإلسالم يف خطواوم األوىل ةم و،دموا املعابد و 
 دين و قاليد الجعور  و  قافت،م  و لوت،م  و مالبس،م حينما حكموهم و  رب دليل 

ر  ل  علم حاةا يف  ل إ ليم افتتب   –س الت الدولة –علم ذلك  ن الدواوون 
املسلمون خال  ا الفة  الراادة ور  عرر إ  يف ع،د عبدامللك بن مروان و شلك 

لة واملتداولة ر ول  املسلمون يف  ل   ليم وتعاملون بعملت   يلة ع،د ا لفا  العم
الراادون ومعاووة وولود ور قو  عربية إ  يف ع،د عبدامللك بن مروان فاإلسالم وسل 
ور ول  غري  ويف الو ت نفس  ر  ضعف هووت  واملستقلة وهيمنت  علم القلور واملقارنة 

بالد اإلسالمية وفتوحات املسلميب  ء د علم عدةم وخريوت،م بيب استعمار الورر لل
وأت ل وسطيت،م الل غرس،ا في،م اإلسالم والل من مثارها : التوا ن والتيسري والوحدة 

 واملوضوعية وققي  األ الة واملعا رة.
 

                                 
 (78(  سورة احلل : اآلوة ر م )1)
 (185ة : اآلوة ر م )(  سورة البقر 2)
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 املببث الااين

 الوسطية والوا ع:
ة علم الوا ع املعا ر ووقع إسناد من امل،ام اةامة يف ا مة اإلسالمية إنلا  الوسطي

الفعددل إىل  ددل األ ددرا  املسددلمة )الدددو  ن احلكومددات ن العلمددا ن احلكددام ن املفكددرون ن 
الدعاة ن الصفوة ن النجبة ن  هل الجور (  اًل فيما  ص  ولك فيما وطبق  فنجر   قافدة 

وات وعالمت،ددا الوسددطية  مددن  ددل األفددراد القددادرون يف  ددل الوسددائل املتاحددة مددن  هددم ا طدد
ققي  العد  واحلروة واملساواة من خال  من،ل اإلسالم واإلسدالم دودن  دامش لكدل  مدان 
ومكان و جكيل الرؤودة الواضدبة الداخليدة يف التعامدل مدع الطوائدف البعيددة عدن الولدو : 
)السددددنة والجدددديعة والصددددوفية ( مددددع املددددشاهب )املالكيددددة ن الجددددافعية ن احلنابلددددة ..( ومددددع 

)ا خوان ن السلف ن حدلر التبرودر...( وفدك ا ادتبا ات الفكرودة و دداخل ا عاهات 
املسددميات بدديب ا  ددولييب والليرباليدديب واإلسددالمييب لكدديال وكددوا غنيمددة وردة أل ددبار 
املصدددامش ا ا دددة فاجملتمعدددات اإلسدددالمية م،يدددلة بدددل مسدددتعدة لقبدددو  الوسدددطية ويف بنيت،دددا 

لقابليدة  سدتقبا  البقيدة من،دا ن وء دد ذلدك النقدا  األساسية الجخ  الكادري من،دا ولددو،ا ا
 التالية:
معااة اجملتمعات اإلسالمية من البعد العلمخ املدء ر عدن الوسدطية علدم املسدتو   -  

النجبددوي والرميددخ والسددبب ورجددع يف بعضدد  إىل الوددرر ومن، دد  واعتدائدد  وإىل 
ن الدددو  اإلعددالم الوددر  والددبعض اآلخددر نتي ددة األوضدداو اإلسددالمية يف عدددد مدد

 اإلسالمية .
لديل يف اجملتمعدات اإلسدالمية فددرد واحدد ودلعم  ند  غددري وسدطخ ولكدن املجددكلة  -ر 

الكرب   كممن يف وضوح الرؤوة و راوح الوسطية بديب عددة   درا  وموا دف مدع 
 ا  من التجوو .
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إن ا لان اجملتمعات اإلسالمية يف جممل،ا ومو ف،دا مدن األدين واألنبيدا  والرسدل  -ه 
والسالم وحياوا الوا عية و طلع،ا إىل املاالية واندماج،ا مع حفا  علي،م الصالة

هووت،دددا يف جمتمعددددات  خددددر  مءاددددر علدددم  ن بددددشرة الوسددددطية متمكنددددة يف عامددددة 
  كتالوم وإن غابت  حيااً عن األن ار.

د. معطيددددات الاقافددددة اإلسددددالمية املعا ددددرة الجددددعبية وممارسددددة  اددددري مددددن املسددددلميب بددددض 
و بددوةم لدد  و ددداوةم ألحكامدد  و دلتدد   قددو / مجيلددة  ددرار:  ولدددت يف السددلو يات ا  ددلان 

النمسددا وانتقلددت مددن املسدديبية إىل اإلسددالم اددعرت  نددل  مسددلمة ميكنددل  ن  حيددا حيدداة  
 املددة جدددورة وحليدداة و ن اإلسددالم جيعددل املددر  وجددبع حاجا دد  الروحيددة واملادوددة علددم حددد 

دعدة وحيقدد  اجت،دادًا دائمداً لتبسديب الوضددع سدوا  يف  دوا ن وضدمن  طددور عقليدة  قافيدة مب
 (1)املادي لإلنسان علم  سا  من العاله   لإلنسان وحد  بل اميع ا الئ  

فا  لان حاضر يف مجيع  واي الدون اإلسالمخ وحماور  وراها البعيد وميارس،ا املءمن 
يب الجدرو والقددرة و  ،ر ما بيب الفق  والتصور وبيب الو   والقصد وبيب العلم والعمل وبد

وبيب احلب والبوض روي اإلمام  محد بن حنبدل يف مسدند  عدن رسدو  هللا  دلم هللا عليد  
ف ندد  مددن وجدداد الدددون وولبدد    – ددالث مددرات –وسددلم اندد   ددا  :   علدديكم هددديً  صدددًا 

فالتجددددد يف االئيدددات والفدددروو   وجدددري إىل العدددد  وا  دددلان و   ددددم مقا دددد اإلسدددالم 
 ن الوسطية و لم نفس  ووجو  دون .واملتجلخ ع

                                 
 .210(   الوا عن اإلسالم ن د/ عماد الدون خليل ن ص 1)
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 املببث الاالث
 خصائص الوسطية 

 ن الجروعة اإلسالمية ر أتت إ  من  جل  طبيق،ا علم  رض الوا ع و  وتبقد   (1
إ  إذا  خدددشت يف حسددداهبا الجدددرحية األ دددرب مدددن األمدددم  –بنسدددبة عاليدددة –ذلدددك 

 ية.واحتلت املساحات البعيدة عن الولو واجملون والتلمت ولوسط
 ن عمدددددددددوم مقا دددددددددد الجدددددددددرو احلنيدددددددددف  صدددددددددل إىل  هدددددددددداف،ا مدددددددددن خدددددددددال   (2

 (1)(ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  )الوسطيةوا عتدا   ا   عاىل:

 ن معدااة البجددروة وحروهبدا وفتن،ددا  نطلد  دائمدداً مدن األ ددرا  ور  كدن الجددرائا  (3
الوسطم واألفكدار املقتصددة ودعداة الرفد  والقسدل إ  ضدباي لإل درا    هدم 

 م من التفرول واإلفرا   كون املرجعية ةم وا ستقرار علم  ودو،م.معااو

 ن الوسددطية يف اإلسددالم عقيدددة واددروعة علددم اعتبددار  ن عقيد دد  علددم الوسددطية   (4
واددروعت  مبنيددة علددم الوسددطية  مددا نددص  هددل الفقدد   – مددا نددص  هددل العقائددد 

 (2) والقواعد واأل و .

الكددافرة فيمددا ونفعدد  وحيتاجدد   مددا  جيددب عددل املسددلم ا سددتفادة مددن عددارر ا مددم (5
 علوم املادة يف الوالب من  سل التقدم الدنيوي وملك  ل النا .

ولدددشا  دددام اإلسدددالم علدددم الوسدددطية ومتيدددلت ادددروعت  ولوسدددطية و و دددم عليددد  
الصددالة والسددالم معدداذًا و و موسددم  ادددئاًل :)وسددروا و   عسددروا وبجددروا و   نفددروا ( 

هللا عليدد  وسددلم : )إن هللا رفيد  حيددب الرفد  يف ا مددر  لدد  روا  البجداري و ولدد   دلم 
ووعطدددخ علدددم الرفددد  مدددا   وعطدددخ علدددم العندددف( روا  البجددداري وإن  اندددت الددددرور 
املءدوة إىل اانة  ارية ف،خ من خال  الوسطية   ار  ن  سبار دخو  اانة  وسر مما 

                                 
 (9(  سورة اإلسرا  : اآلوة ر م )1)
 .18(  الوسطية وا عتدا  و  رمها علم حياة املسلميب ...  امش آ  اي  ص2)
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 فددا  عطدد   و ددن   ددبار الولددو فقددد  دددخل اانددة بسددبب إغا ددة حمتدداه  و بسددبب إ
  لب  و  ل  و بسبب  لمة  و بسبب دمعة .

والوسددطية  ددفة ودددعي،ا الكاددري مددن الطوائددف والتيددارات وأتيت اإلاددكالية مددن 
قدوددد مصدددرها احلقيقددخ ومددن الصددد  يف التعامددل مع،ددا ومددن سددو  الف،ددم ملعناهددا  و 

إلميدان يف منطقدة وسدطم بديب ا -ماالً –ا لل بيب معناها الجرعخ واللووي فاملنافقون 
 والكفر .

ووسطية اإلسالم  تسم و ريوة وا عتددا  والتسداما و قددم للمسدلميب  جدياًل 
ودددر  وا ددع األمددة وونطلدد  مددن ااددشور ووتفاعددل مددع الوا ددع و  وعددر  اإلفددرا  و  

 وعبث ب  التفرول و  و،مل الكليات و  حي   والئيات.
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 املببث الرابع
 ضوابل الوسطية

ضددوابل املددن،ل الوسددطخ  ددائال:  وقددوم  يددار  ووسددف القرضدداوي رقددد حدددد الددد تو ل
وقسم منطلقا   الوسطية علم مجلة من الدعائم الفكروة ن  رب  مالحم  وقدد معامل ن 

 ::و هداف ن ومتيل  عن غري  من التيارات ن  تمال فيما ولخ

 املالئمة بيب  وابت الجرو ومتوريات العصر. 
 ف،م النصوص االئية للقرآن والسنة يف ضو  مقا دها الكلية. 
 التيسري يف الفتو ن والتبجري يف الدعوة. 
 لئياتالتجدود يف األ و  والكلياتن والتيسري يف الفروو واا. 
 الابات يف األهدا ن واملرونة يف الوسائل. 
  احلدرص علدم اادوهر  بدل الجددكلن وعلدم البدا ن  بدل ال داهرن وعلددم

 . عما  القلور  بل  عما  ااوارح
  الف،م التكداملخ لإلسدالم بو دف : عقيددة وادروعةن دنيدا ودودنن ودعدوة

 .ودولة
  دعوة املسلميب وحلكمةن وحوار اآلخرون وحلس. 
 بيب الو   للمءمنيبن والتساما مع املجالفيب اامع. 
 اا،اد واإلعداد للمعتدونن واملساملة ملن جنبوا للسلم. 
  التعاون بيب الفئات اإلسدالمية يف املتفد  عليد ن والتسداما يف املجتلدف

 .في 
  مالح ددددة  وددددري   ددددر اللمددددان واملكددددان واإلنسددددان يف الفتددددو  والدددددعوة

 .والتعليم والقضا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A
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 لتدره احلكيم يف الدعوة والتعليم واإلفتا  والتويرياختاذ من،ل ا. 
 امع بيب العلم واإلميانن وبيب اإلبدداو املدادي والسدمو الروحدخن وبديب ا

 .القوة ا  تصادوةن والقوة األخال ية
   ال  يل علم املبادئ والقديم اإلنسدانية وا جتماعيدةن  العدد  والجدور

 .واحلروة وحقو  اإلنسان
 رواسددب عصددور التجلددفن ومددن آاثر الوددلو احلضدداري  قروددر املددر ة مددن

 .الور 
   الدعوة إىل عدود الدون من داخل ن وإحيا  فروضة ا جت،داد مدن  هلد

 .يف حمل 
    احلرص علم البنا    اةدمن وعلم اامع   التفرود ن وعلدم القدرر

 .املباعدة
  حانيددة ا سددتفادة أفضددل مددا يف  را نددا  لدد : مددن عقالنيددة املتكلمدديبن ورو

 .األ رويبن وانضبا  الفق،ا  واأل ولييب وإ باواملتصوفيبن 
 اامع بيب استل،ام املاضدخن ومعاوجدة احلاضدرن واستجدرا  املسدتقبل 

... 
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 املببث ا امل

  مالة علم الوسطية يف القرآن الكرا
الوسل واملسلك الوسل هو مسلك اإلسالم وأيمر ولوسطية واملن،ل يف  ل الن 

احلياة و  وكفخ هبشا بل حيشر املسلميب من الشهار إىل  حد ا درافيب من اءون 
: الولو  و التقصري وهشا األمر وتكرر املسلم مرات عدة  ل ووم ذا  ر  سورة 

ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  )الفاقة وخا ة يف الصالة حيث اد يف خامتت،ا 

( ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ واملوضور علي،م هم  (1)َ 
قصرون حيث عرفوا احل  وا ر وا عمدًاو ما الضالون ف،م   الضاليب ن ااناة امل

النصار  ومن ااهب،م حيث  هوا ور وعوفوا احل  وساروا علم ضال  مبيب 
فالوسطية مطلوبة وهخ ا عتدا  يف  ل األمور الدونية والدنيووة ولقد  عددت 

وا عتدا  و نوعت  ور  ساليب القرآن الكرا والسنة النبووة يف الدعوة والتوسل 
 :  لك الدعوة وإليك بعض األمالة

 الوسطية من  فات األمة : .1
 ا  القر يب :   وملدا  دان الوسدل  (2) (ڤ  ڤ  ڤ  ڤ)  ا   عاىل :

جمانبدداً للولددو والتقصددري  ددان حممددودًا  ي هددش  األمددة ر  وددل النصددار  يف  نبيددائ،م و  
إذ وقددو  يف أتملدد  ةددش   –رمحدد  هللا –يد وهللا در سدد  (3) صددروا الي،ددود يف  نبيددائ،م  

اآلوة  :   وإهنا لألمة لك معاين الوسل والقصد  و من الوسل مبعنا  املادي احلسدخ 
 (4 

                                 
 (6.5(  سورة الفاقة : اآلوة ر م )1)
 (143(  سورة البقرة : اآلوة ر م )2)
 .154ن ص2مع ألحكام القرآن : ه(  ااا3)
 .131ن ص 1(  يف ظال  القرآن :ه4)
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 الوسطية من  فات عباد الرمحن : .2
ېئ  ېئ   ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  ) دددا   عددداىل مادحددداً عبددداد 

 ( 2) ا  القر يب :   واما  بفتا القا  وعل عدً  (1)(جئ  حئ

و ا  رمح  هللا :  ا  ابن عطية : وإمنا التلنيب يف هش  األمة هو يف نفقة املباحات   
فلدر الجرو في،ا إ  وفر  اإلنسان حىت وضيع حقًا  خر  و عياً  ودو هشا وإ  وضي  
 وضًا ووف  حىت جيمع العيا  ووفر  يف الجا واحلسن يف ذلك هو القوام  ي العد  

اسب عيال  وحال  وخفة ظ،ر  و رب  وجلد  علم الكسب  و  والقوام يف  ل واحد
 ضد  هش  ا صا  وخري ا مور الوسل 

 وسطية اإلسالم بيب الديات األخر  : .3

فاإلسالم وسل بيب  رو  املوضور علي،م  ماا  : الي،ود الشون  تلوا  نبيا  هللا 
موا  اري مما ر  ،م هللا و تلوا الشون أيمرون ولقسل من النا  و سرفوا يف التبرا وحر 

وبيب الضاليب اماا  : النصار  الشون اختشوا األنبيا  آةة واختشوا األحبار والرهبان 
معبودات من دون هللا و سرفوا يف التبليل حىت  الوا :  ل اخ   يب للطيبيب ن  ما 

 .  هل احل  فصرا ،م من  نعم هللا علي،م من النبييب والصدوقيب والج،دا  والصاحليب

واإلسالم وسل يف ا عتقاد بيب خرافييب وصد ون بكل اخ  ووتعلقون بك اخ  
ووءمنون بوري برهان حىت عبدوا آةة من دون هللا فعبدوا األبقار و دسوا األح ار 
واألواثن وبيب من ونكر  ل اخ  و  وتعلقون إ  وملاديت احملضة وونكرون من ردا  

                                 
 (.67(  سورة الفر ان : اآلوة ر م )1)
 .74ن ص2(  ااامع ألحكام القرآن للقر يب ه2)
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ۈئ   ( : ولكن القرآن الكرم وقو  ةء   وهء  الفطرة والعقل وبراهيب املع لات 

 (1) (ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  

إن احلددددوث عدددن الوسدددطية يف ا عتقددداد مدددنا وخبا دددة يف عصدددرا احلاضدددر فن دددد حدددىت يف 
الو دددت احلاضدددر غلدددوًا يف املددداديت حدددىت  نكدددروا وجدددود هللا عدددل وجدددل وعبددددوا املدددادة بدددل 

ان  ي و ددل هبددم الفددرا  الروحددخ وهددو   ددببوا دهددرويب وغلددوا يف املعبددودات حددىت الجدديط
الجدطل واإلفدرا  إىل  ن عبددوا الجديطان يف الو ددت احلاضدر الدشي وسدمون  عصدر التنددور 
مددع  ن الجدديطان عبددد مددن  دددا لكددن ظ،ددرت عبددادة الجدديطان حددىت يف  بنددا  هددشا اايددل 

وعمددا فوسددطية اإلسددالم يف هددشا : اإلميددان وحن وحددد  آةدداً واحدددًا   آلدد  إ  هددو سددببان  
و ددل مددن (  2) (پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ،) وجددر ون

 سوا    ميلك لنفس  نفعاً و  ضرًا و  مو ً و  حياة و  نجورًا .

 وسطية اإلسالم يف األنبيا  : .4

واإلسالم وسل بيب الشون ع موا األنبيا  و دسوهم ورفعوهم فو  منللت،م حىت جعلوهم 
فاة الشون  شبوا و هانوهم بل عشبوهم و تلوهم بل يف الو ت حن وبيب اا  بنا آةة  و 

احلاضر بعض،م وقولون إهنم جمرد مصلبيب اجتماعييب  و هم مصلبون يف  و اوم 
 فبسب  ما اآلن فما  بوا ب  غري مناسب ةشا الو ت!

 

 

                                 
 (111(  سورة البقرة :اآلوة )1)
 ( 5.4.3(  سورة اإلخالص : اآلوة ر م )2)
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 وسطية اإلسالم يف العقل:  .5

املعار  واحلقائ  يف  شلك اإلسالم وسل بيب الوالة يف العقل الشون جعلو  مصدر 
الوجود وما ورا  الوجود وبيب اافاة والشون  نكروا ل  وانللقوا و علقوا وإلةامات وعمت 
 بصارهم فمع األسف مجع املادوون بيب التعل  وملادة والتعل  ولعقل فمات  و لت،م 

فللووا  إلي  عقوةم  بلو  وما ر  قبل  عقوةم ردو   ما  ن  وقابل،م  ر   خر  فر وا
و علقوا و رافات فاإلسالم وسل من ذلك ف،نا   مور  وألوهامعقوةم ولكلية فتعلقوا 

غيبية   ودر ،ا العقل فيسلم هبا بضوابط،ا و مور معقو ت و د جعل هللا عل وجل 
عقوً  وجعل،ا هخ حمطة التكليف إذا دن  هل دوننا دون وسل يف ذلك فالعقل ل  منللت  

ويف املقابل دن   نولو ايث ما ر  صد   عقولنا    قبل    كاليفحمطة بل العقل هو 
ألننا نعلم  ن العقل حمدود  ما  ن  ا ا نا  ل،ا حمدودة فقوة اليد والبصر والسمع  ل،ا 

 حمدودة  شلك  وة العقل حمدودة لكن،ا  وة نع   هبا يف حدودها.

علم النفل مجقة  برية الوسطية يف العبادات : ميسرة ووسل    عبة  ج   .6
 و  هخ ساذجة    ء ر يف النفل.

الوسدددطية يف املعدددامالت:  ل،دددا حدددال  مدددن بيدددع وادددرا  و دددرا  ومجددداروع  راعيدددة  .7
و دددناعية وا تصدددادوة سدددوا   اندددت  دميدددة ام حدوادددة واأل دددل في،دددا احلدددل إ  مدددا 
حرمتدد  الجددروعة و  قددرم إ  مددا مافيدد  واحدددة مددن مفاسددد مخسددة: ظلددم ن غددررن 

 لة ن رو ن  مار.ج،ا
وسددل يف  ددل فضدديلة وسددل بدديب رذولتدديب ففضدديلة الكددرم  األخددال :الوسددطية يف  .8

وسدل بدديب التبددشور والبجددل وفضدديلة الجدد اعة وسددل بدديب الت،ددور واادد  وفضدديلة 
 احلشر والنباهة وسل بيب الوفلة وسو  ال ن مب   وستب .

من،ا إ  القليل ففخ الوسطية يف املل ل واملجرر وامللبل:  ل،ا حال  و  حيرم  .9
األ عمة ما وقارر مخسة عجر حمرمًا والبا خ حال  ويف اللبا  ما  ولود علم 



 

 
1231 

عجر حمرمات ويف املجرووت ما   ولود علم مخل حمرمات والبا خ حال  
 .خ فلون هشا ممن وقو  : دلن علما  الدون حرموا علينا  ل ا

 يا:  ا   عاىل :الوسطية يف العناوة ولروح وااسد والدون والدن .10

( وقال تعااى  1)ٻٱ  ٻ  ٻىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   

ىئ  ی  ی  ی     ىئۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ۈئوئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ

 (2)(حئ   مئ  ىئ  يئ  جب    جئی

الوسددطية يف األحكددام والعبددادات: فالتكدداليف يف حدددود ا سددتطاعة ر وكلفنددا  .11
يف ( 3) (ٴۇۈ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ ( هللا عددل وجددل إ  يف حدددود  دددر نا ن

الصلوات ويف الل اة يف الصيام يف احلدل يف سدائر املطلدووت الجدرعية بدل الدشون 
 رادوا ان وجددوا علم  نفس،م يف العبادة هناهم رسو  هللا  لم هللا علي  وسلم 
وو ددف مددن،م مو فدداً ادددودًا  مددا يف  صددة الاال ددة الددشون جددا وا إىل بيددوت الندديب 

ن عبدادة  فكدلهنم  قالوهدا فقدا : احددهم  مدا  ا  لم هللا علي  وسلم وسللون  ع
فل لم و   ام و ا  ا خر :   دوم و   فطدر و دا  الاالدث :   ا دلوه النسدا  
فقددام الندديب  ددلم هللا عليدد  وسددلم فبمددد هللا و  دد  عليدد     ددا  : مددا و    ددوام 

غدب وقولون  شا و شا  ما  ا فل دلم و ام و  دوم و فكدر و  دلوه النسدا  فمدن ر 
عدددن سدددنل فلددديل مدددل  إذا هدددو وسدددل يف التكددداليف بدددل يف التكددداليف إذا  دددر  
عليك ظر  خفف هللا عليك ف ذا جا  ظر  سوا    ان ادا اً  و يف األسدبار 

                                 
 ( 219.220( سورة البقرة : اآلوة ر م )1)
 (77ة القصص : اآلوة ر م )(  سور 2)
 (286(  سورة البقرة : اآلوة ر م )3)
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الل  ررهدا الجدرو  السدفر مدااًل  دد   وكدون ادا اً لكدن لدو حصدل ظدر  ادا  
 ف ن  أييت التجفيف .
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  و التضعيف ولكن ا مة يف جمموع،ا   عتمع علم ضاللة .
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 ا امتة
وإن من وتدبر آيت القرآن الكرا و وجي،ات األحادوث الجروفة جيد  هنا  ضع اإلنسان 
يف مو ع وسطخ متميل من احلياة ويف خطو  متوا نة مع ما حول  ومع نفس  ومع خالق  ن 

يف حر ة دائمة من  جل وشوب املسلميب واعتداةم  –نة الكتار والس –واملصدران 
وبنا  مستقبل،م يف ضو  السنن اإلةية حيث  عدو هبم إىل املقصد األو  اميع األدين 

برف  –السماووة إ  وهو :  التوحيد  الشي في   الح الدنيا وسعادة األخرة ن قمل،م 
علم األخر ن فالوسطية اعتدا   علم جناحيب  روحخ ومادي     وطوخ  حدمها –وليب 

إىل احلقو   -ماالً –ن  روبة إىل النفو  ن وحوةا  لتقخ اآلرا  و هل العقو   ومن ون ر 
يف اإلسالم جيدها متعددة ومر بة وواضبة ن لكل دائرة نصيب،ا من األمهية والاوار ن 

ل فبقو  هللا سببان  و عاىل وحقو  الرسو   لم هللا علي  وسلم وحقو  النف
والوالدون واأل ارر وااريان ن وحقو   اجملتمع واإلنسان ن وغريها وستند ققيق،ا 
وعال اوا فيما بين،ا علم الوسطية وا عتدا  يف األمر والعمل  فالوسطية ليست 
اعتشاروة و  إ الحية ن و د  كون ولضرورة  ويريوة وعلم هشا ن ف ن الوسطية ليست 

   ل حيب ن ومع  ل جيل ن ف،خ لب الدون وجوهرها  مرحلية ن وإمنا هخ مطلوبة يف
ودعوة اإلسالم إىل الوسطية ليل يف درور العبادة والدعوة واألحكام فقل ن ولكن،ا 
ممتدة إىل  ل متطلبات احلياة من مجاعر وغرائل وجوارح   السمع والبصر والكالم ن 

ة  ن املسر  يف راحة بدن  وإىل احتياجا    النوم والطعام واللبا  ن ومن بدو،يات احليا
 مقصر يف عمل  ن واملبال  يف عباد   و لم من وعو .

ومن خال  دراسة من،ل القرآن الكرا يف )الوسطية ( وتضا لنا  ن من  هم  سبار 
 ا درا  عن الوسطية وا عتدا  ما ولخ : 

 اا،ل.  .1
 ا باو اةو . .2
  وليب العا فة علم العقل . .3
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 ا ستع ا  املشموم. .4
 العلما  وا ستجفا  هبم واوام،م . ر   .5
 اختاذ اا،ا  مرجعاً للفتو  أفكار ومناهل حمددة. .6
 ا روه عن الفتو . .7

 وولتاب ف ن من وسائل الابات علم الوسطية ما ولخ:: 
 العلم الصبيا ولجروعة اإلسالمية   .1
التوسع يف العلم النافع وا  ديد من  خا ة علم مقا د الجروعة اإلسالمية  .2

 واعد الجروعة وققي  املصامش ودر  املفاسد ومن،ا دراسة  تار )األربعون و 
 النوووة(.

 العقل السليم  .3
ا ستفادة من التارو  وعارر النا   ا  عبدهللا بن مسعود رضخ هللا عن   .4

 السعيد من وعا من غري  والجقخ من وعا بنفس .

ۇئ   ۆئ  ائ  ائ       ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ) الصرب و ر  ا ستع ا  .5

( ۆئ
(2) (حب  خب  مب  ىب  يب  جبجئ  حئ    مئ  ىئ  يئ( )1)

 

 اح ام العلما  والسري بنصائب،م . .6
 ر  ا روه عن احلكام املسلميب وعلم األمة ولسالح ووألفكار املجالفة  .7

 للسنة النبووة.

                                 
 (35(  سورة األحقا  : اآلوة ر م )1)
 (60(  سورة الروم : اآلوة ر م )2)
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الل،م ار  نا و مة حممد  لم هللا علي  وسلم من،ل الوسطية وا عتدا  يف الننا  ل  و را 
 حقاً وار  نا ا باع  و را البا ل و اًل وار فنا اجتناب  ..  احل 

 و لم هللا علم سيدا حممد وعلم آل  و بب  وسلم
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