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ABSTRACT 

Moderation is linked to all aspects of the life of individuals in the Islamic societies, 

but its meanings vary in terms of language and terminology due to the diversity and 

expansion of the Arabic language, as well as the fact that meanings of moderation in 

Islam vary based on the use of the word in Quran and Sunna. Sometimes we see that 

moderation means justice, or adopting a middle position, and other times it means 

balance, as well as preference and beauty, and finally it could be used in the temporal 

and spatial structure. It was therefore necessary to delve into explaining the meaning 

of moderation in language and terminology, and to deepen the meanings of 

moderation in Islam, through an analytical descriptive approach based on the review 

and analysis of the most important Quranic verses and prophetic traditions that 

explain moderation in Islam and its foundations, in addition to the discussion and 

analysis of previous studies related to the subject. After clarifying and detailing the 

various meanings of moderation in the language and terminology, Quran and Sunnah, 

this study highlights the importance and status of moderation in Islam, and how it is 

represented in a good manner. It is a key to understanding Islam, its wisdom and 

meanings. It also evaluates the behavior of the individual among the good or the bad, 

or the best of two evils. Misinterpretation of moderation may occur by 

misunderstanding it as an invitation to indulgence and modesty. It was therefore 

necessary that this study seek to highlight the role of the Holy Quran and the Sunna 

in establishing the features of moderation and explaining its determinants and rules. 

The researcher hopes that this study will contribute to providing libraries with an 

important study on the legalization of moderation in the Holy Quran and Sunnah. 

The study concludes that moderation in Islam includes charity, justice, and 

facilitation, and not exposing anybody to embarrassment. It means wisdom,  

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 1, 2019 

 
 161 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

uprightness, and intimacy. It is a beacon that shuns all meanings of excessive and 

trivial understandings. Thus, the moderation of Islam is a fair, virtuous, and separate  

distinction between good and evil, and leads to a balance between the spiritual and 

material, the individual and collective, and realism and idealism. 
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 ملخص ال

، ولكن معانيها تتعدد الوسطية يف اللغة واالصطالح بكافة جوانب حياة األفراد واجملتمعات اإلسالميةترتبط الوسطية 
بتنوع اللغة العربية ووسعها، وكذلك تتنوع مدلوالت الوسطية يف اإلسالم بتنوع استخدام الكلمة يف العديد من املواطن 

يزان، وتارة أخرى مبعىن القرآنية والسنية النبوية. فنرى تارًة بأن الوسطية تعين العدل، وتارة مبعىن االعتدال، وتارًة مبعىن امل
األفضلية واجلمال، وأخرياً مبعىن البنية الزمانية واملكانية. ولذا كان لزامًا الغوص يف شرح معىن الوسطية لغة واصطالحاً، 

مراجعة وحتليل أهم اآليات يعتمد على  حتليليٍ  وصفيٍ والتعمق يف مدلوالت الوسطية يف اإلسالم، وذلك عرب منهٍج 
 سابقةٍ اٍت دراسمناقشة وحتليِل إضافة إىل  ،القرآنية واألحاديث النبوية اليت توضح ماهية الوسطية يف اإلسالم وأسسها

 باملوضوع. صلةٍ  ذات  
الوسطية يف اللغة واالصطالح والقرآن والسنة، نقوم هذه الدراسة بتسليط  تبعد تبيان وتفصيل خمتلف معاين ومدلوال

تعد مفتاحًا لفهم الدين  –متمثلة بالصراط املستقيم  –ة الوسطية يف اإلسالم، وكيف أهنا الضوء على أمهية ومنزل
 اإلسالمي وحكمته ومعانيه، كما وتقومي سلوك الفرد بني اخلرييني أو النقيضني أو خري الشريني.

وقد يساء فهم الوسطية على أهنا دعوة للتساهل واملداهنة، ولذا كان من الضروري أن تسعى هذه الدراسة إىل إبراز دور 
القرآن الكرمي والسنة النبوية اهلام يف إرساء مالمح الوسطية وشرح حمدداهتا وضوابطها. آملني بذلك أن تقوم هذه الدراسة 

 والسنة الشريفة.دراسة مهمة حول التأصيل الشرعي للوسطية يف القران الكرمي بتزويد املكتبات العلمية بباملسامهة 
، وهي منارة البينيةوالعدل واليسر ورفع احلرج واحلكمة واالستقامة و  لخرييةختلص الدراسة إىل أن وسطية اإلسالم جامعة ل

ًا فاضاًل تنأى عن مجيع معاين الغلو واإلفراط والتفريط واجلفاء. وبذلك تكون وسطية اإلس الم ميزانًا عاداًل معتداًل خرير
 متفاضاًل ومفرقاً بني اخلري والشر، وهادياً إىل ما حيقق التوازن بني الروحية واملادية، الفردية واجلماعة، والواقعية واملثالية.
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 المقدمة
الدين اإلسالمي احلنيف الذي يعد احلاضنة لقد أرسى القرآن الكرمي متظافراً مع السنة النبوية الشريفة املنهج الوسطي يف 
 األوسع للوسطية اليت هي األثر األول واألخري للمنهج الوسطي املذكور أنفاً.

وملا كان القرآن الكرمي قد متخض عنه املنهج الشمويل إىل جانب املنهج الوسطي، وملا كان املنهج الشمويل زاوية ينطلق 
ا يف معاجلة كافة جوانب احلياة واملندرجة مجيعها حتت مظلة القرآن الكرمي واليت من خالهلا إىل اجلادة اليت يعول عليه

تتعدد وتتنوع أشكاهلا وصورها، فمنها السياسية واالجتماعية واالقتصادية. ومما يدلل على وسطية النهج القرآين اآلية 
الذي يقوم عليه القرآن الكرمي  ( من سورة البقرة واليت جاءت شاهدة وحاضرة بذات الوقت على وسطية النهج143)

ِلك  ج ع ْلن اُكْم أُمًَّة و س طًا".  لقوله تعاىل:" "و ك ذ َٰ

اإلملام بكل ما تقدم، ولتوضيح ذلك بشكل أوسع ولتسليط الضوء بشكل أدق على ماهية املنهج الوسطي يف  ةولغاي
 جوانب كافية منها. لذلك سيقوم الباحث القرآن الكرمي فسيتم معاجلة موضوع الوسطية ودراستها من خالل اإلحبار يف

بتقسيم الدراسة اىل مبحثني رئيسيني يتضمن املبحث األول ماهية الوسطية بينما يتضمن املبحث الثاين املالمح البارزة 
 للوسطية يف القران الكرمي.

 مشكلة الدراسة:

لرفع الغشاوة وإزاحة الستار عن ماهية تنبع أمهية دراسة ومعاجلة هذا املوضوع من خالل منسوب اإلحلاح والضرورة 
الوسطية وذلك من خالل تبيان اخلط الفاصل ما بني التشابه والتباين يف ماهية الوسطية اإلسالمية بني دفيت التشريع أال 

 لية:حيث تربز احلاجة اىل توحيد املفهوم من خالل االجابة على االسئلة التا ومها القران الكرمي والسنة النبوية املطهرة.

 ما املقصود بالوسطية؟ .1
 ما هي أهم الضوابط اليت متيز الوسطية كمنهج عن غريها من املناهج االسالمية؟ .2

 :أهمية الدراسة

 ميكن ابراز امهية الدراسة احلالية على النحو التايل:
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 7/427م(، فصل الواو، باب وسط 1997معجم لسان العرب، أبن منظور، األفريقي املصري )بريوت: دار صادر:  1

 

الشريفة يف تبيان ضوابط الوسطية حماولة إبراز الدور اهلام والفاعل الذي يقوم عليه القران الكرمي والسنة النبوية  .1
 يف اإلسالم يف كافة جوانب حياة اإلنسان.

املسامهة بتزويد املكتبات العلمية بدراسة مهمة حول التأصيل الشرعي للوسطية يف القران الكرمي حيث أهنا  .2
 مرتبطة بكافة جوانب حياة األفراد واجملتمعات اإلسالمية.

 :أهداف الدراسة

 الدراسة على االهداف التالية:ترتكز 

 بيان وإيضاح مفهوم الوسطية لغة واصطالحاً، وتبياهنا من خالل القران الكرمي والسنة النبوية الشريفة. •
 التعرف والوقوف على أهم الضوابط املتعلقة بالوسطية يف اإلسالم. •

 :منهج الدراسة

وذلك من خالل مراجعة وحتليل أهم اآليات القرآنية واألحاديث تعتمد الدراسة احلالية على املنهج الوصفي التحليلي 
السابقة ذات الصلة  اتالنبوية اليت توضح ماهية الوسطية يف اإلسالم، من خالل مالحمها وأسسها إضافة إىل الدراس

 باملوضوع.

 :الوسطية في اإلسالم ماهية األول:المبحث  .1
 واالصطالحي للوسطية، إضافة إىل ما تضمنه القرآن الكرمي والسنة النبوية عن الوسطية.يتضمن هذا املبحث املعىن اللغوي 

 :المطلب األول: الوسطية في المعنى اللغوي واالصطالحي 1:1

 الوسطية لغًة:أواًل، 

للوسطية معان متقاربة كما وضحها ابن منظور يف قاموس لسان العرب، ففرق معىن كلمة وسط على وجهني، 
 األول: وسط بفتح السني ويقصد به عدة معان متقاربة:

 .1أمساء ملا بني طريف الشيء وهو منه، فنقول: قبضت وسط احلبل، وكسرت وسط القوس، وجلست وسط الدار .1
 صفة، مبعىن خيار أفضل، وأجود، فأوسط الشيء أفضله وخياره كوسط املرعى، خري من طرفيه ومرعى وسط  .2
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 .7/427معجم لسان العرب، مرجع سابق، فصل الواو، باب وسط  2
 .7/430معجم لسان العرب، مرجع سابق، فصل الواو، باب وسط  3
 "3/1167م("1987، )بريوت: دار العلم للماليني، 4الفارايب، طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر،   4
 .66م( ص2010، )بريوت: مؤسسة الرسالة، 1، ج1، طالتشريع الجنائي االسالمي مقارنة بالقانون الوضعيعبد القادر، عودة،   5
 .13م(، ص2001، )القاهرة: دار الشروق،1، ط، كلمات في الوسطية ومعالمهايوسف، القرضاوي   6

 

 
 أي: خيار منه.

  2ونضرة الحي ومرعى وسطا  فوارساً وفرطاإن لها 

 .3وسط مبعىن: عدل، ويذكر صاحب لسان العرب "أوسط الشيء أفضله وخياره واعدله" .3
ويقال شيء وسط مبعىن: الشيء بني اجليد والرديء ويذكر اجلوهري: )ويقال أيضا شيء وسط: أي بني اجليد  .4

 .4ء(والردي
مبعىن )بني( يذكر لسان العرب: )وأما الوسط بسكون السني فهو ظرف أما وسط بتسكني السني: فتأيت ظرفاً  .5

 ال اسم، جاء على وزن نظريه يف املعىن وهو )بني( نقول: جلست وسط القوم أي بينهم..(.

ومن خالل التعريفات آنفة الذكر يتضح لنا املعىن اللغوي لكلمة )وسط( وما تصرف منها، وأن هلا معان 
 ج يف معناها عن العدل والفضل واخلريية.متقاربة، فنجدها ال ختر 

"التوازن ونعين هبا: التوسط والتعادل بني طرفني متقابلني أو متضادين، حبيث ال ينفرد  هيو  الوسطية اصطالحًا:ثانياً: 
 .5عليه"أحدمها بالتأثري، ويطرد الطرف املقابل، وحبيث ال يأخذ أحد الطرفني أكثر من حقه، ويطغى على مقابله، وحييف 

اخلصائص العامة يف اإلسالم"، أن الوسطية من أبرز  ،كما بني القرضاوي يف كتابه "كلمات يف الوسطية ومعاملها
: "ونعين هبا التوسط بني طرفني متقابلني أو متضادين، مثالً الروحية واملادية، ، فكتبخصائص اإلسالم وعرب عنها بالتوازن

، حبيث ال ميكن أن يطغى أحدمها على اآلخر، وال يأخذ أحد الطرفني أكثر من 6لية"الفردية واجلماعية، الواقعية واملثا
 حقه مقابل أن يلغي الطرف اآلخر. 

وذكر الدكتور وهبة الزحيلي يف كتابه "الوسطية مطلباً شرعياً حضارياً" أن املقصود بالوسطية: "تعين االعتدال يف االعتقاد 
واألخالق، وهذا يعين أن اإلسالم دين معتدل غري جانح وال مفرط يف شيء من واملوقف والسلوك والنظام واملعاملة 

 احلقائق، فليس فيه مغاالة يف الدين، وال تطرف وال شذوذ يف االعتقاد، وال استكبار وال خنوع وال ذل وال استسالم وال 
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 .5م( ص 2001، )الكويت: املركز العاملي للوسطية،2، طالوسطية: مطلبا شرعياً وحضارياً وهبه، الزحيلي،   7
 (143سورة البقرة اآلية ) 8
 ( 143سورة البقرة اآلية )  9

 

تقصري، وال تساهل أو تفريط يف حق من حقوق خضوع وعبودية لغري اهلل تعاىل، وال تشدد أو إحراج، وال هتاون، وال 
 .7اهلل تعاىل، وال حقوق الناس، وهو معىن الصالح واالستقامة"

وعلى هذا فالوسط املراد واملقصود هنا هو العدل اخليار واألفضل إىل أن قال: وبالتايل مل يبقى معىن الوسطية جمرد التجاور 
أال وهو البحث عن احلقيقية وحتصيلها واالستفادة منها، مث يقول وهو بني الشيئني فقط، بل أصبح ذا مدلول أعظم 

معىن يتسع ليشمل كل خصلة حممودة هلا طرفان مذمومان، فإن السخاء وسط بني البخل والتبذير، والشجاعة وسط بني 
 والفضل اجلنب والتهور، واإلنسان مأمور أن يتجنب كل وصف مذموم، وكال الطرفني هنا وصف مذموم ويبقى اخلري

 للوسط.

فالدين االسالمي دين معتدل يتصف بالوسطية اليت تعين االعتدال يف السلوك واالعتقاد والنظام واألخالق، بعيدا عن 
 التطرف يف التفكري، أو مغاالة يف الدين، وال هتاون وال تقصري، أي التوسط بني شيئني.

 :نبوية الشريفةالوسطية في القرآن الكريم والسنة ال المطلب الثاني: 2:1

اء  ع ل ى النَّاِس و ي ُكون  الرَُّسوُل ع ل ْيكُ  ِلك  ج ع ْلن اُكْم أُمًَّة و س طًا لِّت ُكونُوا ُشه د  ، أي أن اهلل 8ْم ش ِهيًدا"قال اهلل تعاىل: "و ك ذ َٰ
 للناس.سبحانه وتعاىل قد أثىن على األمة اإلسالمية، وأنعم عليها بأن جعلها أعدل وخري أمة أخرجت 

تعترب الوسطية من خصائص الدين اإلسالمي، حيث وردت الوسطية يف القرآن الكرمي يف عدة مواضع، وذلك بتصاريفها 
املتعددة، وسوف نبني ذلك وسنبني معىن اآليات الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة مسرتشدين بأقوال املفسرين وجنملها 

 باآليت:

ِلك  ج ع لْ قال تعاىل:  -1  .9ن اُكْم أُمًَّة و س طًا""و ك ذ َٰ
 كلمة وسطاً: جاء تفسري ذلك من خالل السنة النبوية الشريفة وأقوال العديد من املفسرين كما يلي:
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 "4487، رقم5/176جعلناك...(: م("باب )وكذلك 2002صحيح البخاري، كتاب التفسري، حممد بن إمساعيل، البخاري )دمشق: دار ابن كثري،  10
 ( 213سورة البقرة اآلية )  11
 ".6/126م("1947، ) القاهرة: دار املنار،  2تفسري املنار، حممد رشيد، رضا، ط  12
 ( 238سورة البقرة اآلية )  13

 

 
تفسري هذه الكلمة من خالل احلديث النبوي الشريف، عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال: قال رسول  •

القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلرغت؟ فيقول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "يدعى نوح يوم 
نعم، فيقال ألمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: حممد وأمته فيشهدون 

 .10أنه قد بلغ، مث قرء رسول اهلل ))وكذلك جعلناكم أمًة وسطاً(("

ل، وهو مقابل الظلم حيث إن أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم شهدوا وهبذا احلديث يكون الوسط قد ُفسرر بالعد
 الوسط هنا تأيت مبعىن العدل.ف مبا عملوا.

ما جاء يف تفسري حممد رشيد رضا "تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار("، إذ قال: يف تفسري اآلية هو تصريح  •
على حنو اهلداية جعل اهلل سبحانه وتعاىل األمة اإلسالمية  11ملا فهم من قوله تعاىل: "اللَُّه ي  ْهِدي م ْن ي ش اُء" 

 .12أمة وسطا

أي أن الوسط هو اخليار والعدل، بعيداً عن الزيادة واألفراد، أو النقص والتقصري، واخليار هو الوسط بني طريف 
 األمر، أي املتوسط بينهما.

ِة اْلُوسْ  -2  .13ط ىَٰ و ُقوُموا لِلَِّه ق انِِتني  "قال تعاىل:" ح اِفظُوا ع ل ى الصَّل و اِت و الصَّال 
وردت يف اآلية الكرمية كلمة )الوسطى( ونوضح هنا أبرز اقوال املفسرين هلذه اآلية الكرمية، ونبني تفسري معىن 
 كلمة الوسطى، هل املقصود هبا الصالة الوسطى ألهنا املتوسطة بني الصلوات؟ أم اهنا أفضل الصلوات؟ أم االثنان معا؟

وضح اإلمام الطربي أقوال العلماء يف الصالة الوسطى، وأطال يف ذكر أدلة من قال: أن الصالة الوسطى هي  •
العصر، مث قال بعد أن رجح أن الصالة الوسطى هي العصر: وإمنا قيل هلا الوسطى: لتوسطها الصلوات 

 والوسطى: الفعلي من  املكتوبات اخلمس، وذلك أن قبلها صالتني وبعدها صالتني، وهي بني ذلك وسطهن
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)بريوت: مؤسسة الرسالة،  1شاكر،ط تفسري الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي، احملقق، أمحد حممد  14
 ."2/567م( "2000-ه1420،

 ".2/564تفسري الطربي، املرجع نفسه،"   15
 "2/437 2تفسري املنار، مرجع سابق،"    16
 (89سورة املائدة اآلية )   17

 

 

قول القائل: وسط القوم أوسطهم )وسطه( ووسطا، إذا دخلت وسطهم ويقال للذكر فيه: هو أوسطنا، ولألنثى: 
 .14هي وسطانا

وعندما ذكر قول من قال: إن الوسطى هي صالة املغرب، عقب الطربي على هذا القول، أن أصحابه وجهوا  •
قوله: )الوسطى( إىل معىن التوسط، الذي يكون صفة للشيء يكون عداًل بني األمرين، كالرجل املعتدل القامة 

 ا ليست بأقلرها وال أكثرها، والذين الذي ال يكون مفرطاً طوله، وال قصريًة قامته،   ولذلك قال: أال ترى أهن

ذهبوا إىل أن الصالة الوسطى هي املغرب، قالوا: أال ترى أهنا ليست بأقلها وال أكثرها، وال تقتصر يف السفر وأن 
 .15رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يؤخرها عن وقتها ومل يعجلها

ة الوسطى هي إحدى اخلمس، والوسطى مؤنث فسر حممد رشيد رضا رمحه اهلل اآلية الكرمية فقال: )والصال •
األوسط ويستعمل مبعىن التوسط بني شيئني أو أشياء هلا طرفان متساويان، ومبعىن األفضل، وبكل من املعنيني 

 .16قال قائلون، ولذلك اختلفوا يف أي الصلوات أفضل وأيهما املتوسطة(

شيئني، أي الواقع بني شيئني متساويني.  نالحظ من هذه التفاسري أن معىن كلمة الوسطى هو التوسط بني
 للوسطية: وسنورد فيما بعد عدة معان

  .17قال تعاىل: "ف ك فَّار تُُه ِإْطع اُم ع ش ر ِة م س اِكني  ِمْن أ ْوس ِط م ا ُتْطِعُمون  أ ْهِليُكْم" -1
فقد قال الطربي هبذا الصدد: وردت يف اآلية الكرمية كلمة )أوسط( ونوضح هنا أبرز أقوال املفسرين هلذه اآلية، 

 يف حني أورد سيد قطب رمحه اهلل يف كتابه ظالل  يعين تعاىل ذكره بقوله:" ِمْن أ ْوس ِط م ا ُتْطِعُمون  أ ْهِليُكْم.." أي أعدله.
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 2/971م( 2003، ) بريوت: دار الشروق، ظالل القرآنسيد قطب، إبراهيم،   18
 (28سورة القلم اآلية )  19
 (5سورة العاديات اآلية )  20
 "3/281تفسري الطربي، مرجع سابق، "  21
 "20/160م("1964 –ه 1384)القاهرة: دار الكتب املصرية،   2تفسري القرطيب، أبو عبد اهلل حممد، القرطيب،ط   22

 

القرآن )وأوسط حتتمل من أحسن، أو من متوسط، فكالمها من معاين اللفظ وكان اجلمع بينهما ال خيرج عن القصد، 
 .18ألن املتوسط هو األحسن، فالوسط هو األحسن يف ميزان اإلسالم( 

 .19ويف قوله تعاىل: "ق ال  أ ْوس طُُهْم أ ملْ  أ ُقل لَُّكْم ل ْوال  ُتس بُِّحون " -2
ونشري يف هذا  كلمة أوسطهم مبعىن أعدهلم، فقال الطربي رمحه اهلل: أوسطهم يعين أعدهلم.ذكر املفسرون  

الصدد ومن خالل تعريفات املفسرين آنفة الذكر، بأن كلمة أوسط يف سورة املائدة قد مت تفسريها على 
د جاء تفسريها أهنا: األفضل، بني القليل والكثري، وبني اجليد والرديء، أما تفسريها يف سورة القلم فق

 مبعىن األفضل واألعدال.

 .20قال تعاىل: "ف  و س ْطن  بِِه مج ًْعا" -3
كلمة )فوسطن( ذكر املفسرون معىن هذه الكلمة مبعىن التوسط يف املكان، ونورد ذلك من خالل مجلة 

 :من أقواهلم

، ووسطته بالتشديد، -بالتخفيف -ذكر الطربي يف تفسريه بأن اآلية الكرمية تعين مجع القوم، يقال: وسطت القوم •
 .21وتوسطته مبعىن واحد

وجاء يف تفسري القرطيب رمحه اهلل: أي فوسطن بركباهنن العدو يقال: وسطت القوم أسطهم وسطا وسطه بينما  •
وتوسطتهم مبعىن واحد، وقيل: معىن التشديد  -بالتشديد والتخفيف –أي صرت وسطهم، يقال: وسطت القوم 

 .22والتخفيف صرن وسط اجلمعجعلها اجلمع قسمني، 
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اهلل عليه وسلم تسع عشرة غزوة، ومحل علماً كثرياً، مات هو جابر بن عبد اهلل بن عمرو األنصاري السلمي، من أهل بيعة الرضوان، شهد مع النيب صلى   23
 110-109/ 2سنة مثان وسبعني، وقيل غري ذلك، انظر االستيعاب  -رضي اهلل عنه 

 (153سورة األنعام اآلية )  24

، رقم 428األكل من وسط الطعام، صرواه الرتمذي، سنن الرتمذي، كتاب األطعمة عن رسو ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء يف كراهية  25
1805. 

 

 الوسطية في السنة الشريفة:
تعترب السنة النبوية الشريفة ثاين مصدر للتشريع يف اإلسالم بعد القرآن الكرمي، ويف طيات السنة النبوية أحاديث عديدة 

مباشر مع مفهوم عن الوسطية يف الدين كمنهج حياة للناس، ونذكر يف هذا الصدد بعض األحاديث املتصلة بشكل 
 الوسطية الذي هو موضوع هذه الدراسة.

كنا عند النيب صلى اهلل عليه وسلم، فخط خطاً، وخط خطني عن “رضي اهلل عنه قال:  23عن جابر بن عبد اهلل -1
ا  ذ  ميينه، وخط خطني عن يساره، مث وضع يده على اخلط األوسط، فقال:)هذه سبيل اهلل( مث تال هذه اآلية:"و أ نَّ ه َٰ

ِبيِلهِ  ع ن ِبُكمْ  ف  ت  ف رَّق   السُُّبل   ت  تَِّبُعوا و ال   ۖ  ر اِطي ُمْست ِقيًما ف اتَِّبُعوُه صِ  الوسط يف احلديث الشريف: الشيء بني  24".س 
 الشيئني، متوسط بينهما.

 .25وسطه"قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:" الربكة تنزل يف وسط الطعام، فكلوا من حافتيه وال تأكلوا من  -2
يبني احلديث الشريف معىن الوسط بأنه أشبه ما يكون مبركز الدائرة ومنتصفها أي: هي نقطة االلتقاء بني أطراف 

 متساوية.

من خالل األحاديث النبوية الشريفة آنفة الذكر نبني معىن كلمة الوسط، فمنها ما يدل على معىن الوسطية، ومنها ما 
يدل على الوسط املكاين أو الزماين وحنوه. إذ أن هناك تالزماً بني الوسط والوسطية، فكل وسطية هي وسط، وال يلزم 

 من كل وسط أن يكون دلياًل على الوسطية 

 مما سبق أن الوسطية تأتي في معان متعددة ومن أهمها:نالحظ 
 اخليار واألفضل والعدل. -1
 تستعمل ملا كان بني شيئني وهو اخلري. -2
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 .111" ص4/387م("كتاب العني، باب الغني والالم:1999معجم مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، )لبنان: بريوت: دار اجليل،  26

 
 وقد ترد ملا بني شيئني فاضلني. -3
 تستعمل ملا كان بني اجليد والرديء، واخلري والشر. -4
 قد تطلق على ما كان بني شيئني حساً، كوسط الطريق ووسط العصا. -5

 المبحث الثاني: المالمح البارزة للوسطية في اإلسالم .2
 لفهم معىن الوسطية يف اإلسالم ال بد من تبيان أسس ومالمح الوسطية، وهذا ما سيتضمنه املبحث التايل.

 المطلب األول: أسس الوسطية 1:2
واخلريية، ولفهم الوسطية باملعىن الدقيق ال بد لنا مما سبق تبيانه أنه ال بد من توفر أمرين مهمني يف الوسطية، ومها البينية 

 من توضيح األسس اليت حتدد معىن الوسطية، وهذه األسس هي:
 الغلو أو اإلفراط. -1
 اجلفاء أو التفريط. -2
 الصراط املستقيم. -3

معناها وبذلك يتحقق يف والصراط املستقيم: هو وسط بني الغلو واجلفاء أو اإلفراط والتفريط، كما ميثل اخلريية وحيقق 
  الصراط املستقيم أمران من لوازم الوسطية.

 سيتم توضيح هذه األسس من خالل القرآن الكرمي، والسنة النبوية الشريفة، وأقوال بعض املفسرين والعلماء املسلمني.و 
 أواًل: الغلو أو اإلفراط

اخلصوص قال ابن فارس: غلو: الغني والالم واحلرف ع رَّف أهل اللغة الغلو بأنه جماوزة احلد، وهبذا  لغلو:ا •
املعتل أصل صحيح يدل على ارتفاع وجماوزة قدر، يقال: غال السعر يغلو غالًء، وذلك ارتفاعه، وغال الرجل 

 .26يف األمر غلواً، إذا جاوز حده، وغال بسهمه غلواً إذا رمى به سهما أقصى غايته
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 (171سورة النساء اآلية ) 27
 (31سورة التوبة اآلية ) 28
الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، )احملقق حممد حسني مشس الدين(، )لبنان: بريوت:  تفسري القرآن الكرمي )ابن كثري(، أبو  29

 .1/589ه( 1419، 1دار الكتب العلمية، ط
 .30رقم 1/18صحيح البخاري، كتاب االميان، باب الدين يسر: 30
 .7/369لسان العرب، فصل الفاء، باب فرط: 31
 (45)سورة طه اآلية  32

 
يتعلق بالنهي عن الغلو بلفظه الصريح قوله تعاىل: "ي ا أ ْهل  اْلِكت اِب ال  ت  ْغُلوا يف وقد ورد يف القرآن الكرمي فيما  -1

بني ابن اجلوهري تفسريًا لآلية الكرمية، الغلو: اإلفراط وجماوزة احلد،  27ِديِنُكْم و ال  ت  ُقوُلوا ع ل ى اللَِّه ِإالَّ احلْ قَّ".
  يف الظلم.ومنه غال السعر، وقال: الغلو: جماوزة القدر 

فعلت بعض األديان األخرى، هذا وجاء يف قوله تعاىل: "اختَّ ُذوا أ ْحب ار ُهْم و ُرْهب ان  ُهْم يتضح معناً آخر للغلو فيما  -2
قال ابن كثري هبذا اخلصوص: ينهى اهلل تعاىل أهل الكتاب عن الغلو واإلطراء وهذا كثري  .28أ ْرب ابًا ِمْن ُدوِن اللَّه"
م جتاوزوا احلد يف املسيح عيسى عليه السالم حىت رفعوه عن املنزلة اليت أعطاها اهلل إياها، يف النصارى، فإهن

 .29فنقلوه من حيز النبوة إىل مقام األلوهية واختذوا إهلاً من دون اهلل وهو نيب من أنبيائه

ما جاء يف احلديث  ها:وهنالك بعض األحاديث النبوية الشريفة اليت جاء هبا لفظ الغلو مذموماً منهياً عنه، ومن -3
النبوي الشريف عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "هذا الدين يسر، ولن 

  30يشاد الدين أحد إال غلبه، فسددوا، وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة.

اآليات الكرمية، واألحاديث النبوية الشريفة سالفة الذكر، وكذلك مما سبق من التعريف اللغوي وما ورد يف 
تعريف العلماء، نتوصل إىل تعريف الغلو هو: جماوزة احلد يف األمر املشروع، وذلك بالزيادة فيه واملبالغة إىل احلد الذي 

 خيرجه عن الوصف الذي أراده وقصده العليم اخلبري احلكيم سبحانه جل جالله.

 فراط لغة: هو التقدم وجماوزة احلد.اإلفراط: اإل •
ورد يف معجم لسان العرب: اإلفراط: اإلعجال والتقدم وأفرط يف األمر، أسرف وتقدم وكل شيء جاوز قدره  

" "قال تعاىل 31فهو مفرط. ن ا أ ْو أ ن ي ْطغ ىَٰ  .32ِإن َّن ا َن  اُف أ ن ي  ْفُرط  ع ل ي ْ
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 .681، رقم1/473صحيح مسلم، كتاب املساجد، باب قضا الصالة: 33
 4/490معجم مقاييس اللغة، كتاب الفاء، باب الفاء والراء  34
 (31سورة االنعام اآلية ) 35
 .7/178انظر تفسري الطربي: 36

 

 

إلفراط أن كال منهما يصدق عليه: جتاوز احلد، وقد فسر الغلو باإلفراط وقد تبني لنا مما سلف ذكره من تعريف الغلو وا
كما سبق وأن كل واحد منهما حيمل معىن أبلغ من الثاين يف بعض ما يستعمل فيه، فالذي يشدد على نفسه حترمي بعض 

قوبة يتعد هبا حدود الطيبات أو حيرم نفسه منها فإن وصف الغلو ألصق به من اإلفراط، والذي يعاقب من اعتدى عليه ع
هنا نستطيع القول إن الغلو واإلفراط خروج عن الوسطية فكل امر يستحق وصف الغلو، أو  مثل تلك العقوبة وهكذا.

 اإلفراط فليس من الوسطية من شيء.

 ثانيا: التفريط والجفاء:
الدراسة، بداية سنوضح معىن التفريط إن مقابل الغلو واإلفراط هو التفريط واجلفاء وسوف نوضح ذلك يف هذا اجلزء من 

 باللغة:

 .التفريط يف اللغة هو: التضييع كما يف لسان العرب -1

، التفريط هنا هو التقصري والتضييع 33قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " أما إنه ليس يف النوم تفريط" •
 والرتك.

  34فيه وضيعه حىت فات، وكذلك التفريط.وقال اجلوهري رمحه اهلل يف ذلك: فرط يف األمر فرطاً، أي قصر  •

 وقد ورد يف القرآن الكرمي آيات كرمية ذكر فيها لفظ فرط يف عدة مواضيع منها:

بُوا بِِلق اِء اللَِّه  • اء تْ ُهمُ  ِإذ ا ح ىتََّٰ  ۖ  قوله تعاىل: "ق ْد خ ِسر  الَِّذين  ك ذَّ ْسر ت  ن ا ع ل ىَٰ ب  ْغت   السَّاع ةُ  ج  م ا ف  رَّْطن ا ًة ق اُلوا ي ا ح 
 35ِفيه ا".

 36قال الطربي يف تفسري اآلية الكرمية: يا ندامتنا على ما ضيعنا فيها"
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 (61سورة االنعام اآلية ) 37
 7/188انظر تفسري الطربي: 38
 (61سورة االنعام اآلية ) 39
 .13/35تفسري الطربي:انظر  40
 (80سورة يوسف اآلية )41
 .3579/ 9انظر تفسري القامسي: 42
 (28سورة الكهف اآلية )43
 .177/  14أنظر تفسري الطربي: 44
 .1/465مقاييس اللغة، كتاب اجليم، باب اجليم والفاء، مادة جفو: 45

 

 

  37وقوله تعاىل: " مَّا ف  رَّْطن ا يف اْلِكت اِب ِمن ش ْيٍء " •
 38قال ابن عباس رضي اهلل عنه يف تفسري اآلية الكرمية: "ما تركنا شيئاً إال قد كتبناه يف أم الكتاب"

 39وقوله تعاىل: "ح ىتََّٰ ِإذ ا ج اء  أ ح د ُكُم اْلم ْوُت ت  و ف َّْتُه ُرُسُلن ا و ُهْم ال  يُ ف رِّطُون " •
  40قال الطربي رمحه اهلل يف تفسري اآلية الكرمية: قد بينا أن معىن التفريط: التضييع فيما مضى قبل.

""و ِمن ق  ْبُل م ا ف  رَّطُتْم يف  قال تعاىل: •   41يُوُسف 
" أي قصرمت يف شأنه.  42أورد القامسي رمحه اهلل يف تعريف اآلية الكرمية "ف  رَّطُتْم يف يُوُسف 

  43قال تعاىل: "و ال  ُتِطْع م ْن أ ْغف ْلن ا ق  ْلب ُه ع ن ذِْكرِن ا و ات َّب ع  ه و اُه و ك ان  أ ْمرُُه فُ ُرطًا" •
قوال يف ذلك بالصواب قول من قال: معناه ضياعاً وهالكاً، من جاء الطربي يف تعريف اآلية الكرمية: وأوىل األ

 نقوهلم: أفرط فالن يف هذا األمر إفراطاً، إذا أسرف فيه وجتاوز قدره، وكذلك قوله:" وكان أمره فرطا" معناه: وكا
ضيع بذلك أمر هذا الذي أغفلنا قلبه عن ذكرنا الرياء، والكرب، واحتقار أهل اإلميان، سرفًا قد جتاوز حده ف 

  44احلق وهلك.
يتبني لنا من خالل اآليات الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة وأقوال بعض العلماء سالفة الذكر معىن التفريط هو التقصري 

 والتهاون والتضييع مع اختالف ال يذكر يف املعاين وكلها يف مقابل الغلو واإلفراط.

 ما جاء يف قول ابن منظور بذلك:  .45ءنفاه السيل، ومنه اشتقاق اجلفااجلفاء: اجلفاء: خالف الرب واجلفاء: ما  -2
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 .1/49لسان العرب مرجع سابق، فصل اجليم، باب جفا: 46
 (16اآلية )سورة السجدة  47
 102 -21/99انظر تفسري الطربي:  48
 (17سورة الرعد اآلية ) 49
 102 -21/99انظر تفسري الطربي:  50
 .2009رقم 4/320اخرجه الرتمذي كتاب الصلة والرب، باب ما جاء يف احلياء: 51
 1272  وصححه االلباين كما يف السلسلة الصحيحة رقم 2/371،440اخرجه امحد: 52
 .1/49العرب، فصل اجليم، باب جفاء:لسان  53

 
  46جفاء الشيء جيفو جفاء وجتايف: مل يلزم مكانه كالسرج جيفو عن الظهور وكاجلنب جيفو عن الفراش.

 ورد لفظ اجلفاء يف مواضيع عدة يف القرآن الكرمي منها:
 47قوله تعاىل: "ت  ت ج اَف َٰ ُجُنوبُ ُهْم ع ِن اْلم ض اِجِع"  •

وقد فسر الطربي رمحه اهلل اآلية الكرمية بقوله: تتنحى جنوب هؤالء الذين يؤمنون بآيات اهلل، الذين وصفت 
 صفتهم، وترتفع عن مضاجعهم اليت يضطجعون ملنامهم، وال ينامون وتتجاَف: تتفاعل من اجلفاء، واجلفاء النبؤ.

مث قال: إن اهلل وصف هؤالء القوم بأن جنوهبم تنبو عن مضاجعهم، شغاًل منهم بدعاء رهبم وعبادته خوفاً 
 .48خل"إوطعماً، وذلك نبو جنوهبم عن املضاجع لياًل.. 

 49قال تعاىل: "ف أ مَّا الزَّب ُد ف  ي ْذه ُب ُجف اًء" •
أهل العربية من أهل البصرة معىن قوله: "فيذهب جفاء" أورد الطربي فيما يتعلق بتعريف اآلية الكرمية زعم بعض 

 50تنشفه األرض، وقال: يقال: جفا الوادي وأجفى: يف معىن نشف.
 األحاديث النبوية الشريفة، ومنها:بعض من كذلك وردت كلمة جفاء يف 

اإلميان واإلميان يف اجلنة، عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: احلياء من  •
 51والبذاء من اجلفاء، واجلفاء يف النار".

بالدال املهملة، خرج إىل البادية، واجلفاء غلط الطبع، ويف صفته صلى  52ويف احلديث أيضا: "من بدا جفا". •
  53اهلل عليه وسلم ليس باجلايف املهني أي ليس بالغليظ اخللقة وال الطبع.
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 (51سورة آل عمران اآلية ) 54
 (16سورة االعراف اآلية ) 55
 (5سورة الفاحتة اآلية ) 56
 (34سورة احلج اآلية ) 57
 (39سورة االنعام اآلية ) 58
 (135سورة طه اآلية ) 59
 (5سورة الفاحتة اآلية ) 60
 1/73تفسري الطربي مرجع سابق، 61

 

 

ذكره ان كل أمر اتصف بالتفريط أو اجلفاء فإنه خيالف الوسطية مبقدار اتصافه بأي من هذين الوصفني يتضح لنا مما سبق 
 يكون بعيدا كل البعد عن الوسطية وجتافيه عنها.

 :ثالثا: الصراط المستقيم

م يف لفهم املعىن الصحيح للوسطية ال بد لنا من فهم وتوضيح معىن الصراط املستقيم. ورد لفظ الصراط املستقي
 مواضيع عديدة يف القرآن الكرمي منها:

ا ۖ  قوله تعاىل يف سورة آل عمران: "و ِإنَّ اللَّه  ر يبِّ و ر بُُّكْم ف اْعُبُدوُه  • ذ   54" مُّْست ِقيم   ِصر اط   ه َٰ
 55وقوله تعاىل يف سورة األعراف: "ِصر اط ك  اْلُمْست ِقيم " •
 56الفاحتة:"اْهِدن ا الصِّر اط  اْلُمْست ِقيم "وقوله تعاىل يف سورة  •
  57وقوله تعاىل يف سورة احلج: "و ُهُدوا ِإىل  الطَّيِِّب ِمن  اْلق ْوِل و ُهُدوا ِإىل َٰ ِصر اِط احلْ ِميِد" •
 58مُّْست ِقيٍم"وقوله تعاىل يف سورة األنعام:"م ن ي ش ِإ اللَُّه ُيْضِلْلُه و م ن ي ش ْأ جي ْع ْلُه ع ل ىَٰ ِصر اٍط  •
• " ت  ْعل ُمون  م ْن أ ْصح اُب الصِّر اِط السَِّويِّ و م ِن اْهت د ىَٰ  59وقوله تعاىل يف سورة طه:"ف س 

أمجعت : 60قال الطربي رمحه اهلل يف تفسري معىن الصراط املستقيم يف قوله تعاىل: "اْهِدن ا الصِّر اط  اْلُمْست ِقيم "
األمة من أهل التأويل مجيعا على أن الصراط املستقيم هو الطريق الواضح الذي ال اعوجاج فيه، وذلك يف لغة مجيع 

 .61العرب 
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 1/27رجع سابق،تفسري ابن كثري، م 62

 

وقال ابن كثري رمحه اهلل: واختلفت عبارات املفسرين من السلف واخللف يف تفسري الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إىل 
 62وله"شيء واحد وهو املتابعة هلل ورس

فكل من املفسرين يعرب عن الصراط املستقيم بعبارة يدل فيها على بعض صفاته، وكل ذلك حق مبنزلة ما يسمى اهلل 
 ورسوله، وكتابه بأمساء، كل اسم منها يدل على صفة من صفاته. ومن هذه األقوال:

 الصراط املستقيم: كتاب اهلل أو اتباع كتاب اهلل. •
 اإلسالم او دين االسالم.الصراط املستقيم:  •
 الصراط املستقيم: السنة واجلماعة. •
 الصراط املستقيم: طريق العبودية، أو طريق اخلوف والرضا واحلب. •

إضافة أنه ال بد لنا من توضيح الصلة ما بني الوسطية والصراط املستقيم، حيث تتمثل يف معىن الصراط املستقيم 
 ي االصطالحي السالف ذكره على النحو التايل:الذي يدل على الوسطية يف مفهومها الشرع

 الصراط املستقيم ميثل قمة الوسطية وذروة سنامها وأعلى درجاهتا، وآيتا الفاحتة والبقرة حجة قاطعة على ذلك. -1
 أن الوسطية تعين اخلريية سواء أكانت خري اخلريين، أو خيار بني شرين، أو خري بني أمرين متفاوتني. -2
لتحديد اخلريية هو الشرع وليس هوى الناس أو ما تعارفوا عليه أو ألفوه، فإن مفهوم الوسطية عند إن املقياس  -3

 كثري من الناس تعين التنازل، أو التساهل بل واملداهنة احيانا.
 المطلب الثاني: مالمح الوسطية 2.2

ه املالمح مبجموعها مما سبق ال بد من توضيح أهم مالمح الوسطية اليت متيزها عن غريها، واليت مبوجب هذ
 البينية.والعدل واليسر ورفع احلرج واحلكمة واالستقامة و  اخلريية تصلح ضابطاً لتحديد الوسطية ومعرفتها، وتتمثل مبا يلي:
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 (110سورة آل عمران اآلية ) 63
 .1/190تفسري ابن كثري، مرجع سابق، 64
 (110سورة ال عمران اآلية ) 65
 .1/391تفسري ابن كثري، مرجع سابق 66
 .3001رقم  5/211اخرجه الرتمذي، كتاب تفسري القران، باب سورة ال عمران: 67
 (285سورة البقرة اآلية ) 68

 

 

 :أواًل: الخيرية
عمران: "ُكنُتْم ورد يف القرآن الكرمي بعض من اآليات اليت حتث على الوسطية واخلريية، ومنها قوله تعاىل يف سورة آل 

ي ْر  أُمٍَّة أُْخرِج ْت لِلنَّاِس"  .63خ 

قال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري اآلية الكرمية لتبيان الوسطية واخلريية فيها: والوسط هنا: اخليار واألجود، كما يقال لقريش 
ي ْر  أُمٍَّة  64أوسط العرب نسبا وداراً، أي خريها قال: يعين خري الناس  65ُأْخرِج ْت لِلنَّاس"ويف تفسريه لقوله تعاىل: "ُكنُتْم خ 

للناس واملعىن أهنم خري األمم وأنفع الناس للناس، إىل أن قال: كما يف اآلية األخرى "وكذلك جعلناكم أمة وسطا" أي 
  66خياراً.

الشريف الذي رواه وقد وردت بعض األحاديث النبوية الشريفة اليت تدل على خريية هذه األمة منها احلديث النبوي 
الرتمذي وبني تفسريه هلذه اآلية أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: إنكم تتمون سبعني أمة أنتم خريها وأكرمها 

 .67على اهلل "

 وتتمثل أبرز أوجه خيرية هذه األمة في اآلتي:
 بِاللَّهِ  آم ن   ُكل    ۖ   إِل ْيِه ِمن رَّبِِّه و اْلُمْؤِمُنون  إمياهنا باهلل عز وجل، قال تعاىل:"آم ن  الرَُّسوُل مب ا أُنزِل   الوجه األول: •

ِتهِ  ِئك  ْعن ا و ق اُلوا ۖ   رُُّسِلهِ  مِّن أ ح دٍ  ب  نْي   نُ ف رِّقُ  ال   و ُرُسِلهِ  و ُكُتِبهِ  و م ال    68". اْلم ِصريُ  و إِل ْيك   ر ب َّن ا ُغْفر ان ك   ۖ   و أ ط ْعن ا مسِ 
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 .4287، حديث رقم 1433/ 2ماجه: كتاب الزهد، باب صفة أمه حممد ص:أخرجه أبن  69
 (110سورة آل عمران اآلية ) 70
 .49، رقم احلديث 217أخرجه مسلم: كتاب اإلميان، باب النهي عن املنكر من اإلميان وأن اإلميان يزيد وينقص ص 71
 (110سورة ال عمران اآلية ) 72
 332، رقم1/188أدين اهل اجلنة منزلة:اخرجه مسلم، كتاب االميان، باب  73

 

اإلسالمية قد آمنت بكافة الكتب السماوية املنزلة من اهلل عز وجل ومجيع الرسل عكس نوضح هنا أن األمة 
األمم السابقة اليت مل تؤمن بالكتب السماوية والرسل اليت قبلها بل كفروا هبم وكذبوهم. أضاف إىل ذلك أن 

. 69ن اآلخرون السابقون.."األمة اإلسالمية هي آخر األمم، استناداً إىل قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:"حن
هذا باإلضافة إىل إمياهنا خبامت الرسل حممد صلى اهلل عليه وسلم، فبذلك تكون قد مجعت ما عند األمم السابقة 

 من اإلميان بالكتب السماوية ومجيع الرسل.

ي ْر  أُمٍَّة أُ  الوجه الثاني: • ْخرِج ْت لِلنَّاِس ت ْأُمُرون  أهنا أمة تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، قال تعاىل:"ُكنُتْم خ 
ِر و تُ ْؤِمُنون  بِاللَِّه". أوجب النيب صلى اهلل عليه وسلم األمر باملعروف والنهي وقد  70بِاْلم ْعُروِف و ت  ن ْه ْون  ع ِن اْلُمنك 

عن املنكر على أمته كال منهم حسب استطاعته، ونشري يف هذا الصدد إىل احلديث النبوي الشريف، قال 
 صلى اهلل عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع رسول اهلل

أن اإلميان باهلل سبحانه وتعاىل، واألمر باملعروف والنهي عن بنوضح هنا ف .71فبقلبه وذلك أضعف اإلميان"
 عاملني.املنكر من صفات األمة اإلسالمية اليت فضلها اهلل سبحانه وتعاىل على ال

ي ْر  أُمٍَّة ُأْخرِج ْت لِلنَّاِس"  الوجه الثالث: •  .72كوهنا خري األمم للناس وأنفعها هلم، قال تعاىل:"ُكنُتْم خ 
أي أن األمة اإلسالمية قامت بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر كما أسلفنا سابقاً، والدعوة إىل اإلميان 

له، ومن أنكر املنكر وحذر الناس منه، ودعا إىل عبادة اهلل عز وجل باهلل عز وجل وعبادته وحده ال شريك 
  دون اإلشراك به.

كوهنا أكثر الناس استجابة لألنبياء، ويدل على ذلك يف حديث أنس بن مالك قال: قال رسول   الوجه الرابع: •
 .73اب اجلنة"اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "أنا أكثر األنبياء تبعاً يوم القيامة وأنا أول من يقرع ب
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 .71ابن إيب عاصم: السنة ألبن أيب عاصم، باب ما ذكر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، رقم احلديث  74
 (9سورة احلجر اآلية ) 75
 221م( ص1994،  ) الرياض: دار الراية، 1،طوسطية أهل السنة بين الفرقحممد، عبد اهلل،  76
 (75سورة البقرة اآلية ) 77
 (253سورة البقرة اآلية ) 78

 

 
نوضح هنا أن األمة اإلسالمية هي من أكثر املتبعني للنيب صلى اهلل عليه وسلم، أكثر من غريها من األمم 
السابقة، وهذا ما يدل على أهنا األقرب إىل احلق. وتلك عالمة اخلري والرشد، وبذلك فضرلها اهلل سبحانه وتعاىل 

 منها أكثر منهم يف األمم قبلها.عن غريها من األمم لكون املؤمنني واملهتدين 
كوهنا ال جتتمع على ضاللة، وقد أخربنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه أنس بن الوجه الخامس:  •

ار  أُمَّيِت أ ْن جت ْت ِمع  على ضاللة"  .74مالك رضي اهلل عنه قال: "ِإنَّ اللَّه  ق ْد أ ج 
جتتمع على ضاللة كغريها من األمم السابقة، كاليهود والنصارى، الذين يقُصد بذلك أن األمة اإلسالمية ال 

 كذربوا وكفروا مبا أنزل من اهلل سبحانه وتعاىل على الرسل.

كون الكتاب الذي أنزل عليها خري الكتب السماوية. قال تعاىل:"ِإنَّا حن ُْن ن  زَّْلن ا الذِّْكر  و ِإنَّا ل ُه   الوجه السادس: •
 .75حل  اِفظُون "

حفظ اهلل سبحانه وتعاىل القرآن الكرمي من الزيادة أو النقصان ومن التحريف والتبديل، فكتاب األمة اإلسالمية 
حمفوظ حبفظ اهلل تعاىل، فهو حمفوظ يف السطور والصدور وحيفظه عشرات اآلالف من املسلمني، ولو أراد أحد 

ولذلك  .76لمني قبل كبارهم وذلك من حفظ اهلل لهأن يزيد فيه حرفاً أو ينقص منه لرد عليه صغار أبناء املس
خبالف الكتب السماوية السابقة، اليت طرأ عليها العديد من التبديل والتحريف، والضياع، قال اهلل سبحانه 

ُهْم  م  اللَِّه مُثَّ حُي رُِّفون ُه ِمن ب  ْعِد وتعاىل يف كتابه العزيز: "أ ف  ت ْطم ُعون  أ ن يُ ْؤِمُنوا ل ُكْم و ق ْد ك ان  ف رِيق  مِّن ْ ي ْسم ُعون  ك ال 
 .77م ا ع ق ُلوُه و ُهْم ي  ْعل ُمون"

كون نيب هذه األمة أفضل األنبياء والرسل عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم، قال تعاىل:   الوجه السابع: •
ُهم ۖ  "تِْلك  الرُُّسُل ف ضَّْلن ا ب  ْعض ُهْم ع ل ىَٰ ب  ْعٍض  لَّم    مَّن مِّن ْ  .78"د ر ج اتٍ  ب  ْعض ُهمْ  و ر ف ع   ۖ   اللَّهُ  ك 
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 (158سورة االعراف اآلية ) 79
 876، رقم احلديث:2/354اخرجه البخاري: كتاب اجلمعة، باب فرض اجلمعة: 80
وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان، باب كون هذه األمة  6528، رقم احلديث 378 /11أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب كيف احلشر: 81

 .139-1/138اجلنة نصف أهل 
 (25سورة احلديد اآلية ) 82

 
بنير اهلل سبحانه وتعاىل يف قرآنه الكرمي أنه فضرل بعض الرسل واألنبياء على بعض، ورفع بعضهم درجات، وإن 

جلميع االمم، وليس نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم فضله اهلل سبحانه وتعاىل مبا خصه اهلل به من مشولية الرسالة 
يًعا" ا النَّاُس ِإينِّ ر ُسوُل اللَِّه ِإل ْيُكْم مجِ   .79ذلك ألحد من االنبياء من قبله، قال تعاىل: "ُقْل ي ا أ ي ُّه 

تقدميها على األمم يف احلشر واحلساب يوم القيامة ودخول اجلنة مع كوهنا آخر األمم، كما قال  الوجه الثامن: •
ن آخر األمم وأول من حياسب يقال: أين األمة األمية ونبيها؟ فنحن اآلخرون صلى اهلل عليه وسلم:"حن

 .80واألولون"

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "أترضون أن تكونوا ربع أهل اجلنة؟  كوهنا أكثر أهل اجلنة.  الوجه التاسع: •
ألرجو أن تكونوا شطر أهل  قلنا: نعم. قال: شطر أهل اجلنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس حممد بيده، إين

اجلنة، وذلك أن اجلنة ال يدخلها إال نفس مسلمة، وما أنتم يف أهل الشرك إال كالشعرة البيضاء يف جلد الثور 
 . وبذلك يتبني أوجه اخلريية لألمة اإلسالمية.81األسود، أو كالشعرة السوداء يف جلد الثور األمحر"

 :ثانيا: العدل
: الوسط العدل وأصل هذا أن أمحد األشياء أوسطها، وقد ساق الطربي أدلة من قال القرطيب يف هذا الشأن

 السنة والسلف يف ذلك.
 صور وجوب العدل على هذه األمة وقيامها به:

العدل من األسس والقيم اليت جاءت هبا مجيع الشرائع السماوية فأنزل اهلل به كتبه وأرسل به رسله، قال تعاىل:  •
ْلن ا ُرُسل ن ا بِاْلب  ي ِّن اِت و أ نز ْلن ا م ع ُهُم اْلِكت اب  و اْلِميز ان  لِي  ُقوم  النَّاُس بِاْلِقْسِط"."ل ق ْد    82أ ْرس 

فالعدل حق جلميع الناس وليس خاصًا باملسلمني وحدهم بل مشل مجيع الناس من املسلمني وأهل الكتاب  •
 ومجيع األديان السماوية.



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 1, 2019 

 
 182 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 .6788، رقم احلديث 12/87اخرجه البخاري، كتاب احلدود، باب كراهية الشفاعة إذا رفع اىل السلطان: 83
 (78سورة احلج اآلية ) 84
 (286سورة البقرة اآلية ) 85
 (125سورة النحل اآلية ) 86

 
ل. فليس العدل جمرد وصايا أو ُمُثالً عليا بل واقع عاشت فيه األمة ومارسته، وهناك صور قيام هذه األمة بالعد •

 كثرية ملمارسة العدل مع مجيع الناس على اختالف الديانات. 
أخرج اإلمام البخاري عن عائشة رضي اهلل عنها: "أن قريشا أمهتهم املرأة املخزومية اليت سرقت فقالوا: من يكلم 

جيرتئ عليه إال أسامة فقال: "أتشفع يف حد من حدود اهلل" مث قام فخطب فقال: "يا أيها  رسول اهلل ومن
الناس إمنا ضل من كان قبلكم أهنم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه احلد وأمي 

 .83اهلل لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطع حممد يدها"
 :الحرجثالثا: اليسر ورفع 

ورد يف القرآن الكرمي العديد من اآليات الكرمية اليت تبني أن الدين اإلسالمي دين يسر، وأن اهلل عز وجل قد 
رفع احلرج عن هذه األمة فيما يشق عليها، حيث مل يكلفها إال وسعها: قال تعاىل:" وما جعل عليكم يف الدين من 

  85يُك لُِّف اللَُّه ن  ْفًسا ِإالَّ ُوْسع ه ا".. وقال تعاىل أيضا: "ال  84حرج"

 :رابعاً: الحكمة
إن احلكمة ملمح من مالمح الوسطية وبيان هذا أن التوسط هو توسط معنوي وحتديد هذا التوسط يكون 

يب مبراعاة مجيع األطراف حتقيقا للمصاحل ودرء للمفاسد وهذه هي احلكمة الشرعية. وبعبارة أخرى فإن الوسطية أمر نس
ِبيِل ر بِّك   خيضع حتديده لعوامل عدة ال بد من مراعاهتا وال يتحقق ذلك إال بإتقان احلكمة. قال تعاىل: "ادُْع ِإىل َٰ س 

ْوِعظ ِة احلْ س ن ِة  ِة و اْلم    86اِدهْلُم بِالَّيِت ِهي  أ ْحس ُن". و ج   ۖ  بِاحلِْْكم 

 خامساً: االستقامة:
الوسطية استقامة ولو مل تكن على هنج االستقامة لكانت احنرافاً. واالحنراف، إما إفراط أو تفريط. هذا وجتدر  

 اإلشارة إىل أن هناك شعور لدى بعض الناس بأن الوسطية تعين التنازل عن حقيقة األمر والنهي، وهذا ليس من الصحة
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 (112سورة هود اآلية ) 87

 

ا أُِمْرت    . وهبذا يكون اهلل سبحانه وتعاىل قد بني يف 87 و م ن ت اب  م ع ك  و ال  ت ْطغ ْوا"يف شيء. فقال تعاىل: "ف اْست ِقْم ك م 
القرآن الكرمي منزلة االستقامة ومكانتها، وأهنا لزوم الصراط املستقيم واالستقامة على دين اهلل وشرعه، وهذا عني الوسيطة 

 وجوهرها.

 سادساً: البينية:
فإطالق لفظ البينية يدل على وقوع شيء بني شيئني أو أشياء وقد يكون ذلك إن البينية من لوازم وصفات الوسطية. 

حساً ومعناً. وعندما نقول إن الوسطية ال بد أن تتصف بالبينية فإننا ال نعين جمرد البينية الظرفية حيث أن هذه الكلمة 
أو اإلفراط والتفريط وهبذا تكون البينية تعطي مدلوالً عمليا على أن هذا األمر فيه اعتدال وتوازن وبعد عن الغلو والتطرف 

 صفة مدح ال جمرد ظرٍف عابر وكثري من العلماء ربطوا بني الوسطية والبينية.

 الخاتمة:

وهبذا، بعد أن بينرنا معاين الوسطية لغًا واصطالحاً، واستدللنا بالقرآن الكرمي واحلديث الشريف لنوضح اختالف وتنوع 
مما تقدم ذكره من أدلة وبراهني من القرآن الكرمي والسنة النبوية بأن وسطية اإلسالم تعين مدلوالت الكلمة، يتضح لنا 

عدله واعتداله، وخياره بني األمور وأفضليته واتزانه، فال غلو فيه وال جفاء وال إفراط أو تفريط، بل هو جوهر األمور 
  وفاروقها.

وقد بيننا يف هذا البحث كيف أن قمة الوسطية وأعلى مراتبها.  فمفتاح الدين اإلسالمي هو الصراط املستقيم الذي ميثل
الصراط املستقيم اسم جامع يدل على كتاب اهلل وسنتة ومجاعته ودين اإلسالم وطريق احملبة واخلوف والرضا. وهبذا يكون 

، أو شواذ نب والتهوراجلراط هو املانع احملصن للفرد واجلماعة من ضالل الطريق بني النقيضني كالبخل والتبذير، أو الص
 .الروحية واملاديةأو  الواقعية واملثاليةاألمور كالتطرف واالحنالل. وهو منارة  جامعة حتقق التوازن ملن استدل هبا، ما بني 
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وقد بيننا يف هذا البحث كيف أن مفهوم الوسطية يف اإلسالم له ضوابط وحمددات، تضمن أال يسهب الناس بإفراط أو 
واليسر  العدلو  اخلرييةتفسري داللة وسطية اإلسالم وسوء فهمها على أهنا تعين التنازل او التساهل واملداهنة. فتقصري يف 

 ورفع احلرج واحلكمة واالستقامة والبينية مجيعها مالمح تؤسس ملاهية الوسطية اإلسالمية ومتيزها عن غريها.

ية يف الدين والدنيا، والسمات اليت تعرف هبا، وكيف يكون هذا البحث قاعدة األساس لتبيان مفهوم الوسط يعدوهبذا، 
املرء فضاًل عن اجلماعات وسطيًا يف السياسة والسلوك، من خالل ما جاء على ذكره القرآن الكرمي، وتعريف األولني 

 واآلخرين هلذا املفهوم وما طرأ عليه من تغيري يف طول عمر الدولة اإلسالمية.
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