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 من الدستور اإللهي
 القرآن الكريم

 

َراطَ  }اْهِدنَا  َعلَْيِهمْ  اْلَمْغُضوبِ  َغْيرِ  َعلَْيِهمْ  ْنعَْمتَ أَ  الَِّذينَ  اْلُمْستَِقيَم * ِصَراطَ  الص ِ

ال ِيَن{ َوال  الضَّ

 [7، 6]الفاتحة:
 

قَ  السُّبُلَ  تَتَّبِعُوا َوال فَاتَّبِعُوهُ  ُمْستَِقيما   ِصَراِطي َهذَا }َوأَنَّ   َسبِيِلهِ  َعنْ  بُِكمْ  فَتَفَرَّ

اُكمْ  ذَِلُكمْ    تَتَّقُوَن{ لََعلَُّكمْ  ِبهِ  َوصَّ

 [153:]األنعام
 

ة   َجعَْلَناُكمْ  }َوَكذَِلكَ  ُسولُ  َويَُكونَ  النَّاِس  َعلَى ُشَهدَاءَ  ِلتَُكونُوا َوَسطا   أُمَّ  الرَّ

  َشِهيدا { َعلَْيُكمْ 

 [143]البقرة:
 

  {َربَّنَا آتَِنا فِي الدُّْنيَا َحَسَنة  َوفِي اْْلِخَرِة َحَسنَة  َوقَِنا َعذَاَب النَّارِ }

 [201]البقرة:
 

ُ الدَّاَر اْْلِخَرةَ َوال تَْنَس نَِصيَبَك ِمَن الدُّْنيَاَوابْ }   {تَغِ فِيَما آتَاَك اَّللَّ
 [77القصص:]

  {َوال تَْجَهْر بَِصالِتَك َوال تَُخافِْت بَِها َواْبتَغِ بَْيَن ذَِلَك َسبِيال  }

 [110سراء:اإل]
 

ْطَها ُكلَّ اْلبَْسِط فَتَْقعُدَ َملُوما  َوال تَْجعَْل يَدََك َمْغلُولَة  إَِلى ُعنُِقَك َوال تَْبسُ }

  {َمْحُسورا  

 [29سراء:اإل]
  {َوالَِّذيَن إِذَا أَْنَفقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن َبْيَن ذَِلَك قََواما  }

 [67الفرقان:]
 

 اْلَوْزنَ  َوأَقِيُموا* ِن اْلِميَزا فِي تَْطغَْوا أاَلَّ * اْلِميَزاَن  َوَوَضعَ  َرفَعََها َوالسََّماءَ }

 {اْلِميَزانَ  تُْخِسُروا َوال بِاْلِقْسطِ 

 [9-7]الرحمن:
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لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَي ِنَاِت َوأَْنَزْلَنا َمعَُهُم اْلِكتَاَب َواْلِميَزاَن ِلَيقُوَم النَّاُس }

  {بِاْلِقْسِط 
 [25الحديد:]

 

  {بَهُ َعْن ِذْكِرنَا َواتَّبََع َهَواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرطا  َوال تُِطْع َمْن أَْغفَْلَنا قَلْ }

 [28الكهف:]
 

َّبِعُوا أَْهَواَء قَْوٍم قَْد } ِ َوال تَت قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب ال تَْغلُوا فِي ِدينُِكْم َغْيَر اْلَحق 

  {بِيلِ َسَواِء السَّ  َضلُّوا ِمْن قَْبُل َوأََضلُّوا َكِثيرا  َوَضلُّوا َعنْ 

 [77المائدة:]
 

َ ال } ُ لَُكْم َوال تَْعتَدُوا إِنَّ اَّللَّ ُموا َطي ِبَاِت َما أََحلَّ اَّللَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَُحر ِ

َ الَِّذي أَْنتُْم بِ *  يُِحبُّ اْلُمْعتَِدينَ  ُ َحالال  َطي ِبا  َواتَّقُوا اَّللَّ ا َرَزقَُكُم اَّللَّ   {ِه ُمْؤِمنُونَ َوُكلُوا ِممَّ

 [87،88المائدة:]
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 من مشكاة النبوة

 قبسات من أقوال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 
ن " ن ألهلك عليك حقا، وا  ن لعينك عليك حقا، وا  إن لبدنك عليك حقا، وا 

  .حين بالغ في التعبد قاله لعبد هللا بن عمرو "لزورك عليك حقا
 ."حقهفاعط كل ذي حق ": وفي رواية متفق عليه،

 
  "هلك المتنّطعون" قالها ثالثا.

 رواه مسلم عن ابن مسعود
 
 ".الدين يغلبه فإنه من يشادّ  – ثالث مرات –ليكم هديا قاصدا ع"

 رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم والطبراني عن بريدة األسلمي
 
 ".دوا وقاربوافسدّ  ،الدين أحد إال غلبه ولن يشادّ  ،إن الدين يسر"

 ن أبي هريرةرواه البخاري ع
 

 ."يا حنظلة ساعة وساعة"
 رواه مسلم

 ها وتوكل"."قّيد
 عن أنس رواه الترمذي وابن حبان

 
 ،وأصلي وأرقد ،لكني أصوم وأفطر ،ي ألخشاكم هلل وأتقاكم لهنأما وهللا أ"

  ".فمن رغب عن سنتي فليس مني ،وأتزوج النساء
 عن أنس متفق عليه

 
وحامل القرآن غير الغالي فيه  ،المسلم "إن من إجالل هللا إكرام ذي الشيبة

كرام ذي السلطان المقسط ،والجافي عنه  ".وا 
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 رواه أبو داود عن أبي موسى األشعري 
 

وال  ،وال تأكلوا به ،وال تجفوا عنه ،وال تغلوا فيه واعملوا به، وا القرآنأ"اقر 
 ".تستكثروا به

 ن شبلعن عبد الرحمن ب رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى والبيهقي
 

 "."إن هللا يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها
 رواه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة

 
فاسألوا هللا أن  ،كما يخلق الثوب الخلق ،ق في جوف أحدكمل  خ  إن اإليمان لي  "

 ".يجدد اإليمان في قلوبكم
 رواه أحمد والحاكم عن أبي هريرة
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 تابعينمن هدي الصحابة وال

 
 (خير هذه األمة النمط األوسط، يلحق بهم التالي، ويرجع إليهم الغالي)

 والنمط: الطريقة أو الصنف أو الجماعة من الناس طريقهم واحد.
 علي بن أبي طالب

 
س عباد هللا من روح هللا، ولم يؤمنهم نبئكم بالفقيه كل الفقيه؟ من لم يؤي)أال أ
 من مكره(.

 علي بن أبي طالب
 

 ل لدنياك كأنك تعيش أبدا. واعمل آلخرتك كأنك تموت غدا()اعم
 عمرو بن العاصعبد هللا بن 

 
ن إخوانك من أهل الكوفة من أهل الذكر يقرئونك إوقال رجل ألبي الدرداء: 

السالم! فقال: وعليهم السالم. ومرهم فليعطوا القرآن خزائمه، فإنه يحملهم على القصد 
 حزونة.والسهولة، ويجّنبهم الجور وال

 رواه الدارمي
 
 
)اطلبوا العلم طلبًا ال يضّر بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبًا ال يضّر بالعلم، فإّن 
ن قومًا طلبوا العبادة قبل العلم، فخرجوا  العامل بغير علم ُيفسد أكثر مّما ُيصلح، وا 

 بأسيافهم على أمة محمد صلى هللا عليه وسلم(. )يعني الخوارج(.
 الحسن البصري 

 
 )خير األمور أوساطها(

  مطرف بن عبد هللا بن الشخير
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المؤلف مقدمة

 
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، 
وبفضله تتنزل الخيرات والرحمات، الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا 

 هللا.
وة خلقه، وخاتم رسله، محمد بن عبد ف   وتسليماته على ص  وأزكى صلوات هللا

هللا، الذي أرسله رحمة للعالمين، وحجة على الناس أجمعين، ونعمة على المؤمنين، 
ُ  َمنَّ  }لَقَدْ كما قال تعالى:   يَتْلُو أَْنفُِسِهمْ  ِمنْ  َرُسوال   فِيِهمْ  بََعثَ  إِذْ  اْلُمْؤِمنِينَ  َعلَى اَّللَّ

يِهمْ  ِتهِ آيَا َعلَْيِهمْ   ُمبِيٍن{ َضاللٍ  لَِفي قَْبلُ  ِمنْ  َكانُوا َوإِنْ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكتَابَ  َويُعَل ُِمُهمُ  َويَُزك ِ
 [. 164:عمران ]آل

ُروهُ  ِبهِ  }آَمنُواورضي هللا عن آله وأصحابه الذين   َواتَّبَعُوا َونََصُروهُ  َوَعزَّ

[، ورضي هللا عمن 157، 156األعراف:] اْلُمْفِلُحون{ ُهمُ  أُوَلئِكَ  َمعَهُ  أُْنِزلَ  الَِّذي النُّورَ 
 اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 )أما بعد(
بفضله  – والتعليم منذ دخلت ميدان الدعوة واإلفتاء –فقد وفقني هللا تعالى 

المتوازن، الذي يمثل منهج األمة الوسط،  دالمجدّ   ته، إلى االلتزام بالمنهج الوسطيومن  
ة   َجعَْلنَاُكمْ  }َوَكذَِلكَ كتاب هللا الكريم:  اهاكما سم    النَّاِس  َعلَى ُشَهدَاءَ  ِلتَُكونُوا َوَسطا   أُمَّ

ُسولُ  َويَُكونَ  عن تحريف الغالين المتنطعين،  [ بعيداً 143]البقرة: َشِهيدا { َعلَْيُكمْ  الرَّ
، 1صالحينوتزييف المتسّيبين المفّرطين. وهو منهج النبيين والصديقين والشهداء وال

َراطَ  }اْهِدنَاالذي أشار إليه القرآن في قوله تعالى:   الَِّذينَ  اْلُمْستَِقيَم * ِصَراطَ  الص ِ

ال ِيَن{ َوال َعلَْيِهمْ  اْلَمْغُضوبِ  َغْيرِ  َعلَْيِهمْ  أَْنعَْمتَ  وهو الدعاء ، [7، 6]الفاتحة: الضَّ
سبع عشرة مرة على القرآني الذي يجب على كل مسلم أن يكرره في صلواته كل يوم 

 األقل إذا اقتصر على الفرائض.
                                                 

َعمَْْاَلِذينََْْمعََْْفُأوَلِئكََْْوالَرُسولَّْْللَاَُْْيِطعِْْ}َوَمنْ إشارة إلى قوله تعالى في سورة النساء:  - 1 ِهمْ ّْللَاَُْْأن  ينَِْْمنََْْعَلي  يِقينَْْالَنِبيِ  دِ  َهَداءَِْْوالصِ  َْوالشُّ
تَْْاَلِذينَْْ}ِصَراطَْ[، ففسرت هذه المراد بقوله تعالى: 69:]النساء َرِفيقًا{ُْأوَلِئكََْْوَحُسنََْْوالَصاِلِحينَْ َعم  {.َْأن  ِهم   َعَلي 
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كما أشار إليه القرآن مرة أخرى، في حديثه تعالى عن )الميزان العام( الذي 
غرسه هللا في الفطر والعقول، وقرنه تارة بإنزال الكتاب، وتارة برفع السماء. فقال 

ُ تعالى:   َرفَعََها َوالسََّماءَ }[، 17]الشورى: يَزاَن{َواْلمِ  بِاْلَحق ِ  اْلِكتَابَ  أَْنَزلَ  الَِّذي }اَّللَّ

 تُْخِسُروا َوال بِاْلِقْسطِ  اْلَوْزنَ  َوأَقِيُموا* اْلِميَزاِن  فِي تَْطغَْوا أاَلَّ * اْلِميَزاَن  َوَوَضعَ 

[. فهنا نّبه القرآن إلى المنهج الذي ال طغيان فيه وال إخسار 9-7]الرحمن: {اْلِميَزانَ 
وال تقصير، ال إفراط وال تفريط. وهو المنهج الوسط الذي  لو  في الميزان. أي ال غُ 

 ندعو إليه.
وهو منهج تالءم مع فطرتي وعقلي، وانسجم مع فهمي لإلسالم من ينابيعه 
الصافية، كما تواءم مع منطق العصر، وحاجات األمة فيه، وعالقتها بغيرها من 

 حدة.األمم في عصر تقارب الناس فيه حتى غدا العالم قرية وا
وقد نذرت لهذا المنهج نفسي وعمري، وأعطيته فكري ووجداني، ودعوت إليه 

ذ بلساني وقلمي: إذا حاضرت أو خطبت، ذا عل  وا  يت، مت أو رب  ا فّقهت أو أفتيت، وا 
صالي بالناس: على المنبر في المسجد، أو في قاعة المحاضرة، في كل آليات اتّ  

 نترنت.، أو على األضائياتأو في حلبة التأليف، أو على شاشات الف
عنى بهذا تحت عنوان )األمة الوسط( يُ  مشروعاً  كتبت من عدة سنينكنت وقد 
مته لسمو الشيخة موزة بنت ناصر قد  تنشأ له مؤسسة تقوم عليه، على أن المنهج، 

 ىد  م   نت فيهالمسند حرم سمو أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة حفظهما هللا، بي  
واخترت الشيخة موزة   من قطر أن تتبّناه؟لمنهج، ولماذا طلبتُ الحاجة إلى هذا ا

ي المشروعات الكبيرة، وقدرتها على التنفيذ. وقد بالذات لما أعلم من شجاعتها في تبنّ  
ساعدتني من قبل في مشروع )إسالم أون الين نت( في الفترة الحرجة في بداية 

 ى هذا المشروع.تأسيسه، وال غرو أن تتبن  
ة الدراسات البدء بمشروع كليمن الخير  أن  اورات معها، انتهينا إلى وبعد مش

وتأسيس لجنة بوضع فلسفتها، وبيان أهدافها واتجاهها،  اإلسالمية، التي طالبتني
دت لي أن من خالل هذه الكلية يمكن أن وأك  ا، للتخطيط لها، واإلشراف عليها، علي
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من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية  االً فعّ  يقوم مشروعك الطموح، باعتباره جزءاً 
 المجتمع.

 وتحضيرات، بعد دراسات واجتماعات،المنشودة، والحمد هلل، قامت الكلية 
قامت بها اللجنة االستشارية العليا، التي أتشرف  استمرت فترة غير قصيرة،

 .هللا، وأثبتت الكلية وجودها على الساحة بحمد 1برئاستها
، بتخريج أول دفعة لها م( في احتفال المؤسسة2008)وفي العام الماضي 

أمرت الشيخة موزة باإلعالن عن )مركز القرضاوي للوسطية اإلسالمية والتجديد( 
لدكتور حاتم القرنشاوي حفظه فأعلن ذلك عميد كلية الدراسات اإلسالمية األستاذ ا

 هللا، وسط ترحيب الحضور، وعلى رأسهم سمو األمير الشيخ حمد وحرمه.
ن له يّ  نذ ذلك الوقت بدأ العمل الجاد إلخراج المركز إلى عالم التنفيذ، وعُ وم

ذو خبرة يعتد بها، هو األخ األستاذ الدكتور محمد خليفة حسن من كفء مدير 
النابه الدكتور محمد المختار الشنقيطي من الباحث المتفتح ن معه الشاب يّ  مصر، وعُ 
ثم الداعية النابه الشيخ مجد مكي من سورية، ثم لحق بهما العالم الباحث موريتانيا، 

 ، من شباب العلماء الواعين.اثنان آخران نيّ  عُ 
زة لمنهجها، هذا وقد كنت كتبت كلمات في مفهوم الوسطية ومعالمها المميّ  

ى جملة من المفاهيم يسنده جمهور األمة، ويتبن   قوياً  ل تياراً الذي أصبح اليوم يمثّ  
م اإلسالم الحّي المتوازن المنشود في خطوط اسية، التي تقدّ  والمبادئ والقيم األس

 عريضة، ولكنها واضحة التقاسيم، بّينة المالمح.
: ترك المصطلحات الكبيرة مثل الوسطية أو األمور خطراً  ذلك أن من أشدّ  

يلقي الضوء  التجديد دون توضيح للمقصود، ودون شرح لمعناها وماهيتها، شرحاً 
زيح الغبار عن حقائقها، ماتها وخصائصها، وأهدافها ومناهجها، ويُ قوّ  الكاشف على مُ 

 ويرّد على أباطيل خصومها، ويفّند شبهات معارضيها.
                                                 

 هذه اللجنة تضم مع الرئيس: - 1

 أ.د. عز الدين إبراهيم. 

 أ.د. فتحي سعود. 

 الحافظ حلمي. أ.د.عبد 

 أ.د.هيثم الخياط. 

 أ.د.عبد الحكيم جاكسون. 

 أ.د. عائشة المناعي. 

 أ.د. عبد الحكيم وينتر.
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المؤمنين، وتستبين سبيل المجرمين كذلك، كما قال  ضح صراطت  يوبذلك 
لُ  }َوَكذَِلكَ تعالى:   [.55نعام:]األ اْلُمْجِرِميَن{ َسبِيلُ  َوِلتَْستَبِينَ  اْْلياتِ  نُفَص ِ

ن السبل الُعوج األخرى عن ن لنا صراط هللا المستقيم، وتتبي  وبعبارة أخرى: يتبي  
َّبِعُوا َوال فَاتَّبِعُوهُ  ُمْستَِقيما   ِصَراِطي َهذَا }َوأَنَّ يمينه وعن شماله، كما قال تعالى:   تَت

قَ  السُّبُلَ  اُكمْ  ذَِلُكمْ  َسبِيِلهِ  َعنْ  بُِكمْ  فَتَفَرَّ [، وكما جاء 153]األنعام: تَتَّقُوَن{ لََعلَُّكمْ  بِهِ  َوصَّ
لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطا  خط  : قالأنه عبد هللا بن مسعود في حديث 

، هذه سبل" :ثم قال ،عن يمينه وعن شماله ثم خط خطوطاً  ،"هذا سبيل هللا" :ثم قال
 فَاتَّبِعُوهُ  ُمْستَِقيما   ِصَراِطي ذَاهَ  }َوأَنَّ  تال:ثم  ،"على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه

َّبِعُوا َوال قَ  السُّبُلَ  تَت اُكمْ  ذَِلُكمْ  َسبِيِلهِ  َعنْ  بُِكمْ  فَتََفرَّ  تَتَّقُوَن{ لََعلَُّكمْ  ِبهِ  َوصَّ
 .1[153]األنعام:

وقد نشر مركز الوسطية بالكويت هذه الكلمات في طبعتها األولى، وقدم لها 
ذلك الوقت أخونا العالم الداعية المعروف الدكتور عصام  األمين العام للمركز في

 البشير حفظه هللا.
بعد أن غدا مركز القرضاوي  وخصوصاً  –واآلن أعيد النظر فيها مرة أخرى، 

في  ألضيف إليها معالم جديدة، رأيتها غايةً  –يحمل عنوان الوسطية والتجديد 
ضافة وتحسين ر هللا من إس  بما ي بعض المعالم في بعض، وقمتُ  األهمية، ودمجتُ 

إلى أن مستفيدا مما كتبته من قديم في عدد من كتبي، ، ومزيد من الشرح النسبي
أقرب إلى المنطق  جديداً  ترتيباً  بتهاهيئ هللا لي شرحها بإفاضة وتفصيل. كما أني رت  يُ 

 لى، ما أمكن ذلك. والمؤمن يجتهد أنث  من ترتيبها القديم، لتظهر على الصورة المُ 
كما هو توجيه القرآن، من حسن إلى أحسن، ومن أحسن إلى األحسن،  يرتقي أبداً 

منا أن هللا خلق السموات واألرض، وخلق الموت والحياة ليبلونا: أينا أحسن عل  الذي 
 عمال! 

                                                 
قدددال (، و 6(، وابددن حبددان فددي المقدمددة )202( وقددال مخّرجددوه: إسددناده حسددن، والدددارمي فددي المقدمددة )4142رواه أحمددد فددي المسددند ) - 1

 .وصححه ووافقه الذهبي( 2/318ستدرك )، والحاكم في المشعيب األرنؤوط: إسناده حسن
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يقوم أضعاف األول في حجمه، ، بعنوان جديد، جديداً  وبهذا أصبحت كتاباً 
المية والتجديد بالدوحة، لتكون المنشور الثاني مركز القرضاوي للوسطية اإلس بنشره

 للمركز بعد نشر كتابي الكبير )فقه الجهاد(.
هدى  بهذا المركز، وأن يجعله منارة  و  بهذه الدراسة، أسأل هللا تعالى أن ينفع

للحق، ومنبر دعوة إلى الخير، وقلعة دفاع عن الدين، ولسان صدق لرسالة الوسطية 
سالمي، على ضوء كتاب هللا الكريم، وسنة رسوله ذي الخلق اإلسالمية، والتجديد اإل

ِ  يَْعتَِصمْ  }َوَمنْ العظيم   [.101]آل عمران: ُمْستَِقيٍم{ ِصَراطٍ  إِلَى ُهِديَ  فَقَدْ  بِاَّللَّ
من خير لألمة في ميزان  هذا المركز أن يجعل ما يقدمه سبحانه كما أسأله

عن اإلسالم  جزاهما هللا خيراً ما، و بارك هللا في جهودهدولة قطر وأميرها وحرمه، 
 ودعوته وأمته. إنه سميع مجيب.

 
 الفقير إلى عفو ربه 

  يوسف القرضاوي

      
  هـ1430 شوال: الدوحة في

                     م 2009 أكتوبر
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 تمهيد 

 صلتي بالوسطية

 تركيزي على الوسطية من قديم:

، ومنهج الوسطية من قديم، ولم لقد أكرمني هللا تعالى بتبنّ ي تيار الوسطية
يكن ذلك اعتباطًا، وال تقليدًا ألحد، أو اتباعًا لهوى، ولكن لما قام عندي من الدالئل 
الناصعة، والبراهين القاطعة، على أن  هذا المنهج هو الذي ُيعبّ ر عن حقيقة 
اإلسالم. ال أعني إسالم بلد من البلدان، وال فرقة من الفرق، وال مذهب من 

، وال جماعة من الجماعات، وال عصر من العصور. بل ع ن ي ُت به مذاهبال
ر  )اإلسالم األول( قبل أن تشوبه الشوائب، وتلحق به الزوائد والمبتدعات، وُتكدّ 
ل األمم التي دخلت فيه،  ذاٌذ من ن ح  صفاءه الخالفات الُمفرّ قة لألمة، وُيصيبه ر 

ريبة عنه. وقبل أن تصّنف أّمته إلى والتصقت به أفكار دخيلة عليه، وثقافات غ
فرق وجماعات شتى، تنتسب إلى زيد أو عمرو من الناس، فحسبنا أنها تنتمي إلى 

لى الرسول الكريم    .القرآن الحكيم، وا 
 اإلسالم األول: 

أعني بهذا اإلسالم األول: إسالم القرآن الكريم، والسنة النب وية الصحيحة، 
ا إليه رس ع  ول هللا صلى هللا عليه وسلم، بما أوحي إليه من ربه، اإلسالم الذي د 

وبما بي نه بقوله وفعله وتقريره وسيرته. إسالم أصحاب رسول هللا، الذين تتلمذوا على 
يديه، وشاهدوا أسباب نزول القرآن، وورود األحاديث، وكان لديهم من صفاء 

ن  ق اللغة: ما أعانهم على ُحس  ف هم هذا الدين، الذي الفطرة، وصدق اإليمان، وتذوُّ
 أخذوه بقوة من ُمعلّ مه األول، وطب قوه على حياتهم تطبيقًا دقيقًا. 

، وفي 1هؤالء الصحابة، الذين أثنى عليهم القرآن في أواخر سورة األنفال
َوالسَّابِقُوَن }، وفي سورة التوبة حين قال تعالى: 2، وآخرها1أواسط سورة الفتح

                                                 
 .75-74اقرأ اآليات ذات األرقام:  - 1
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لُوَن ِمَن اْلُمهَ  ُ َعْنُهْم اأْلَوَّ اِجِريَن َواأْلَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتَّبَعُوُهْم ِبِإْحَساٍن َرِضَي اَّللَّ

. فشمل الثناء من اّتبعهم بإحسان، وشملهم قوله تعالى: [100التوبة:]{ َوَرُضوا َعْنهُ 
ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ }  .{َرِضَي اَّللَّ

الناس قرني، ثم الذين كما أثنى عليهم رسوله في أحاديث مستفيضة: "خير 
 .3يلونهم، ثم الذين يلونهم"

عات الذي أتم  هللا به النعمة على  هذا اإلسالم النقيُّ من اإلضافات والُمب ت د 
اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي }األمة، وامتن  عليها بإكماله، فقال: 

 . [3المائدة:]{ ِدينا   ماإلسالَوَرِضيُت لَُكُم 
 كتاب )الحالل والحرام في اإلسالم( ومنهجي فيه:

لقد ت ب ن ي ُت مدنهج الوسدطي ة مندذ أكثدر مدن نصدف قدرن، ولعدل أول كتداب لدي فدي 
هددذا المجددال هددو كتدداب )الحددالل والحددرام فددي اإلسددالم(، الددذي وضددح فيدده هددذا المددنهج 

 م، وكان مما قلت فيها: 1960بجالء في مقدمة طبعته األولى التي ظهرت سنة 
ثين اإلسددالم فددي العصددريين البدداحثين معظددم )رأيددت  إلددى ينقسددمون  يكددادون  عندده والمتحدددّ 
 :فريقين

 فتعب دوا الكبير، الصنم هذا وراعهم الغربية، المدنية بريق أبصارهم خطف فريق
موا له،  الذين ءهؤال ذلة، ترهقهم أبصارهم خاشعة أمامه ووقفوا القرابين، إليه وقد 

 وافقها فإن ُتناقش، وال ُتعارض ال ُمسل مة، قضية وتقاليده الغرب مبادئ ات خذوا
ن وكب روا، هل لوا شيء في اإلسالم  التوفيق يحاولون  وقفوا شيء في عارضها وا 

 أن عليه مفروض اإلسالم كأن   والتحريف، التأويل أو والتبرير، االعتذار أو والتقريب،
 اإلسالم حر م عما حديثهم في نلمسه ما ذلك. وتقاليده وفلسفته بالغر  لمدنية يخضع

 على المرأة وتمرُّد باألجنبية، والخلوة الربوية، والفوائد واليانصيب، التماثيل، :مثل من
 .نعرف والحرير ... إلى آخر ما بالذهب الرجل وتحلّ ي أنوثتها،

                                                                                                                                            
ُ َعِن اْلُمْؤِمِنيَن إِْذ يُبَايِعُونََك تَْحَت الشََّجَرِة فَعَِلَم َما ِفي قُلُوِبِهْم فَأَْنَزَل السَّ }اقرأ اآلية:  - 1  {ِريبا  ِكينَةَ َعلَْيِهْم َوأَثَابَُهْم فَتْحا  قَ لََقْد َرِضَي اَّللَّ

 [.18الفتح:]
دا  يَ }اقرأ اآلية:  - 2 ِ َوالَِّذيَن َمعَهُ أَِشدَّاُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء بَْينَُهْم تََراُهْم ُركَّعا  ُسجَّ دٌ َرُسوُل اَّللَّ ِ َوِرْضَوانا  ُمَحمَّ  {ْبتَغُوَن فَْضال  ِمَن اَّللَّ

 [.29الفتح:]
اب  النب ددي  البخدداري فددي فضددائ لمتفددق عليدده: رواه  -3  أحمددد فددي المسددند(، كمددا رواه 3594) ضددائل الصددحابةفددي فومسددلم (، 3651)أ صددح 
 عن ابن مسعود. (2362)وابن ماجه في األحكام (، 3859)والترمذي في المناق ب (، 2533)
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ددا حددديثهم وفددي ددد مثددل: الطددالق، مددن اإلسددالم أحددل عم   كددأن ... الزوجددات دوتعُّ
 كلمدة اإلسدالم أن ونُسدوا .الغدرب حر مده مدا والحدرام الغدرب، أحل ده ما نظرهم في الحالل

 الدربُ  يت بدع وكيدف ُيعل دى، وال وي علدو ي ت بدع، وال ُيت بع فهو دائما، العليا هي هللا وكلمة هللا،
، اْلَحوقُّ أَْهوَواَءُهْم لَفََسودَِت  َولَوِو اتَّبَوعَ } المخلدوقين؟ ألهواء الخالق يخضع كيف أم العبد 

قُوْل َهوْل ِموْن ُشوَرَكامُِكْم َموْن يَْهوِدي }، [71المؤمندون:] {السََّماَواُت َواأْلَْرُض َوَموْن فِويِهنَّ 

ي ْن ال يَِهود ِ ِ أََحقُّ أَْن يُتَّبََع أَمَّ ِ أَفََمْن يَْهِدي إِلَى اْلَحق  ُ يَْهِدي ِلْلَحق  ِ قُِل اَّللَّ إِالَّ أَْن  إِلَى اْلَحق 

  .فريق هذا .[35يونس:] {يُْهدَى فََما لَُكْم َكْيَف تَْحُكُمونَ 
 أو لنص تبعا والحرام، الحالل مسائل في معينة آراء على جمد الثاني والفريق

 يحاول ولم شعرة، ق يد رأيه عن يتزحزح فلم اإلسالم، هو ذلك وظن   كتاب، في عبارة
 الموازنة بعد الحق ويستخلص اآلخرين، بأدلة نهاويز  رأيه، أو مذهبه أدلة يمتحن أن

 . والتمحيص

 أو المرأة، تعليم أو، الشطرنج الغناء، أو أو الموسيقى، حكم عن ُسئل فإذا
 أو لسانه إلى شيء أقرب كان المسائل، من ذلك نحو أو وكفيها... وجهها إبداء
 يكونوا لم حيث هذا، في الصالح السلف أدب الفريق هذا ونسي )حرام(. كلمة قلمه:

 ال أو نكره، قالوا فيه: ذلك عدا وما .قطعاً  تحريمه ُعلم ما على إال الحرام يطلقون 
 .العبارات هذه نحو أو نحب،

 الغدددرب أتخدددذ   أن لدددديني أرض   فلدددم .الفدددريقين مدددن واحدددداً  أكدددون  أال حاولدددت وقدددد
 لعقلدي أرض   ولدم .رسدوالً  وبمحمد دينًا، وباإلسالم ربًا، باهلل رضيت أن بعد لي، معبوداً 

 قدال المقلدد، كمدا فدإن أصداب، أو أخطدأ والمسدائل القضدايا كل في معيناً  مذهبا أقلّ د أن
 خلدق ألنده العقدل، منفعدة إبطدال التقليدد وفدي فيده، قلدد فيمدا ثقدة غير الجوزي: على ابن

 فددددي ويمشددددي يطفئهددددا أن بهددددا يستضدددديء شددددمعة أعطددددي بمددددن وقبدددديح. والتدددددبر للتأمددددل
 .1ةالظلم

 العددالم فددي السددائدة المددذاهب مددن فقهدديّ  بمددذهب نفسددي ُأقيّ ددد أن أحدداول لددم أجددل،
 المتبوعددة المدذاهب هدذه وأئمدة .واحدد مدذهب عليده يشدتمل ال الحدق أن   ذلدك، اإلسدالمي

                                                 
 .81تلبيس إبليس صد -1
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نمددا العصددمة، ألنفسددهم يددد عوا لددم  فلهددم أخطددؤوا فددإن الحددق، ت عددرُّف فددي مجتهدددون  هددم وا 
ن أجر،  إال ويتدرك كالمده مدن ُيؤ خدذ أحدد كدلُّ  :مالدك اإلمدام قدال .أجدران فلهم أصابوا وا 
 ورأي الخطدأ، يحتمدل صدواب رأيدي :الشدافعي اإلمدام وقدال. وسدلم عليه هللا صلى النبي
 الصواب. يحتمل خطأ غيري 

 مدذهب أسدير يكدون  أن والتدرجيح: الموازندة وسدائل يملك مسلم بعالم الئق وغير
ددة أسددير كددون ي أن الواجددب بددل. معددي ن فقيدده لددرأي خاضددعاً  أو واحددد،  فمددا. والدددليل الُحج 
لدى فهو ُحجته، وقويت دليله، صح   و ه دت سدنده، ضدعف ومدا .باالتّ بداع أو  تده، و   فهدو ُحج 

ددن يكددن مهمددا مرفددوض  تعددرف عندده: ال هللا رضددي علددي اإلمددام قددال وقددديماً  بدده، قددال م 
 .1أهله( تعرف الحق اعرف بل بالرجال، الحق

 ع فجر الصحوة اإلسالمية المعاصرة:تأكيدي على منهج الوسطية منذ طلو

هذا ما ذكرته من قديم في مقدمة الطبعة األولدى مدن كتدابي )الحدالل والحدرام(. 
وزاد تأكيدددي لهددذا المددنهج وتركيددزي عليدده مددا لمسددته مددن الضددرورة إليدده، منددذ طلددع فجددر 
الصددحوة اإلسددالمية المعاصددرة منددذ أوائددل السددبعينيات مددن القددرن العشددرين، أي منددذ مددا 

رب مددن نصددف قددرن مددن الزمددان. ومددا شدداهدته مددن خددالل رحالتددي فددي أنحدداء العددالم يقدد
اإلسالمي ولقاء األقليات اإلسالمية، في الشرق والغرب، مدن ضدياع األمدة بدين الغدالة 

 والمتطرفين وخصومهم من المتحّللين والمتسّيبين.  
 وكان من دالئل هذا االتجاه: ما الحظه بعضهم في عناوين عدد من كتبي:
أن  فيها كلمة )ب ي ن( مثل: )الفقه اإلسالمي بين األصالة والتجديد(، )الصحوة 
اإلسالمية بين الجحود والتطرف(، )الصحوة اإلسالمية بين االختالف المشروع 
والتفرق المذموم(، )الفتوى بين االنضباط والتسيب(، )االجتهاد بين االنضباط 

نغالق(، )ثقافتنا العربية اإلسالمية بين األصالة واالنفراط(، )ثقافتنا بين االنفتاح واال
 والمعاصرة(، وغيرها. وكلها تدل على أن هناك موقفًا وسطًا بين طرفين.

 حديثي في عدد من كتبي عن مالمح منهج الوسطية:

                                                 
  .12-10انظر: كتابنا )الحالل والحرام( صد -1
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ثت في عدد من كتبي عن مالمح هذا المنهج، أو عن بعضها  وقد تحد 
بين الجحود والتطرف(، و)الصحوة بإيجاز، كما في كتبي: )الصحوة اإلسالمية 

اإلسالمية وهموم الوطن العربي واإلسالمي(، و)أولويات الحركة اإلسالمية في 
المرحلة القادمة(، و)الصحوة اإلسالمية من المراهقة إلى الرشد(، و)خطابنا 
لها في كتاب مستقل. وحسبي  اإلسالمي في عصر العولمة(، وغيرها. ولكن لم ُأفصّ 

نموذجا الهتمامي بالوسطية ما جاء في كتابي )أولويات الحركة هنا أن أذكر 
اإلسالمية( عن الفكر الذي ننشده للحركة اإلسالمية في العالم، فهو فكر علمي 
سلفي تجديدي، وسطي، وما قلته آنذاك في تجلية معاني هذه الوسطية هذه 

 الفقرات:
زعة، فهو فكر ي الوجهة والنوسطومن معالم الفكر الذي ننشده: أنه فكري 

تتجلى فيه النظرة الوسطية المعتدلة المتكاملة للناس وللحياة، النظرة التي تمثل 
 المنهج الوسط لألمة الوسط، بعيدًا عن الغلو والتقصير. 

 .بين دعاة المذهبية الضيقة، ودعاة الالمذهبية المفرطة فهو وسط
ن انحرف وابتدع، وأعداء التصوفالتصوف  وسط بين أتباع ن التزم و  وا  ا 

 .واتبع
االنفتاح على العالم بال ضوابط، ودعاة االنغالق على  وسط بين دعاة

 .النفس بال مبرر
ن خالف المحكّ مين للعقل وسط بين ولو  النص القاطع، والمغيّ بين للعقل وا 

 .النص في فهم
ن بدا فيه قصور البشر، والُمل غين للتراث، سين للتراث، وا  ن  وسط بين المقدّ  وا 

 .ت فيه روائع الهدايةتجل  
والمهملين للسياسة  وسط بين المستغرقين في السياسة على حساب التربية،

 .ة بدعوى التربيةكلي  
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حتى تسقط  أوانها، والغافلين عنها وسط بين المستعجلين لقطف الثمرة قبل
 .في أيدي غيرهم بعد نضجها
بالغين في والم في الحاضر الغائبين عن المستقبل، وسط بين المستغرقين

 .يقرؤونه كأنه كتاب التنبؤ بالمستقبل
من أي  عبد، والمتحلّ لينوسط بين المقّدسين لألشكال التنظيمية كأنها أوثان تُ 

 .م كأنهم حبات عقد منفرطعمل منظ  
والقائد، كأنه الميت بين يدي  وسط بين الغالة في إطاعة الفرد للشيخ

 .جماعة ًا فيالغاسل، والمسرفين في تحرره كأنه ليس عضو 
 وسط بين الدعاة إلى العالمية دون رعاية للظروف والمالبسات المحلية،

 .والدعاة إلى اإلقليمية الضيقة دون أدنى ارتباط بالحركة العالمية
المسرفين في التفاؤل، متجاهلين العوائق والمخاطر، والمسرفين  وسط بين

 .م فجراً إال الظالم، وال يرقبون للظال في التشاؤم، فال يرون 
شيء حالل، يوجد في الدنيا  كأنه ال وسط بين المغالين في التحريم

 .حرام كأنه ال يوجد في الدين شيء والمبالغين في التحليل
ن كان الغالب على مجتمعاتنا  هذه هي الوسطية التي يتبناها هذا الفكر، وا 

م ربك، وقليل   ما هم. اليوم السقوط بين طرفي اإلفراط والتفريط، إالم م ن رح 
 رفض بعض المتدبنين منهجنا الوسطي وعودتهم إليه وتبنيهم له:

–وكان بعض المتدينين قبل عدة سنين يرفضون هذا المنهج، ويتهموننا 
بالتساهل في الدين، والتفريط في أحكام الشرع، على حين  –نحن دعاة الوسطية 

والتطرف! وهذا شأن  يتهمنا العلمانيون والحداثيون والماركسيون وأمثالهم بالتشدد
 )الوسط( دائمًا، يرفضه الطرفان: الغالة والمقصرون. 

واليوم قد أصبح الكثيرون ممن كانوا ينتقدوننا باألمس، ينادون بنفس منهجنا 
اليوم: الوسطية، حتى كثير من الُحكام، باتوا يذكرون الوسطية وينوهون بها. ألن 

األوضاع العالمية، والظروف هذا االتجاه إنما يؤكده منطق العصر، ومنطق 
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اإلقليمية، ومنطق المحن التي تمر بها األمة.. وكلها تدل على ترجيح منهجنا، 
وضرورة التشبُّث به. وقد أنشئت مراكز للوسطية في أكثر من بلد، وغدا هناك 

 تنافس على احتضان هذا المنهج. فلله الفضل والشكر، وهلل الحمد والمنة.
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 الفصل األول

 هاوداللت فهوم الوسطيةم

 مفهوم الوسطية في اللغة:

عدددن مفهدددوم )الوسدددطية( فدددي لغتندددا  بندددا هندددا أن نمّهدددد ببحدددث لغدددوي موثّدددق يجددددر
 العربية.

والمعدددددروف أن لفظدددددة الوسدددددطية هدددددي مصددددددر صدددددناعي منسدددددوب إلدددددى كلمددددددة 
ط س  )الوسط(. و) ط يس   طة، على وزن: وعد يعد عدة.الوسط( اسم مشتق من: وس 

 ، وصددددفة، قددددال تعددددالى:وفعددددالً  ط( قددددد وردت فددددي القددددرآن: اسددددماً  والمددددادة )و س

وووة  َوَسوووطا  } وووالِة } [143البقدددرة:]{ َوَكوووذَِلَك َجعَْلنَووواُكْم أُمَّ ووولََواِت َوالصَّ َحوووافُِاوا َعلَوووى الصَّ

 [28]القلددم:ْ{ْم لَووْواَل تَُسووب ُِحونَ ــــووـقَوواَل أَْوَسووُطُهْم أَلَووْم أَقُوول لَّكُ }[ 238البقددرة:] {اْلُوْسووَطى
 .[89المائدة:] {ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهِليُكمْ }[ 5العاديات:] {فََوَسْطَن بِِه َجْمعا  }

 في معجم ألفاظ القرآن:

 وجاء في معجم ألفاظ القرآن الكريم، الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة:

ددط ة: كددان بددين طرفيدده. تقددول: وسددطت ال ددطًا وس  ددطه وس  ددط  الشدديء  ي س  طريددق، وس 
 ووسطت القوم.

ط ن:   [.4،5العاديات:] {فََوَسْطَن بِِه َجْمعا  * فَأَثَْرَن بِِه نَْقعا  }وس 

دددط. وأنثددداه الوسدددطى. واألوسدددط يدددأتي فدددي معندددى  س  األوسدددط اسدددم تفضددديل مدددن و 
ونحوهددا. ويددأتي األقددرب إلددى االعتدددال والقصددد واألبعددد عددن الغلددّو فددي الجددودة والددرداءة 

 من العوارض التي تلحق األطراف. ن أوسط الشيء محمّياً كا في معنى األفضل إذ

والُوسددطى تددأتي فددي معنددى الواقعددة بددين شدديئين، وبمعنددى الفضددلى، كمددا قيددل فددي 
 األوسط.
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ددط:  س   {فََكفَّاَرتُووهُ إِْطعَوواُم َعَشووَرِة َمَسوواِكيَن ِمووْن أَْوَسووِط َمووا تُْطِعُموووَن أَْهِلوويُكمْ }أو 
 ب  إلى االعتدال بين اإلسراف والتقتير.[. المراد: أن يكون أقر 89المائدة:]

هم ط، أوسد[28]القلدم:ْ{ْم لَوْواَل تَُسوب ُِحونَ ــــوـقَاَل أَْوَسُطُهْم أَلَوْم أَقُول لَّكُ }أوسدطهم: 
 أفضلهم رأيا.

لََواِت َوالصَّالِة اْلُوْسَطى}الوسطى:  [، الوسدطى 238البقدرة:] {َحافُِاوا َعلَى الصَّ
ر لتوّسدددطها بددين صددالتي النهددار وصددالتي الليدددل، المتوسددطة، فقيددل هددي صددالة العصدد

 وقيل غيرها، أو الوسطى الفضلى، وقد اختلف في تعيينها أيضًا.

دط فدي الفضدائل إذ كاندت وسدطًا  الوسط س  للشيء: مدا بدين طرفيده. ويسدتعمل الو 
بدددين الرذائدددل. فالشدددجاعة وسدددط بدددين الُجدددبن والّتهدددور، وكدددذا سدددائر الفضدددائل. ثدددم جعدددل 

ّتصدددف بالفضددائل فصدددار معندداه الخّيدددر الفاضددل. ومدددن شددأن هدددذا أن الوسددط وصددفًا للم
الوصدف نظدرًا إلدى أصدله يسدتوي فدي موصدوفه  في قضائه وشدهادته. وهدذا يكون عدالً 

 فال يتغير لتغّير موصوفه. يقال: رجل وسط وأّمة وسط.

طًا:  ة  َوَسطا  }وس   .1([143البقرة:]{ َوَكذَِلَك َجعَْلنَاُكْم أُمَّ

 رآن:في مفردات الق

 وقال الراغب في )مفردات القرآن(:

صددلة، وسددط الشدديء: مددا لدده طرفددان متسدداويا القدددر. ويقددال ذلددك فددي الكمّيددة المتّ 
ط رأسه )بفتح السين(. ل ب، وضربتُ ه ص  : وسطُ إذا قلت   كالجسم الواحد  وس 

دددطٌ  س  دددشددديء ي  ك، )بالسدددكون( يقدددال فدددي الكميدددة المنفصدددلة وو  ل بدددين جسدددمين، فص 
ُط القوم  كذا. نحو: وس 

                                                 
 ة مجمع اللغة العربية الطبعة الثانية.( طبع2/848معجم ألفاظ القرآن ) - 1
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ددددط تددددارة يقددددال فيمددددا لدددده طرفددددان مددددذمومان.. ف  يسددددتعمل اسددددتعمال القصدددددوالوس 
َوَكووذَِلَك َجعَْلنَوواُكْم }والعدددل، نحددو:   السددواءمدددح نحددوُ ن اإلفددراط والتفددريط، فيُ ون عددُصددالم  

ة  َوَسطا    .[28]القلم:ْ{قَاَل أَْوَسُطُهمْ } قوله تعالى: وعلى ذلك [143البقرة:]{ أُمَّ

    . الخ 1ا له طرف محمود وطرف مذموم كالخير والشروتارة يقال فيم

 كالم ابن األثير:

 وقال ابن األثير في مادة )و س ط( في النهاية في غريب الحديث واألثر:

 ،كددل خصددلة محمددودة فلهددا طرفددان مددذمومان 2(خيددر األمددور أوسدداطها) :وفيدده)
واإلنسدان  ،هدورلتبن واجاعة وسدط بدين الجدوالشد ،فإن السخاء وسط بين البخل والتبدذير

فكلمددا ازداد  ،وتجنبدده بددالتعري مندده والبعددد عندده ،وصددف مددذموم لمددأمور أن يتجنددب كدد
 ،. وأبعد الجهات والمقادير والمعداني مدن كدل طدرفين وسدطهماازداد منه تعرياً  عداً منه بُ 

فددإذا كددان فددي الوسددط فقددد بعددد عددن األطددراف المذمومددة بقدددر  ،وهددو غايددة البعددد عنهمددا
 ا هد 3(اإلمكان

 معاجم اللغة الكبرى:

وقد أطال العاّلمة الزبيدي النفس في شرح المادة )وسط( مدن القداموس، بحيدث 
اسددتغرقت فددي كتابدده )تدداج العددروس( سددت عشددرة صددفحة بحسددب طبعددة الكويددت، ونقددل 

 . قدال رحمده هللا نقدالً ي المفهدوم وتزيدده وضدوحاً مهّمدة تجّلد عن أئمة اللغة والشّراح نقدوالً 
 عن ابن بّري:

كقولدددك:  ،وهدددو منددده ،حريدددك: اسدددم لمدددا بدددين طرفدددي الشددديءعلدددم أن الوسدددط بالتّ ا )
يرتقدي )ومنده المثدل:  ،وسدط الددار وجلسدتُ  ،وسط الرمح وكسرتُ  ،وسط الحبل قبضتُ 

                                                 
 نشر دار القلم. 868،869مفردات القرآن للراغب األصفهاني صد  - 1
 :ف بن عبد هللا بن الشخير من التابعينذكره ابن األثير على أنه حديث، ولم يثبت لدى أهل الشأن، والصواب: أنه من قول مطرّ   - 2

، وابن سعد في الطبقات بإسناد يزيد بن مّرة الجعفي من قول (19/300لطبري في تفسيره )وا(، 36276رواه ابن أبي شيبة في الزهد )
 .(3888والبيهقي في الشعب )(، 7/142صحيح من قول مطرف )

 (.5/184النهاية في غريب الحديث) - 3
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فددإذا  ،رأي يرتعددي أوسددط المرعددى وخيدداره مددا دام القددوم فددي خيدد (ض حجددرةويددرب   وسددطاً 
 كددداً . وجددداء الوسدددط محر  عدددنهم أي ناحيدددة منعدددزالً  ،جدددرةوربدددض ح   ،اعتدددزلهم أصدددابهم شدددرّ 

ألن نقدديض الشدديء يتنددزل منزلددة  ؛فر  نقيضدده فددي المعنددى وهددو الط دد زانأوسددطه علددى و 
 ...يروقص يلنحو: جوعان وشبعان وطو  ،من األوزان يرنظيره في كث

ن كان أصله أن يكون اسدماً  ،واعلم أن الوسط قد يأتي صفة): قال مدن جهدة  وا 
ة وكوسدددط الداّبددد ،كوسدددط المرعدددى خيدددر مدددن طرفيددده ،أوسدددط الشددديء أفضدددله وخيددداره أنّ 

. "خيدددار األمدددور أوسددداطها"للركدددوب خيدددر مدددن طرفيهدددا لدددتمكن الراكدددب. ومنددده الحدددديث: 
 : وقول الراجز

 فاجعالني وسطا   إذا ركبتُ 

وذلدددك مثدددل قولددده  ،ا كدددان وسدددط الشددديء أفضدددله وأعدلددده جددداز أن يقدددع صدددفةفلّمددد
وووة  وَ }: ىتعدددال فهدددذا تفسدددير الوسدددط  ،أي عددددالً  [143البقدددرة:]{ َسوووطا  َوَكوووذَِلَك َجعَْلنَووواُكْم أُمَّ

 .1(اسم لما بين طرفي الشيء وهو منه وأنه ،وحقيقة معناه

ووة  َوَسووطا  }فددي قولدده تعددالى جدداجقددال الزّ  : فيدده [143البقددرة:]{ َوَكووذَِلَك َجعَْلنَوواُكْم أُمَّ
عندددى فظدددان مختلفدددان والماللّ و  ،: خيددداراً موقدددال بعضددده ،: أي عددددالً مقدددال بعضددده :قدددوالن
 .ألن العدل خير والخير عدل ؛واحد

  :قال .: ما بين طرفيه(كةمحرّ )وسط الشيء قال في القاموس: 

 ادن  إني كبير ال أطيق العُ      فاجعلوني وسطا   إذا رحلتُ 

إذا كنددددت  –ونني، فددددإني أخدددداف بددددي وتحفظدددد لكددددم ترفقددددون  أي اجعلددددوني وسددددطاً 
 ني.ع  ر  ناقتي، فتص   أو يتبّ داط أن تفرُ  –وحدي، أومتقدما عليكم، أو متأخرا عنكم 

 .ط بين المتخاصمين. وفي العباب: بين القومالوسيط: المتوسّ فيه: و 

                                                 
 (.20/175،174تاج العروس ) - 1
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 .السماءفي طها وط الشمس: توسّ سُ وُ 

 .وهي أنفس خرزها ،وواسطة القالدة: الدرة التي في وسطها

 .ودين وسوط كصبور: متوسط بين الغالي والتالي

ولدددذلك  ،بدددين الكوفدددة والبصدددرة ثقفددديبدددن يوسدددف الو)واسدددط( بلدددد بنددداه الحجددداج 
 .1ألن منها إلى كل منهما خمسين فرسخا ؛ألنها متوسطة بينهما (واسطا)سميت 

 وفي )لسان العرب( نحو ما في )تاج العروس(.

، جلددس : وسددط: خالصددة مددا ذكرندداه هندداوقددال الزمخشددري فددي )أسدداس البالغددة(
 بناته. ىطس  وهي وُ هو أوسط أوالده، و طه وأوساطهم، وس   الدار، وضرب ط  وس  

ددددو  ددددط وس  ددددو  طهم: حصددددل فددددي القددددوم، وتوس  . السددددماء   طت الشددددمُس هم. وتوّسددددط  س 
طتُ و و  .بين الخصومط وتوسّ القوم.  طتهس  و و   القالئد. ووسائط القالدة، وهي واسطة ه.س 

دد :ثددم قددال دد طٌ ومددن المجدداز: هددو وس  دد ةٌ ط  فددي قومدده، وس  ددط فدديهم. وقددد وُ يووس  ط س 
دم وهد، وساطة وة  َوَسوطا  }.خيدار ووسداط: طٌ وس  . وقدال [143البقدرة:]{ َوَكوذَِلَك َجعَْلنَواُكْم أُمَّ
 :زهير

 !ِمبُمعظَْْإذاْنزلتْإحدىْاللياليْبحكمهمْْْيرضىْاألنامُْْوسطْ ْهمُْ

وقدددددال أعرابدددددي للحسدددددن: عّلمندددددي ديندددددًا وُسدددددوطًا، ال ذاهبدددددًا فروطدددددًا، وال سددددداقطًا 
 !2سقوطاً 

وسددط والتوّسددط، قددولهم: توّسددط ومددن المعدداني التددي وردت فددي كتددب اللغددة عددن ال
فالن: أي أخذ الوسدط بدين الجيدد والدردئ. وهدذا المعندى يسدتخدم عرفدا. وهدذا بعيدد عدن 

به الوسددطية التددي نريدددها؛ ألن وسددطيتنا تعنددي خيددار الشدديء وأمثلدده وأفضددله. فهددي أشدد
                                                 

 ( طبعة الكويت.167-20/183انظر: تاج العروس ) - 1

 ( نشر دار الكتب المصرية.2/505غة )أساس البال - 2
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بالنجدداح بدرجددة ممتدداز أو جيددد جدددا، بخددالف الوسددط بددالمعنى الددذي أشددرنا إليدده، فإندده 
 رجة )مقبول(.أشبه بد

اء، وتعليقدات األدبداء ومن خالل ما سّجلنا هنا من كالم اللغويين، وشعر الشعر 
فدي األسداس، هدو الوجدود  –ومنه: الوسدطية  –تبّين لنا: أن معنى )الوسط( والعلماء: ي

دددط، بعيددددا عدددن الطدددرفين أو األطدددراف، ألن الوسدددط محمدددي ومحدددروس  فدددي المكدددان الوس 
الطددرف باسددتمرار مددن خطددر وآفددة،  لدده عددّرض لمددا يتعددّرضومحدداط مددن الجددانبين، وال يت

از، متفدددّرع جددم –كمددا قددال الزمخشددري  –ومددا عدددا ذلددك، مثددل: العدددل، والخيدددار، فهددو 
 عنه، ومترّتب عليه.

وهددذا المعنددى الددذي تجّلددى لنددا مددن خدداالل هددذه الرؤيددة اللغويددة البصدديرة، هددو لددب 
ة لددددذي تشددددهد لدددده كددددل األدّلددددالمعنددددى الشددددرعي اإلسددددالمي للوسددددطية، الددددذي اخترندددداه، وا

ضدددح لندددا ذلدددك مدددن خدددالل كمدددا سيتّ  رسدددول هللا،الشدددرعية المعتبدددرة مدددن كتددداب هللا وسدددنة 
 الفصل القادم.

 مفهوم الوسطية كما أدعو إليها:

ب عليندا أن نبدّين مدا م الوسطية من الناحية اللغويدة، يجدبعد أن اّتضح لنا مفهو 
 ي.  نريده بالوسطية في المفهوم الشرعي أو اإلسالم

وخصائصدها ومظداهر تجليهددا،  (ضددت لبيدان مفهدوم )الوسددطيةتعرّ  قدد مدن قدديمو 
 من أبدرز خصدائص (الوسطيةوذلك في كتابي )الخصائص العامة لإلسالم( باعتبار )

دل التعدا التوسدط أو :، ونعندي بهدا( أو )االعتددال(التوازن )ر عنها أيضا بدعب  اإلسالم، ويُ 
الطدرف المقابدل، وبحيدث  رد أحدهما بالتأثير، ويطرد، بحيث ال ينفبين طرفين متقابلين

 ال يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقه، ويطغى على مقابله ويحيف عليه.

الربانيددددة واإلنسددددانية، الروحيددددة والماديددددة، األخرويددددة : ال األطددددراف المتقابلددددةمثدددد
والمثاليدة، والدنيوية، الوحي والعقل، الماضوية والمستقبلية، الفردية والجماعية، الواقعية 
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الددنص واالجتهدداد، الظاهريددة والمقاصدددية، األثددر ر، الثبددات والتغيُّددالحقددوق والواجبددات، 
 وما شابهها. والرأي، 

 ىعطددفسددح لكددل طددرف منهددا مجالدده، ويُ التددوازن بينهددا: أن يُ التوسددط أو ومعنددى 
لدو وال تقصدير، س وال شدطط، وال غك  ، بال و  {بِاْلِقْسَطاِس اْلُمْستَِقيمِ } أو {بِاْلِقْسطِ }حقه 

َوالسَّوَماَء َرفَعََهوا َوَوَضوَع }وال طغيان وال إخسار. كما أشار إلى ذلدك كتداب هللا بقولده: 

 {َوأَقِيُموووا اْلووَوْزَن بِاْلِقْسووِط َوال تُْخِسووُروا اْلِميووَزانَ *  أاَلَّ تَْطغَووْوا فِووي اْلِميووَزانِ *  اْلِميووَزانَ 
ال طغيددان بدد، بددين المتقددابالت بالقسددط. فالوسددطية هددي التددي تقدديم الددوزن [9-7الددرحمن:]

بحيدددث يمكدددن الجمدددع بينهدددا، دون أن يطغدددى أحدددد المتقدددابلين علدددى اآلخدددر، وال إخسدددار. 
كالددذي يجمددع بددين حسددنتي الدددارين، الدددنيا واآلخددرة، والددذي يجمددع بددين النددورين: الددوحي 

 [.35النور:] {نُوٌر َعلَى نُورٍ }والعقل 

 :عجز اإلنسان عن إنشاء ناام متوازن

ددددفددددي الحقيقددددة أكبددددر مددددن أن ي  التددددوازن العددددادل ذا وهدددد بعقلدددده  ؛در عليدددده اإلنسددددانق 
، ونزعاتدددده الشخصددددية، وأهوائدددده عددددن تددددأثير ميولدددده المحدددددود، وعلمدددده القاصددددر، فضددددالً 

ْوغلبتهدا عليده مدن حيدث يشدعر أو ال يشدعر. ،رية والحزبية، واإلقليمية والعنصريةس  واألُ 
من اإلفراط أو التفدريط،  - رد أو جماعةف -بشر  يضعهولهذا ال يخلو منهج أو نظام 

 خ.كما يدل على ذلك استقراء الواقع وقراءة التاري

حقدده  -كددان أو معنويدداً  ماديدداً  - إن القددادر علددى إعطدداء كددل شدديء فددي الوجددود
، راً بدد، وأحداط بكددل شدديء خره تقددديراً الدذي خلددق كددل شديء فقددد   ؛بحسداب وميددزان، هددو هللا

وال عجدددب أن ندددرى هدددذا ْ.اً يء رحمدددة وعلمددد، ووسدددع كدددل شدددوأحصدددى كدددل شددديء عددددداً 
، فهو صاحب الخلق واألمدر، فظداهرة التوازن الدقيق في خلق هللا، وفي أمر هللا جميعاً 

اإلسدالم  رسدالةدى وديدن الحدق، أي: فدي التوازن، تبدو فيما أمر هللا به وشرعه من الُهد
ْ.فيه كل شيء ومنهجه للحياة، كما تبدو في هذا الكون الذي أبدعته يد هللا فأتقنت

 ظاهرة التوازن في الكون كله:
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من أصغر ما نعرفده فدي الكدون وهدو الدذّرة، إلدى  ننظر في هذا العالم من حولنا
أكبر ما نعرفه، وهو المجّرة، فنجدد كدل شديء فيده بمقددار وميدزان، ال يتعددى مدداره، وال 

لَّ َشووْيٍء َوَخلَووَق ُكوو}يجدداوز مقددداره، وال يخددبط خددبط عشددواء، بددل هددو كمددا قددال تعددالى: 

فنجدد الليدل والنهدار،  [8الرعدد:] {َوُكلُّ َشْيٍء ِعْنودَهُ بِِمْقودَارٍ }[ 2الفرقان:] {فَقَدََّرهُ تَْقِديرا  
واألفددددالك والظددددالم والنددددور، والحددددرارة والبددددرودة، والمدددداء واليددددابس، والغددددازات المختلفددددة، 

والزواحدددددف نسدددددان، والحيدددددوان واإل ،الددددددوارة، والكواكدددددب السددددديارة، والجمدددددادات والنباتدددددات
ددتسددير كلهددا والطيددور والحشددرات، واألحيدداء المائيددة، وغيرهددا،  ر وميددزان وحسدداب، ال د  بق 

ر لده يطغى شيءٌ  ه الُمقدد  وكدذلك الشدمس والقمدر  .1منها على مقابله، وال يخرج عن حددّ 
كدداًل منهددا يسددبح فددي مددداره،  والنجددوم والمجموعددات الكونيددة فددي فضدداء هللا الفسدديح، إن  

فددي فلكدده، دون أن يصدددم غيددره، أو يخددرج عددن دائرتدده. وصدددق هللا العظدديم إذ ويدددور 
ْحَمِن ِمووْن }، [49القمددر:] {إِنَّووا ُكوولَّ َشووْيٍء َخلَْقنَوواهُ بِقَوودَرٍ }يقددول:  َمووا تَووَرى فِووي َخْلووِق الوورَّ

ي لََهوا أَْن ال الشَّْمُس يَْنبَِغو}[5الرحمن:]{ الشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحْسبَانٍ }، [3الملك:]{ تَفَاُوتٍ 

 .[40يدس:] {تُْدِرَك اْلقََمَر َوال اللَّْيُل َسابُِق النََّهاِر َوُكلٌّ فِي فَلٍَك يَْسبَُحونَ 

 الوسطية الخصيصة البارزة لهذه األمة:

ة فدي حياتهدا واإلسالم يريد من األمة المسلمة: أن تعكدس ظداهرة التدوازن الكوني د
لددى هددذه الخصيصددة البددارزة يشددير  األمددم.ز بددذلك عددن سددائر وفكرهددا وسددلوكها، فتتمي دد وا 

وة  َوَسوطا  ِلتَُكونُووا ُشوَهدَاَء َعلَوى }أمدة اإلسدالم:  قوله تعالى مخاطبداً  َوَكوذَِلَك َجعَْلنَواُكْم أُمَّ

ُسوُل َعلَْيُكْم َشِهيدا    .[143البقرة:] {النَّاِس َويَُكوَن الرَّ

ة مدددن وسدددطية ، أو ورسدددالتها نهدددادي ووسدددطية األمدددة اإلسدددالمية إنمدددا هدددي ُمسدددتمد 
منهجها ونظامها، فهو منهج وسدط ألمدة وسدط. مدنهج االعتددال والتدوازن الدذي  وسطية
ددددل م  ، فددددي عقائددددده مددددن اإلفددددراط والتفددددريط، أو مددددن الغلددددو والتقصددددير –كمددددا ذكرنددددا  –س 

                                                 
تنّبه إلى ذلك األديب العربي الكبير توفيق الحكيم، وأقام عليه نظريته التي سّماها )التعادلية( وأّسس عليها مذهبه في األدب والفن  - 1

مكتبة وهبة ومؤسسة  والثقافة. وقد أشرنا إلى ذلك في حديثنا عن خصيصة الوسطية في كتابنا )الخصائص العامة لإلسالم( نشر
 الرسالة.
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شددعائره وشددرائعه، فددي قيمدده وأخالقدده، فددي مفاهيمدده ومعدداييره، فددي آدابدده ه، فددي وأحكامدد
 .ه وعواطفه، في روابطه وعالقاتهوتقاليده، في مشاعر 

ولقد كان من حكمة هللا تعالى أن اختار الوسطية شعاًرا مميًزا لهدذه األمدة التدي 
هدددي آخدددر األمدددم، ولهدددذه الرسدددالة التدددي خدددتم بهدددا الرسددداالت اإللهيدددة، وبعدددث بهدددا خددداتم 

 رسواًل للناس جميًعا، ورحمة للعالمين. ،أنبيائه

 الوسطية أليق بالرسالة الخالدة:

فقددد يجددوز فددي رسددالة مرحليددة محدددودة الزمددان واإلطددار: أن تعددالج التطددرف فددي 
مدددت  قضدددية مدددا بتطدددرف مضددداد، فدددإذا كدددان هنددداك مبالغدددة فدددي الددددعوة إلدددى الواقعيدددة قوّ 

ذا كددان   لددو فددي النزعددة الماديددة، ُرد  هندداك غُ بمبالغددة مقابلددة فددي الدددعوة إلددى المثاليددة، وا 
ة، كمدددا رأيندددا ذلدددك فدددي الدياندددة المسددديحية حي دددعليهدددا بغلدددو معددداكس فدددي النزعدددة إلدددى الرو 

وموقفهددا مددن النزعددة الماديددة الواقعيددة عنددد اليهددود والرومددان، فددإذا أد ت الدددعوة المرحليددة 
د ت  من الغُ د كدان ال بدد مدن العدودة إلدى الحدد  – مثلده ولو بغلوّ  – وّ لورها الموقوت، وح 

لى الصراط السوي، فتعتدل كفتا الميزان. وهد ذا مدا جداءت بده رسدالة اإلسدالم الوسط، وا 
إذ ليس بعد محمدد رسدول وال نبدي، وال بعدد القدرآن كتداب  بوصفها رسالة عالمية خالدة.

سماوي، وال بعدد اإلسدالم ديدن أو شدريعة إلهيدة، وال بعدد أّمدة اإلسدالم أّمدة أخدرى تحمدل 
 رسالة ربانية للناس.

 :معاني أخرى على الوسطيةداللة 

 ، يلحظهددا أولدددو العلددم والبصددديرة،أخدددرى  ودالالت يعلددى أن فددي الوسدددطية معددان
 وتجعلها أهاًل للسيادة والخلود. ،ة اإلسالموأمّ ورسالة اإلسالم،  ،ز منهج اإلسالمتميّ 

 أ _ الوسطية تعني العدل:

وُرتبددت  ،فمددن معدداني الوسددطية التددي ُوصددفت بهددا هددذه األمددة فددي اآليددة الكريمددة
الذي هو ضدرورة لق بدول شدهادة الشداهد، فمدا  ،العدل :عليها شهادتها على البشرية كلها
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والحكددم العدددل فهددو  ،مرفوضددة مددردودة، أمددا الشدداهد العدددلته شددهاد لددم يكددن عددداًل، فددإن  
 .كافة المرضي بين الناس

: فقدددد روى اإلمدددام أحمدددد عدددن النبدددي ثابدددتوتفسدددير الوسدددط فدددي اآليدددة بالعددددل 
، والعدددددل 1ا بالعدددددلفسددددر الوسددددط هندددد والبخدددداري عددددن أبددددي سددددعيد الخدددددري أن النبددددي 

والتوسدددط والتدددوازن عبدددارات متقاربدددة المعندددى، فالعددددل فدددي الحقيقدددة توسدددط بدددين الطدددرفين 
دون ميددل أو تحيددز إلددى أحدددهما أو أحدددها. وهددو بددأو األطددراف المتنازعددة  ،المتنددازعين

كددل منهددا حقدده دون بخددس وال  يعط ددىبعبددارة أخددرى: موازنددة بددين هددذه األطددراف بحيددث 
ر عليه.  و   ومن ثم قال زهير في المدح: حاباة له، وال مج 

ِْمبُمعظَْْإذاْنزلتْإحدىْاللياليْبحكمهمْْْيرضىْاألنامُْْوسطْ ْهمُْ

 .التحيُّزيصفهم بالعدل والقسط وعدم 

 {ْم لَوْواَل تَُسوب ُِحونَ ـــــقَاَل أَْوَسُطُهْم أَلَْم أَقُل لَّكُ }رون في قوله تعالى: ددوقال المفس
يره بقولدده: إن أعدددل بقدداع دددد. يؤكددد هددذا اإلمددام الددرازي فددي تفس2مدددد[، أي: أعدله28]القلددم:

 .3واء، وعلى اعتدالدددالشيء وسطه، ألن حكمه مع سائر أطرافه على س

ويقول المفسدر أبدو السدعود: الوسدط فدي األصدل اسدم لمدا تسدتوي نسدبة الجواندب 
صددددال إليدددده كمركددددز الدددددائرة، ثددددم اسددددتعير للخصددددال البشددددرية المحمددددودة، لكددددون تلددددك الخ

 .4اإلفراط والتفريط خصال الذميمة المكتنفة بها من طرف ي  أوساطا لل

فالوسددط يعنددي إذن العدددل واالعتدددال. وبعبددارة أخددرى: يعنددي التعددادل والتدددوازن، 
 بال جنوح إلى الغلو وال إلى التقصير.

 الوسطية تعني االستقامة: -ب

                                                 
عدددن أبدددي سدددعيد  (2961والترمدددذي فدددي تفسدددير القدددرآن )(، 11271(، وأحمدددد فدددي المسدددند )3339رواه البخددداري فدددي أحاديدددث األنبيددداء ) -1

 الخدري.
  (.2/148(، وتفسير القرطبي )4/521(، وتفسير ابن كثير )12/193انظر: تفسير الطبري ) -2
 م(.1935هد )1354( المطبعة المصرية 4/108،109ي )تفسير الفخر الراز  :انظر -3

 ( طبعة صبيح.1/123تفسير أبي السعود ) -4
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نحدراف. فدالمنهج والوسطية تعني كذلك: استقامة المنهج، والبعدد عدن الميدل واال
وووَراط}المسدددتقيم، وبتعبيدددر القدددرآن:   –كمدددا عب دددر أحدددد المفسدددرين –هدددو { اْلُمْسوووتَِقيم الص ِ

الطريدددق السدددوي الواقدددع وسدددط الطدددرق الجدددائرة عدددن القصدددد إلدددى الجواندددب، فدددإذا فرضدددنا 
كثيرة واصلة بين نقطتين متقابلتين، فالخط المستقيم إنمدا هدو الخدط الواقدع فدي  خطوطاً 

بدين الطدرق الجدائرة: أن تكدون  لخطوط المنحنية، ومدن ضدرورة كونده وسدطاً وسط تلك ا
 . 1بين األمم السالكة إلى تلك الطرق الزائغة األمة المهدية إليه وسطاً 

ومن هنا عل م اإلسالم المسلم أن يسأل هللا الهداية للصراط المستقيم كل يوم ما 
مدس المفروضدة فدي اليدوم عشدرة مدرة، هدي عددد ركعدات الصدلوات الخ سدبعال يقل عدن 

وَراَط }والليلة. وذلك حين يقرأ فاتحة الكتاب في صالته فيقول داعيدا ربده:  اهِدنَـــوـا الص ِ

وووال ِينَ * الُمسوووتَِقيَم   {ِصوووَراَط الَّوووِذيَن أَنعَموووَت َعلَووويِهْم َغيوووِر الَمغُضووووِب َعلَووويِهْم َوالَ الضَّ
  [.7، 6]الفاتحة:

التدي حرفدت  )الوسطية( دون غيدره مدن الملدل. ةواإلسالم وحده ينفرد بهذه المزي  
جدداء فددي التفسددير  وبدددلت عددن أصددلها المنددزل، والتددي وضددعها البشددر بتصددورهم الددذاتي.

 والمعنددى فددي ذلددك:. 2للمغضددوب علدديهم بدداليهود، وللضددالين بالنصددارى  المددأثور التمثيددل
فداليهود  أن كال مدن اليهدود والنصدارى يمثلدون اإلفدراط والتفدريط فدي كثيدر مدن القضدايا،

قتلوا األنبياء، والنصدارى أل هدوهم ... اليهدود أسدرفوا فدي التحدريم، والنصدارى أسدرفوا فدي 
حتددى قددالوا: كددل شدديء طيددب للطيبددين ... اليهددود غلددوا فددي الجانددب المددادي،  ،التحليددل

دد فددي الشدددعائر  والطقدددوس روا فيددده ... اليهددود تطرفددوا فدددي اعتبددار الرسددوموالنصددارى قص 
  ارى تطرفوا في إلغائها.والتعبدات، والنص

نما اعتبر اليهود مغضدوباً  نهدم تطداولوا يهم لمدا اقترفدوا مدن موبقدات، حتدى إعلد وا 
علدى هللا، وقددالوا: يدد هللا مغلولددة، واعتددوا علددى األنبيداء، فكددذبوا مدنهم مددن كدذبوا، وقتلددوا 

ن وشددردوا عندده فيمددا اقتبسددوه مدد ،حددقوأمددا النصددارى فددإنهم تدداهوا عددن ال مددنهم مددن قتلددوا.

                                                 
  المصدر نفسه. -1
(، وقدال مخّرجدوه: إسدناده صدحيح رجالده ثقدات رجدال الصدحيح غيدر صدحابيه، وال تضدر جهالتده، وأبدو 20351رواه أحمد فدي المسدند ) -2

سناده صحيح )4/61عب )(، والبيهقي في الش13/101يعلى في المسند )   (.1/206(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى وا 
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واإلسدددالم ُيعلّ دددم المسدددلم أن يحدددذر مدددن الرومدددان وغيرهدددا، فلهدددذا اعتبدددرهم ضدددالين.  وثنيدددة
تطرف كال الفريقين، وأن يلتزم المنهج الوسدط، أو الصدراط المسدتقيم، الدذي سدار عليده 

دددددد  ،والشددددددهداء ،يقينوالصدددددددّ  ،ينرضددددددي هللا عددددددنهم، وأنعددددددم علدددددديهم مددددددن النبّيدددددد ن  كددددددل م 
 والصالحين.

تيمية هنا كالم جيد متدين فدي وسدطية األمدة المسدلمة بعيددا ولشيخ اإلسالم ابن 
دددن  قبلهدددا وتقصدددديرهم، قالددده فدددي كتابددده )الجددددواب الصدددحيح لمدددن بدددّدل ديددددن  عدددن غلدددّو م 

 (:حالمسي

زه بخصائص ميّ  صلى هللا عليه وسلم هللا تبارك وتعالى محمداً  وقد خّص )ْ
أفضل شرعة وأكمل  ،وجعل له شرعة ومنهاجاً  ،بها على جميع األنبياء والمرسلين

 مبين. منهاج

هداهم هللا بكتابه ورسوله لما اختلفوا  ،خرجت للناسة أُ ته خير أمّ كما جعل أمّ 
  .خياراً  عدالً  وجعلهم وسطاً  ،فيه من الحق قبلهم

وفي اإليمان برسله وكتبه وشرائع  ،فهم وسط في توحيد هللا وأسمائه وصفاته
 وأحلّ  ،فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر ،من األمر والنهي والحالل والحرام ،دينه

  .م عليهم الخبائثبات وحرّ لهم الطيّ 
لهم شيئا من  ولم يحلّ  ،عليهم شيئا من الطيبات كما حرم على اليهود ملم يحرّ 

  .الخبائث كما استحلتها النصارى 
ولم يرفع  ،ق على اليهودق عليهم باب الطهارة والنجاسة كما ضيّ ولم يضيّ 

فال يوجبون الطهارة من الجنابة وال  ،الحدث والخبث كما رفعته النصارى  عنهم طهارة
بل يعد كثير من عبادهم مباشرة  ،الوضوء للصالة وال اجتناب النجاسة في الصالة

ن سنة و له أربع) :حتى يقال في فضائل الراهب ،النجاسات من أنواع القرب والطاعات
السالم الصالة شرع إبراهيم الخليل عليه مع أنه  ولهذا تركوا الختان 1(الماء ما مّس 
 .وأتباعه

                                                 
ذكر العاّلمة أبو الحسن الندوي في كتابه )ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين؟( من عجائب الرهبان وقسوتهم على أنفسهم ومن  - 1

 منه األبدان.حولهم، وخصوصا في باب البعد عن النظافة والطهارة ما تقشعّر 
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وال يقعدون معها  ،اكلونها وال يشاربونهاو ال ي ،إذا حاضت المرأةعندهم واليهود 
 .مون وطء الحائضوالنصارى ال يحرّ  ،في بيت واحد

هم قرضه من بل إذا أصاب ثوب أحد .وكان اليهود ال يرون إزالة النجاسة
 .1ندهم شيء نجس يحرم أكله أو تحرم الصالة معهوالنصارى ليس ع ،بالمقراض
فلم يجحدوا شرعه الناسخ ألجل شرعه  ،ذلك المسلمون وسط في الشريعةكو 
لم  وال ابتدعوا شرعاً  ،روا شيئا من شرعه المحكموال غيّ  ،كما فعلت اليهود ،المنسوخ

 ،لنصارى وال غلوا في األنبياء والصالحين كغلو ا ،كما فعلت النصارى  ،يأذن به هللا
بخصائص  وال جعلوا الخالق سبحانه متصفاً  ،وال بخسوهم حقوقهم كفعل اليهود

وال المخلوق  ،كفعل اليهود – من الفقر والبخل والعجز –المخلوق ونقائضه ومعايبه 
ولم  .بخصائص الخالق سبحانه التي ليس كمثله فيها شيء كفعل النصارى  صفاً متّ 

 (. ا هد2وال أشركوا بعبادته أحدا كفعل النصارى  ،يستكبروا عن عبادته كفعل اليهود

 ة:الوسطية دليل الخيريَّ  -جـ

ز، فددددددي الماديددددددات والتمّيددددددة، ومظهددددددر الفضددددددل والوسدددددطية كددددددذلك دليددددددل الخيري دددددد
دوالمعنويات. ففي األمدور الماديدة ندرى أفضدل حبدات الع   د واسدطته، وندرى رئديس القدوم ق 

خيدرا مدن  المعنويدة نجدد التوسدط دائمداً واألتبداع مدن حولده ... وفدي األمدور  ،في الوسط
 التطرف.

مهدم: )خيدر األمدور الوسدط(، وقدال أرسدطو: )الفضديلة  ك  ولهذا قال العرب في ح 
ووووة  َوَسووووطا  }وسددددط بددددين رذيلتددددين(. ومددددن هنددددا قددددال ابددددن كثيددددر فددددي قولدددده تعددددالى:   {أُمَّ

 [. الوسدددط ههندددا: الخيدددار واألجدددود. كمدددا يقدددال: قدددريش أوسدددط العدددرب نسدددباً 143البقدددرة:]
فددددي قومدددده، أي:  خيرهددددا، وكددددان رسددددول هللا صددددلى هللا عليدددده وسددددلم وسددددطاً  :، أيوداراً 

وال غدرو أن يمددح ْ.3الصالة الوسطى، التي هي أفضل الصلوات: . ومنهأشرفهم نسباً 
هللا أّمة اإلسالم بالوسطية، ومدحها كذلك بالخيرّية، فقال مخاطبا لها في خاتمدة كتبده: 

ووٍة أُ } ِْ َوتَْنَهووْوَن َعووِن اْلُمْنَكووِر َوتُْؤِمنُوووَن ُكْنووتُْم َخْيووَر أُمَّ ْخِرَجووْت ِللنَّوواِس تَووأُْمُروَن بِوواْلَمْعُرو

                                                 
باحة أكل لحم الخنزير. - 1  وكذلك مما خالف فيه النصارى: تذكية الحيوان، وا 
 ( مطبعة المدني بمصر.1/6،7الجواب الصحيح ) - 2
 (.1/190تفسير ابن كثير ) -3



 31 

 ِ [. فوصددفها هللا تعددالى بالخيرّيددة، ألنهددا أّمددة ُأخرجددت، لددم تنبددت 110آل عمددران:]ْ{بِوواَّللَّ
بنفسها، بل أنبتها ُمنبت وأخرجها ُمخرج، وهو هللا، وهدي لدم تخدرج لنفسدها، بدل ُأخرجدت 

صدالح للن اس، كل الناس، ال للغرب، وال ألهدل الشدرق، لهدايدة النداس، ونفدع النداس، وا 
سعاد الناس.    الناس، وا 

 الوسطية تمثل األمان: -د

دددأن الوسدددطية تُ كمدددا  فددداألطراف عدددادة  ،والبعدددد عدددن الخطدددر ،ل منطقدددة األمدددانمثّ 
فهدو محمدي ومحدروس بمددا  ،بخدالف الوسدط ،أكثدر مدن غيرهددا تتعدرض للخطدر والفسداد

 وفي هذا قال الشاعر: ،حوله

 ابها الحوادث حتى أصبحت طرفً   كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت

 وكذلك شأن النظام الوسط، والمنهج الوسط، واألمة الوسط.

 وكذلك شأن النظام الوسط، والمنهج الوسط، واألمة الوسط.

نجددد الحكددم واالمثددال تحددّذر مددن التطددرف ألندده سددبب الضددياع، وتوصددي ولددذلك 
لتوسددط ألندده سددبب الحفددء والبقدداء! فقددالوا: ال تكددن رطبددا فتقصددر، وال جامدددا فتكسددر! با

 فال تكن حلوا فتبلع، وال مرا فتلفء!  

 الوسطية دليل القوة: -هـ

دليددل القددوة، فالوسددط هددو مركددز القددوة، أال تددرى الشددباب الددذي أيضددا الوسددطية و 
ليددده  شددديخوخة؟!ضدددعف الطفولدددة وضدددعف الضدددعفين: بدددين  يمثدددل مرحلدددة القدددوة وسدددطاً  وا 

ة  ثُومَّ َجعَوَل }اإلشارة بقوله تعدالى:  ُ الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن َضْعٍف ثُمَّ َجعََل ِمْن بَْعِد َضْعٍف قُوَّ اَّللَّ

ٍة َضْعفا  َوَشْيبَة   والشمس في وسط النهدار أقدوى منهدا فدي أول  [،54الروم:] {ِمْن بَْعِد قُوَّ
 النهار وآخره؟!

 :الوسطية مركز الوحدة -و
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د األطددراف ل مركددز الوحدددة ونقطددة التالقددي ... فعلددى حددين تتعددد  الوسددطية تمثّ ددو 
، يمكددن لكددل األطددراف أن تلتقددي عنددده، فهددو قددد ال يتندداهى، يبقددى الوسددط واحددداً  تعدددداً 

المنتصددف، وهددو المركددز. وهددذا واضددح فددي الجانددب المددادي والجانددب الفكددري والمعنددوي 
 .ءسوا لىع

كدددن لكددل الخطدددوط اآلتيدددة مدددن المحددديط أن تلتقدددي ومركددز الددددائرة فدددي وسدددطها يم
عنددده، والفكددرة الوسددط يمكددن أن تلتقددي بهددا األفكددار المتطرفددة فددي نقطددة مددا، هددي نقطددة 

كلمدا وجدد التطدرف،  التوازن واالعتدال. كما أن التعدد واالخدتالف الفكدري يكدون حتميداً 
طريدق الوحددة  وتكون حدته وشدته بقدر حدة هذا التطرف. أما التوسدط واالعتددال فهدو

الفكرية ومركزها ومنبعها. ولهذا تثيدر المدذاهب واألفكدار المتطرفدة مدن الفرقدة والخدالف 
 بين أبناء األمة الواحدة ما ال تثيره المذاهب المعتدلة في العادة.

علدددى أن تكدددون إحددددى  تلهدددذه المزايدددا والفوائدددد التدددي ذكرناهدددا للوسدددطية: حرصددد
ذلدك ن لندا ، كمدا يتبدي  1ماته بوضدوحفي كل مقوّ   وأن تتجلى لإلسالم، العامة الخصائص

 في الصفحات التالية.

                                                 
 انظر: كتابنا )الخصائص العامة لإلسالم( نشر مكتبة وهبة بالقاهرة، ومؤسسة الرسالة في بيروت. - 1
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 الفصل الثاني

 مااهر الوسطية في اإلسالم

 

ذا كدددان للوسدددطية كدددل هدددذه المزايدددا، فدددال عجدددب أن تتجل ددد فدددي كدددل  ى واضدددحةوا 
ذلدددددك فدددددي كتدددددابي  ندددددتُ . كمدددددا بي  جواندددددب اإلسدددددالم، نظريدددددة وعمليدددددة، تربويدددددة وتشدددددريعية

د وسدط فدي التعبُّد ر،فاإلسالم وسط في االعتقداد والتصدوُّ ْ.لإلسالم()الخصائص العامة 
ْوسط في التشريع والنظام. ك، وسط في األخالق واآلداب،والتنسُّ 

 ة اإلسالم في االعتقاد:وسطيَّ  أوال:

بين الخرافيين الذين يسرفون في االعتقاد، فيصدقون  :فهو وسط في االعتقاد. 1
وبين الماديين الذين ينكرون كل ما وراء الحس،  بكل شيء، ويؤمنون بغير برهان،

المعجزة. فاإلسالم يدعو إلى  داللةالفطرة، وال نداء العقل، وال يستمعون لصوت  وال
االعتقاد واإليمان، ولكن بما قام عليه الدليل القطعي، والبرهان اليقيني، وما عدا ذلك 

ها عقائد المشركين حين والظنون التي وصف القرآن ب ه من األوهامويعدُّ  ،يرفضه
ِ َشْيئا  }قال:  نَّ ال يُْغنِي ِمَن اْلَحق 

َّبِعُوَن إِالَّ الاَّنَّ َوإِنَّ الاَّ  {َوَما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِْن يَت
 {قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ } :لكل مخالفيه ادائمً  نداؤه، [28لنجم:]
  .[111البقرة:]

وسط بدين المالحددة الدذين ال يؤمندون بإلده قدط، خدانقين صدوت الفطدرة فدي وهو . 2
دون اآللهددة، حتددى عدددّ  وبددين الددذين يُ  ... ين منطددق العقددل فددي رؤوسددهمحدددّ  ت  صدددورهم، مُ 

وا ُهدددل  أو وقّدسدددوا الجبدددال واألنهدددار، وعبددددوا النبدددات واألشدددجار، ، األبقدددارو  العجدددول دواب دددع  
لدده واحددد ال شددريك لدده، لددم يلددد ولددم إب اإليمددان إلددىيدددعو  فاإلسددالم! واألحجددار األوثددان

ليس كمثله شيء، وال يعجزه شيء، وهو خالق كدل شديء، ا احد، يولد، ولم يكن له كفوً 
 ا،ا وال حيداة وال نشدورً ا، وال موتً ا وال نفعً مخلوقات ال تملك ضرً  :وكل من عداه وما عداه
وْن يَوْدُعو ِموْن } فتأليهها شرك وظلم وضالل مبدين: ال لنفسها وال لغيرها. َوَمْن أََضولُّ ِممَّ
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ِ َمْن ال يَْستَِجيُب لَهُ إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة َوُهْم َعْن دَُعامِِهْم َغافِلُونَ  ، [5حقداف:األ] {دُوِن اَّللَّ
ا  َوال َواتََّخذُوا ِمْن دُونِِه آِلَهة  ال يَْخلُقُوَن َشْيئا  َوُهْم يُْخلَقُوَن َوال يَْمِلُكوَن أِلَْنفُسِ } ِهْم َضور 

  .[3الفرقان:] {نَْفعا  َوال يَْمِلُكوَن َمْوتا  َوال َحيَاة  َوال نُُشورا  
ممدا  -وهو وسط بين الذين يعتبرون الكون هو الوجدود الحدق وحدده، ومدا عدداه . 3

، وهددم المدداديون الددذين ينكددرون كددل مددا وراء خرافددة ووهددم -ال تددراه العددين وال تلمسدده اليددد
ا ا ال حقيقددة لدده، وسددرابً وهًمددبكددل مددن فيدده ومددا فيدده ين يعتبددرون الكددون وبددين الددذ الحددس،

فلديس هنداك إال وجدود واحدد  ا.ذا جداءه لدم يجدده شديئً إبقيعدة يحسدبه الظمدمن مداء، حتدى 
يعتبدددر وجدددود الكدددون  فاإلسدددالم هدددو هللا، وال شددديء غيدددره. وهدددم القدددائلون بوحددددة الوجدددود.

نده كبر منها، وهي من كو  أحقيقة  إلىحقيقة ر من هذه العبُ حقيقة ال ريب فيها، ولكنه ي  
ال كددان مخلوقددا مددن هددو هللا تعددالىو  ،مددرهأر مدده ودب ددونظ   ، فهددو الدددليل علددى وجددود هللا، وا 

ِْ اللَّْيوِل َوالنََّهواِر َْليواٍت أِلُوِلوي }: دون خالق إِنَّ فِوي َخْلوِق السَّوَماَواِت َواأْلَْرِض َواْخوتِال

َ قِيَاموووا  َوقُعُوووودا  َوَعلَوووى ُجنُووووبِِهْم َويَتَفَكَّوووُروَن فِوووي َخْلوووِق الَّوووِذيَن يَووو*  اأْلَْلبَوووابِ  ْذُكُروَن اَّللَّ

  .[191، 190آل عمران:] {السََّماَواِت َواأْلَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت َهذَا بَاِطال  
ددد، ويُ اإلنسدددانهدددون لّ  ؤ  وهدددو وسدددط بدددين الدددذين يُ . 4 ون عليددده خصدددائص الربوبيدددة، فُ ض 

ويحكددم مددا يريددد، وبددين الددذين جعلددوه أسددير جبريددة  ،ه نفسدده، يفعددل مددا يشدداءلددإويعتبروندده 
ميدة يحدرك خيوطهدا و دُ أو دينية، فهو كريشة في مهب الريح، أو اجتماعية أاقتصادية 
ف مسددؤول، كل ددمخلددوق مُ  اإلسددالمفددي نظددر  فاإلنسددانو القدددر. أو االقتصدداد أالمجتمددع، 

جّملهددا، ويقدديم رهددا ويُ ، ليعبددده فيهددا، ويعمُ اسددتخلفه فددي األرض سدديد فددي الكددون، عبددد هلل،
فيدددده مددددن  هللا مددددا أودعهددددو الددددذي يصددددنع مصددددير نفسدددده بيددددده، وبو  فيهددددا الحددددق والعدددددل.

َمِن اْهتَدَى فَِإنََّما يَْهتَِدي ِلنَْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَِإنََّما يَِضولُّ }طاقات، وما منحه من مواهدب: 

َ ال }ر ما بنفسده: غيّ  ما حوله بقدر ما يُ  قادر على تغييرو  ،[15سراء:اإل] {َعلَْيَها إِنَّ اَّللَّ

  .[11الرعد:] {يُغَي ُِر َما بِقَْوٍم َحتَّى يُغَي ُِروا َما بِأَْنفُِسِهمْ 
 أو األلوهيدددةمرتبدددة  إلدددىحتدددى رفعدددوهم  األنبيددداءسدددون قدّ  ين يُ ذوهدددو وسدددط بدددين الددد. 5
 فاألنبيداءا علديهم كدؤوس العدذاب. و همدوهم، وصدبُّ بوهم وات  وبين الذين كدذ  لإلله ... البنوة 
ة، وكدل مدا وذري د أزواج، ولكثيدر مدنهم األسواقمثلنا، يأكلون الطعام، ويمشون في  بشرٌ 

قَالَْت لَُهوْم }: بالمعجزات وأي دهمعليهم بالوحي،  ن  ن هللا م  أ :بينهم وبين غيرهم من فرق 
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َ يَُمنُّ َعلَى َموْن يََشواُء ِموْن ِعبَواِدِه َوَموا َكواَن لَنَوا ُرُسلُُهْم إِْن نَْحُن إِالَّ بََشٌر ِمثْلُُكْم َولَِكنَّ   اَّللَّ

ِ فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ  ِ َوَعلَى اَّللَّ   .[11]إبراهيم:{ أَْن نَأْتِيَُكْم بُِسْلَطاٍن إِالَّ بِِإْذِن اَّللَّ
ا لمعرفدددة حقدددائق الوجدددود، وهدددو وسدددط بدددين الدددذين يؤمندددون بالعقدددل وحدددده مصددددرً . 6

ثبددات القدديم، ومعددايير الحددق والخيددر، و  أو  ،واإللهددامبددالوحي  إالوبددين الددذين ال يؤمنددون ا 
يددؤمن بالعقدددل،  فاإلسدددالم. إثبددات أووال يعترفدددون للعقددل بددددور فددي نفدددي  الددنص الددديني،

 ،والندددواهي بددداألوامرويددددعوه للنظدددر والتفكدددر، وينكدددر عليددده الجمدددود والتقليدددد، ويخاطبددده 
ويعتمددد عليدده فددي إثبددات أعظددم حقيقتددين فددي الوجددود، نهددا، ويكلفدده فهمهددا واالسددتنباط م

دددالوحي يدددؤمن بدددولكنددده ، وصددددق دعدددوى النبدددوة، 1وهمدددا: وجدددود هللا تعدددالى للعقدددل  الً مكمّ 
لده إلدى مدا  فيما تضل فيه العقول وتختلف، وما تغلب عليه األهواء، وهاديداً  ،له عيناً ومُ 

، ات وطرائدق التعبدد هلللسدمعي  ات واليس مدن اختصاصده وال هدو فدي مقددوره، مدن الغيبي د
 .بما يحبه ويرضاه

 :وسطية اإلسالم في العبادات والشعامر ثانيا:

بدين األديدان والنّ حدل التدي ألغدت الجاندب  :عباداتده، وشدعائره واإلسالم وسدط فدي
ددد جاندددب العبدددادة-)الربددداني(  مدددن فلسدددفتها وواجباتهدددا، كالبوذيدددة التدددي  -ك والتألدددهوالتنسُّ

 حتددى قددالوا: إن بددوذا سددئل األخالقددي اإلنسدداني وحددده ى الجانددباقتصددرت فروضددها علدد
عدن حكمدة اإللده، ولكدن أعدرف  أعدرف كثيدراً وأمدر اإللده فقدال: أندا ال  عن حكمدة اإللده،

حدددل التدددي طلبدددت مدددن  عدددن بدددؤس اإلنسدددان! كثيدددراً  أتباعهدددا صدددفوة ... وبدددين األديدددان والنّ 
مدت علدى ، التدي حر  يةرهبانيدة النصدرانحياة واإلنتداج، كالواالنقطاع عن ال غ للعبادةالتفرُّ 

 .بات من الرزق ع بزينة هللا التي أخرج لعباده، والطيّ  أتباعها الزواج، والتمتُّ 
الخمدس،  ء شدعائر محددودة فدي اليدوم كالصدلواتافاإلسالم يطلب من المسلم أد

فدال  ، أو في السنة كالصوم، أو في العمدر مدرة كدالحج،أو في األسبوع كصالة الجمعة
مدن الصدلة بداهلل، بدل  بالتكداليف الشداقة المجهددة، وال يدعده فارغداً  سدراً هقه مدن أمدره عُ ر يُ 

موصددوال بدداهلل، غيددر مقطددوع عددن  ليظددل  دائمدداً  يجعلدده سددائر يومدده علددى موعددد مددع ربدده،
مناكدب األرض، ويأكدل مدن رزق  ، يمشدي فديمنتجداً  رضداه، ثدم يطلقده بعدد ذلدك سداعياً 

                                                 
نمدا هذه ا -1 دل وهدو هللا، وا  ي والُمرس  لحقيقة األولى والكبرى لم تثبت بطريق الدوحي إلدى رسدول، فدإن الدوحي والرسدالة فدرع عدن ثبدوت الُمدوح 

  ثبتت هذه الحقيقة بضرورة العقل، وغريزة الفطرة معا. ولكن في مواجهة المنكرين ال تثبت إال بالعقل.
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ترفدددًا، أو تددداجرًا، أو عددداماًل فدددي أي مجدددال، حتدددى تلفدددء هللا، زارعدددًا، أو صدددانعًا، أو مح
يددد أحدددكم فددي ن قامددت السدداعة و إالحيدداة آخددر أنفاسددها. وحسددبنا هددذا الحددديث النبددوي: "

. فلددم يغرسددها 1يغرسددها"ن ال يقددوم حتددى يغرسددها فلأن اسددتطاع إفدد )نخلددة صددغير( فسدديلة
  ولن يأكل منها أحد؟ لإلشارة إلى التعّبد بالعمل لذات العمل.

يَووا أَيَُّهووا الَّووِذيَن }أوضددح دليددل نددذكره هنددا: اآليددات اآلمددرة بصددالة الجمعددة:  ولعددل

ِ َوذَُروا اْلبَْيوَع ذَِلُكوْم َخْيوٌر  آَمنُوا إِذَا نُوِدَي ِللصَّالِة ِمْن يَْوِم اْلُجُمعَوِة فَاَسوعَْوا إِلَوى ِذْكوِر اَّللَّ

والةُ فَاْنتَِشوُروا فِوي اأْلَْرِض َواْبتَغُووا ِموْن فَْضوِل فَوِإذَا قُِضويَِت ا*  لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموونَ  لصَّ

َ َكثِيوورا  لَعَلَُّكووْم تُْفِلُحووونَ  ِ َواْذُكووُروا اَّللَّ المسددلم مددع  فهددذا هددو شددأن .[10،9]الجمعددة: {اَّللَّ
إلدى ذكدر  حتى في يوم الجمعة: بيع وعمل للدنيا قبل الصالة، ثدم سدعيٌ  ،الدين والحياة

لددى الصددالة،  انتشددار فددي  للبيددع والشددراء ومددا أشددبهه مددن مشدداغل الحيدداة، ثددم وتددركٌ هللا وا 
هللا  األرض وابتغدداء الددرزق مددن جديددد بعددد انقضدداء الصددالة، مددع عدددم الغفلددة عددن ذكددر

 .في كل حال، فهو أساس الفالح والنجاح كثيراً 

  :وسطية اإلسالم في األخالق ثالثا:

 لوا اإلنسان مالكاً الذين تخي   نالة المثالييبين غُ  :واإلسالم وسط في األخالق. 1
له، وبين ُغالة الواقعيين  أو شبه مالك، فوضعوا له من القيم واآلداب ما ال يمكن

فأرادوا له  قال بعض الفالسفة: إنه ذئب مقّنع!حتى أو كالحيوان،  الذين حسبوه حيواناً 
 روها خيراً فأولئك أحسنوا الظن بالفطرة اإلنسانية فاعتب ،ال يليق به من السلوك ما

 ، وكانت نظرة اإلسالم وسطاً خالصاً  أساءوا بها الظن، فعدُّوها شراً  ، وهؤالءمحضاً 
 .بين أولئك وهؤالء

دد فددي نظددر اإلسددالم مخلددوقٌ  فاإلنسددانُ  فيدده غريددزة  ب: فيدده العقددل، وفيدده الشددهوة.ُمرك 
 إمدددا للنجددددين، وتهيدددأ بفطرتددده لسدددلوك السدددبيلين، الحيدددوان، وروحانيدددة المدددالك. قدددد هددددي

مدددددا كفدددددوراً  شددددداكراً   ه للتقدددددوى. ومهمتددددده جهددددداد نفسدددددهاسدددددتعداد  ، . فيددددده اسدددددتعداد للفجدددددوروا 
اَها}ورياضتها حتى تتزكدى:  قَوْد أَْفلَوَح *  فَأَْلَهَمَهوا فُُجوَرَهوا َوتَْقَواَهوا*  َونَْفٍس َوَموا َسووَّ

 .[10-7]الشمس:{ َوقَْد َخاَب َمْن دَسَّاَها*  َمْن َزكَّاَها

                                                 
 ( عن أنس.479األدب المفرد ) ( والبخاري في12512رواه أحمد في المسند ) - 1
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بدين النّ حدل والمدذاهب التدي تقدوم  :نظرتده إلدى حقيقدة اإلنسدان وهو كدذلك وسدط فدي. 2
سددجن فددي جسددد أرضددي، وال يصددفو هددذا الددروح وال يسددمو إال  علويدداً  علددى اعتبدداره روحدداً 

وغيرهدا ... وبدين الرهبانيدة الرواقيدة و والمانوية و بتعذيب هذا الجسد وحرمانه، كالبرهمية 
، ال يسدكنه روح اً فر  ص   مادياً  ، وكياناً حضاً م المذاهب المادية التي تعتبر اإلنسان جسداً 

 ة سماوية. فحن علوي، وال يختص بأيّ  

كمدا يشدير إلدى ذلدك خلدق  ،ومدادي   فهدو كيدان روحدي   ،اإلسدالمفي  اإلنسانما أ
وكلهدا  ،اإلنسان األول آدم عليه السالم، فقد خلقه هللا من تراب أو طدين أو صلصدال

آخدر، هدو  ان، ثم أودع هللا فدي هدذه المدادة شديئاً تومئ إلى األصل المادي لبدن اإلنس
فَوووِإذَا }وفيددده يقدددول للمالئكدددة: ومصددددر تكريمددده. ز اإلنسدددان، ومنبدددع كرامتددده، سدددر تميُّددد

ْيتُهُ َونَفَْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي فَقَعُوا لَهُ َساِجِدينَ   .[29]الحجر:{ َسوَّ

مددن لفددء أخصددر: مددن قبضددة الطددين ونفخددة الددروح، أو بومددا دام اإلنسددان ُمؤل فددا 
 عطدي كدل ذي حدقّ  يُ  ن، وعليده أ، ولبدنه عليه حقاً الروح والبدن، فإن لروحه عليه حقاً 

لددم، وال جانبدده البدددني ويظ ، فددال يجددوز أن يغفددل عددن جانبدده الروحددي حتددى يصدددأهحق دد
اد البدن، الذين ليس لهم هددف وبهذا يرفض اإلسالم موقف عب   .حتى يضعف ويسقم
عدو الدروح، وال ترقدى الدروح ف الذين اعتبروا الجسد ويرفض موقإال إشباع غرائزهم، 

تعابده وتصدفو  ، وقددد قامدت علددى ذلدك ديانددات وفلسددفات.إال بتعددذيب البددن وتجويعدده وا 
ن لبددددنك عليدددك حقدددا"إن ومدددن هندددا كاندددت نصددديحة الرسدددول لمدددن غدددال فدددي تعّبدددده:  ، وا 

ن لزورك عليك حقا" ن ألهلك عليك حقا، وا   .1لعينك عليك حقا، وا 

نكدددروا اآلخدددرة، واعتبدددروا هدددذه أالحيددداة بدددين الدددذين  إلدددىسدددالم وسدددط فدددي النظدددرة واإل. 3
َوقَالُوا إِْن ِهَي إِالَّ َحيَاتُنَا الودُّْنيَا َوَموا }الحياة الدنيا هي كل شيء، هي البداية والنهاية: 

ماديددات، نفسددهم للأدوا وبهددذا غرقددوا فدي الشددهوات، وعّبدد، [29:األنعددام]{ نَْحووُن بَِمْبعُوووثِينَ 
وهددذا ...  يركضددون وراءه غيددر المنددافع الفرديددة الدنيويددة العاجلددة ولددم يعرفددوا لهددم هدددفاً 

                                                 
( والنسائي في الصيام 6867أحمد في المسند )( كما رواه 1159( ومسلم في الصيام )1975رواه البخاري في الصوم ) متفق عليه: - 1
 ( عن عبد هللا بن عمرو.2391)
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لغدوا اعتبارهدا أوبين الذين رفضوا هذا الحيداة، و ...  شأن الماديين في كل زمان ومكان
باتهدا نفسدهم طيأمدوا علدى يجب مقاومته، والفرار منه، فحر   من وجودهم، واعتبروها شراً 

 لها.  واإلنتاجهلها، واالنقطاع عن عمارتها أ العزلة عن  ى أنفسهموفرضوا علوزينتها، 

ن، ويجعل الددنيا مزرعدة لرخدرة، تيالحسنيعتبر الحياتين، ويجمع بين  فاإلسالم
الة ، وينكدددددر علددددى ُغددددداإلنسددددانلرسدددددالة  وأداءدة هلل، اويددددرى العمدددددل فددددي عمارتهدددددا عبدددد
نهمددداكهم فدددي التدددرف اعلدددى اآلخدددرين  ربدددات، كمدددا ينكدددالمتددددينين تحدددريم الزيندددة والطيّ  

َوالَّوِذيَن َكفَووُروا يَتََمتَّعُوووَن َويَووأُْكلُوَن َكَمووا تَأُْكووُل } :يقدول هللا تعددالى فدي كتابددهوالشدهوات، 

يَا بَنِي آدََم ُخذُوا ِزينَوتَُكْم ِعْنودَ }ويقول تعالى:  ،[12:محمد]{ اأْلَْنعَاُم َوالنَّاُر َمثْوى  لَُهمْ 

َم ِزينَوةَ *  َوُكلُوا َواْشَربُوا َوال تُْسِرفُوا إِنَّوهُ ال يُِحوبُّ اْلُمْسوِرفِينَ ُكل ِ َمْسِجٍد  قُوْل َموْن َحورَّ

ْزِق  ِ الَّتِي أَْخَرَج ِلِعبَاِدِه َوالطَّي ِبَاِت ِمَن الر ِ   .[32،31]األعراف: {اَّللَّ

ه أن السددددعادة والحيدددداة الطيبددددة فددددي الدددددنيا مددددن مثوبددددة هللا لعبدددداد :ويددددذكر القددددرآن
ُ يُِحووووبُّ }المددددؤمنين فيقددددول:  ُ ثَووووَواَب الوووودُّْنيَا َوُحْسووووَن ثَووووَواِب اْْلِخووووَرِة َواَّللَّ فَآتَوووواُهُم اَّللَّ

دح  الجدامع ل  القرآندي ، ويعلدم المدؤمنين هدذا الددعاء [148]آل عمدران: {اْلُمْحِسنِينَ  نتي س 
 {نَة  َوقِنَوووا َعوووذَاَب النَّوووارِ َربَّنَوووا آتِنَوووا فِوووي الووودُّْنيَا َحَسووونَة  َوفِوووي اْْلِخوووَرِة َحَسووو}الددددارين: 
اللهم أصلح لي ديني الذي هدو عصدمة أمدري،  وكذلك الدعاء النبوي:" .[201]البقرة:

واجعدل  ،وأصدلح لدي آخرتدي التدي إليهدا معداديوأصلح لدي دنيداي التدي فيهدا معاشدي، 
 .1الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر"

 :والنام لتشريعا وسطية اإلسالم في رابعا:

ومددن تأّمددل  واالجتمدداعي. واإلسددالم وسددط كددذلك فددي تشددريعه ونظامدده القددانوني
فيدده وقددارن بددين األمددم المختلفددة فددي ذلددك وجددده أبدددا وسددطا. وسنضددرب لددذلك بعددض 

 األمثلة:

  :وسط في التحليل والتحريم

                                                 

 ( عن أبي هريرة. 2720رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) -1
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بدددين اليهوديدددة التدددي أسدددرفت فدددي التحدددريم،  التحليلللاْوالتحلللر موسدددط فدددي فهدددو 
ا حر مده هللا علدى اليهدود، ها الُمحر مات، مما حر مه إسرائيل على نفسه، ومم دوكثرت في

ْمنَووا َعلَووْيِهْم }جددزاء بغدديهم وظلمهددم، كمددا قددال هللا تعددالى:  فَووبُِاْلٍم ِمووَن الَّووِذيَن َهووادُوا َحرَّ

ِ َكثِيوورا   ِهْم َعووْن َسووبِيِل اَّللَّ بووا َوقَووْد نُُهوووا َعْنووهُ َوأَْخووِذهِ *  َطي ِبَوواٍت أُِحلَّووْت لَُهووْم َوبَِصوود ِ ُم الر ِ

التددي أسددرفت  وبددين النصددرانية .[161،160]النسدداء: {َوأَْكِلِهووْم أَْمووَواَل النَّوواِس بِاْلبَاِطوولِ 
ت األشدددياء المنصدددوص علدددى تحريمهدددا فدددي التدددوراة، مدددع أن فدددي اإلباحدددة، حتدددى أحل ددد

ع هدذا أعلدن . ومد1اإلنجيل يعلن أن المسيح لم يجئ لينقض ناموس التوراة، بل ليكمله
 .2كل شيء طاهر للطاهرين رجال المسيحية أن  

وحر م، ولكنه لم يجعل التحليل وال التحريم من حدق بشدر، بدل  فاإلسالم قد أحل  
هللا وحددده، ولددم ُيحددرم إال الخبيددث الضددار، كمددا لددم ُيحددل إال الطيددب النددافع،  مددن حددقّ  

ِْ َويَْنَهواُهْم يَوأْمُ }أهل الكتاب أنده:  دولهذا كان من أوصاف الرسول عن ُرُهْم بِواْلَمْعُرو

ُم َعلَووْيِهُم اْلَخبَامِووَث َويََضووُع َعووْنُهْم إِْصووَرُهْم  َعووِن اْلُمْنَكووِر َويُِحوولُّ لَُهووُم الطَّي ِبَوواِت َويَُحوور ِ

 .[157]األعراف: {َواأْلَْغالَل الَّتِي َكانَْت َعلَْيِهمْ 

د مدوا د النكيدر علدى الدذين حر  ق دائدرة الحدرام، وشدد  وضدي  ع دائدرة الحدالل، وقد وس 
ُ لَُكوْم ِموْن ِرْزٍق فََجعَْلوتُْم ِمْنوهُ َحَراموا  }هللا، فقال تعالى:  ما أحل   قُْل أََرأَْيوتُْم َموا أَْنوَزَل اَّللَّ

ِ تَْفتَووُرونَ  ُ أَِذَن لَُكووْم أَْم َعلَووى اَّللَّ ، وعدداب علددى العددرب مددا [59يددونس:] {َوَحووالال  قُووْل آَّللَّ
جاهليتهم من تحريم بعض األنعام، في حين اسدتحلوا قتدل أوالدهدم بغيدر دوا به في تعب  

ُمووا َموا َرَزقَُهوُم }حق، قال تعدالى:  قَْد َخِسَر الَِّذيَن قَتَلُوا أَْوالدَُهْم َسفَها  بِغَْيِر ِعْلٍم َوَحرَّ

ِ قَْد َضلُّوا َوَما َكانُوا ُمْهتَِدينَ  ُ اْفتَِراء  َعلَى اَّللَّ  .[140األنعام:] {اَّللَّ

  وسط في شؤون األسرة:

، كمدا هدو وسدط فدي شدؤونه كلهدا، شؤونْاألسلر والتشريع اإلسالمي وسط فدي 
د، وبدين الدذين رفضدوه وأنكدروه د الزوجات بغير عدد وال قي  وسط بين الذين شرعوا تعدّ 

                                                 
  (.5/17) إنجيل متى -1
  (.1/15رسالة بولس إلى تيطس ) -2
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، ناهيدك عدن الدذين رفضدوا الدزواج تضته المصدلحة وفرضدته الضدرورة والحاجدةولو اق  
 .كله من أصله

بشدرط القددرة علدى اإلحصدان واإلنفداق،  أخدرى  بدامرأة   الدزواج :د شرع اإلسالمفق
والثقة بالعددل بدين الدزوجتين، فدإن خداف أال يعددل، لزمده االقتصدار علدى واحددة، كمدا 

د فدي الجاهليدة وقد كدان التعددُّ  .[3]النساء: {فَِإْن ِخْفتُْم أاَلَّ تَْعِدلُوا فََواِحدَة  }قال تعالى: 
، وهو أال يزيدد وهو العدل، ووضع له قيداً   شرط، فوضع اإلسالم له شرطاً د والي  بال ق  

علددى أربددع بحددال، علددى خددالف مددا فددي )العهددد القددديم( مددن أن داوود كددان لدده ثالثمائددة 
 امرأة، وسليمان كان له أكثر.

مددددوا الطددددالق، أليّ   سددددبب كددددان، ولددددو  وهددددو وسددددط فددددي الطددددالق بددددين الددددذين حر 
مدوه لى جحيم ال يطاق، كالكاثوليك، وقريدب مدنهم الدذين حر  استحالت الحياة الزوجية إ

ددو  نددان فددي أمددر  اإال لعلددة الزنددى والخيانددة الزوجيددة كدداألرثوذكس ... وبددين الددذين أ ر خ  الع 
كدان أمدره  ،د، أو شدرط، فمدن طلدب الطدالق مدن امدرأة أو رجدلي ددوه بق  الطالق، فلم يقيّ د

بب، وأصدددبح هدددذا الميثددداق الغلددديء بيدددده، وبدددذلك سدددهل هددددم الحيددداة الزوجيدددة بدددأوهى سددد
 أوهى من بيت العنكبوت.

كدددل وسددددائل العددددالج األخددددرى، وال  ا شددددرع اإلسددددالم الطدددالق، عندددددما تخفددددقإنمددد
دديُ  دي تحكدديم وال إصددالح، ومددع هددذا فهددو أبغددض الحددالل إلددى هللا، ويسددتطيع الُمطلّ ددق ج 

قدال تعدالى:  قتده ويعيددها إلدى حظيدرة الزوجيدة مدن جديدد. كمدامرة ومرة أن يراجع مطل  
ٍْ أَْو تَْسِريٌح بِِإْحَسانٍ } تَاِن فَِإْمَساٌك بَِمْعُرو  .[229]البقرة: {الطَّالُق َمرَّ

 وسط في الس لم والحرب:

وهو وسط في قضية السدالم والحدرب: بدين النصدرانية التدي تددعو إلدى السدالم، 
افع ولو مع من اعتدى عليك في نفسك أو مالك، فلديس المطلدوب مندك أن تمنعده وتدد

حقددك ومالددك، بددل الددذي يددأمر بدده المسدديح هنددا بصددريح عبارتدده أال عددن نفسددك وأهلددك و 
 تقاوم الشر بالشر، وال السيئة بالسيئة.
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وهددددذا مددددا صددددرح بدددده اإلنجيددددل حيددددث يقددددول: )ال تقدددداوموا الشددددر بالشددددر، بدددداركوا 
العنكم، وأحّبوا أعدائكم. من ضربك علدى خدّدك األيمدن فدأدر لده خدّدك األيسدر، ومدن 

 .1يصك، فاعطه إزارك، ومن سّخرك لتمش معه ميال، فامش معه ميلين(أخذ قم

وبين اليهودية التي شعارها القوة والعنف في مقابلدة الخصدوم واألعدداء، بدل إن 
 التوراة لتدعو إلى إبادة األعداء واستئصالهم، حتى ال يبقى لهم من باقية!

، فدددإن هدددم اسدددتجابوا فدددالتوراة تقدددول بالنسدددبة للدددبالد البعيددددة: ادعهدددم إلدددى الصدددلح
ولددم يصددبحون عبيدددا لددك رجددالهم ونسددائهم، وصددغارهم وكبددارهم، وأمددا ديددارهم لدددعوتك 

 دوأرضهم وممتلكاتهم فكلها تصبح غنيمة لك، أعطاها لك الرب الملك.

ويعندددون بهدددا أرض فلسدددطين  –ويسدددّمونها أرض الموعدددد  –وأمدددا الدددبالد القريبدددة 
أن تباد عن بكرة أبيهدا، وال تسدتبقي بهدا نسدمة ومن سكنها من أقوام، فإن التوراة تأمر 

 حّية. هكذا أمر الرب إليك!!

أمدددا اإلسدددالم فقدددد وقدددف هندددا موقفدددا وسدددطا بدددين سدددماحة النصدددرانية ومسدددالمتها 
المفرطدددة، وقسدددوة اليهوديدددة وعنفهدددا المتجّبدددر الدددذي ال يدددرحم. فأجددداز المعاملدددة بالمثدددل، 

وشددرع العفددو والمسددامحة عنددد الددتمّكن ومقابلددة العدددوان بالعدددوان، وهددي مرتبددة )العدددل( 
 والقدرة وهي مرتبة )الفضل( أو )اإلحسان(.

َوَجووَزاُء *  ُهووْم يَْنتَِصووُرونَ  َوالَّووِذيَن إِذَا أََصووابَُهُم اْلبَْغوويُ }وفددي هددذا يقددول القددرآن: 

ِ إِنَّوووهُ ال   {يُِحوووبُّ الاَّووواِلِمينَ َسوووي ِئٍَة َسوووي ِئَةٌ ِمثْلَُهوووا فََموووْن َعفَوووا َوأَْصووولََح فَوووأَْجُرهُ َعلَوووى اَّللَّ
 .[39،40الشورى:]

َولََمِن اْنتََصَر بَْعدَ ُظْلِموِه فَأُولَئِوَك َموا َعلَوْيِهْم ِموْن }لذلك مرة أخرى فيقول:  ويعود

ِ *  َسووبِيلٍ  إِنََّمووا السَّووبِيُل َعلَووى الَّووِذيَن يَْاِلُموووَن النَّوواَس َويَْبغُوووَن فِووي اأْلَْرِض بِغَْيووِر اْلَحووق 

-41:الشدورى ] {َولََمْن َصبََر َوَغفََر إِنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْزِم اأْلُُموورِ *  ُهْم َعذَاٌب أَِليمٌ أُولَئَِك لَ 
43.] 
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ذا دخددددل اإلسددددالم الحددددرب، فإنمددددا يدددددخلها مضددددطرا للدددددفاع عددددن الحرمددددات    وا 
 ُكتِوَب َعلَوْيُكُم اْلِقتَواُل َوُهووَ }والمقّدسات والددماء واألمدوال واألعدراض، كمدا قدال تعدالى: 

ذا انتهددت المعركددة بغيددر دمدداء وقتددال عّلددق القددرآن بقولدده: 216البقددرة:] {ُكووْرهٌ لَُكوومْ  [. وا 
ُ اْلُمْؤِمنِيَن اْلِقتَالَ }  [.25األحزاب:] {َوَكفَى اَّللَّ

علدددى أن الحدددرب لهدددا أحكامهدددا الشدددرعية وأصدددولها األخالقيدددة، التدددي ال التدددي ال 
األطفال والشيوخ واألجراء والرهبدان تسمح بقتل من ال يقاتل، ولهذا يحرم قتل النساء و 

 في الصوامع وقتالهم.

وال يجدددوز قطدددع شدددجر مثمدددر، وال تخريدددب عدددامر، وال فسددداد فدددي األرض، إلدددى 
 .1آخر آداب الحرب وأخالقياتها التي عرفت عند المسلمين دون غيرهم من األمم

واإلسدددددددالم وسدددددددط فدددددددي تشدددددددريعه ونظامددددددده االجتمددددددداعي بدددددددين )الليبدددددددراليين( أو 
ليين( الدددذين ُيددددلّ لون الفدددرد علدددى حسددداب المجتمدددع، بكثدددرة مدددا يعطدددى لددده مدددن )الرأسدددما

عنهدا، فهدو دائمدا يقدول:  يسدألحقدوق يطالدب بهدا، وقلدة مدا يفدرض عليده مدن واجبدات 
مون دور لددددي، وقلمددددا يقددددول: علددددي  ... وبددددين الماركسدددديين والجمدددداعيين الددددذين يضددددخّ  

الحجدر علدى حريتده، ومصدادرة المجتمع، بالضدغط علدى الفدرد، والتقليدل مدن حقوقده، و 
التملدك المطلدق بدال قيدود وال ضدوابط وال تكداليف  فاألولون أعطوه حدق   نوازعه الذاتية.

تددذكر، تحددد مددن طغيددان التملددك، والسدديما إذا اتسددع، واآلخددرون يحرموندده مددن التملددك، 
َعْبووودا  }ويدعونددده كأنمدددا هدددو أجيدددر لددددى الدولدددة أو كدددأنهم يعتبرونددده كمدددا قدددال القدددرآن: 

ولمداذا ال يقددر علدى شديء؟ ألنده ال يملدك ، [75النحدل:] {ْملُوكا  ال يَْقِدُر َعلَى َشوْيءٍ مَ 
 أي شيء.

 :ةة والجماعيَّ التوازن بين الفرديَّ  
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زندة رائعدة، تتدوازن ت  ة فدي صدورة مُ والجماعي د ةوفي النظام اإلسالمي تلتقي الفردي  
ع فيهدددا حقدددوق والواجبدددات، وتتدددوز  ة الفدددرد ومصدددلحة الجماعدددة، وتتكافدددأ فيهدددا الفيهدددا حري ددد
ْ.عات بالقسطاس المستقيمب  المغانم والت  

 تخبط الفلسفات القديمة وتناقضها في القضية:

طدت الفلسدفات والمدذاهب مدن قدديم، فدي قضدية الفدرد والمجتمدع والعالقدة لقد تخب  
بينهمدددا: هدددل الفدددرد هدددو األصدددل والمجتمدددع طدددارئ مفدددروض عليددده، ألن المجتمدددع إنمدددا 

والفدددرد لددده كيانددده المسدددتقل وشخصددديته المتفدددردة، ومواهبددده وملكاتددده مدددن األفدددراد؟  يتكدددون 
المجتمددع هددو األسدداس والفددرد نافلددة، ألن الفددرد بدددون المجتمددع مددادة غفددل  وأوحددوافزه. 

)خام(، والمجتمع هو الذي يشكلها ويعطيها صدورتها، فدالمجتمع هدو الدذي يدورث الفدرد 
غيدر المجتمدع ال يملدك الفدرد أن يبيدع أو يشدتري أو وب ثقافته وآدابه وعاداته وغير ذلك؟

 ْينتج أو يربح؟

دد ددمددن الندداس م  ددن  ن ج  الخددالف بددين  ن مددال إلددى ذلددك، واحتددد  ح إلددى هددذا، ومددنهم م 
مدددن  عين واالجتمددداعيين واالقتصددداديين والسياسددديين فدددي هدددذه القضددديةالفالسدددفة والمشدددرّ  

ذ النظدام الدذي حبّ داإلنسدان، ويُ  كان )أرسدطو( يدؤمن بفرديدةْ، فلم يصلوا إلى نتيجة.قديم
ضدح كما يت   -االشتراكية–ة، وكان أستاذه )أفالطون( يؤمن بالجماعية يقوم على الفردي  

ْية(.ذلك في كتابه )الجمهور 

أن  -أشدددهر الفلسدددفات البشدددرية القديمدددة –وبهدددذا لدددم تسدددتطع الفلسدددفة اإلغريقيدددة 
فدددي كدددل  ة، كشدددأن الفلسدددفة دائمددداً ر ي دددهدددذه العقددددة، وأن تخدددرج النددداس مدددن هدددذه الح   ل  ُحدددت  

فقدون علدى حقيقدة، حتدى قدال ه، وال يكداد أقطابهدا يت  عطدي الدرأي وضدد  القضايا الكبيرة، تُ 
 ألنها تقول الشيء ونقيضه!ْ!!: الفلسفة ال رأي لها1أحد أساتذتها

 مذهبان متناقضان في فارس القديمة:

                                                 
 مود أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين، وشيخ األزهر بعد ذلك.هو أستاذنا الدكتور عبد الحليم مح - 1



 44 

ن: أحددهما فدردي ظهدر مدذهبان متناقضدا –أو في إيران القديمدة  – وفي فارس
دويدعو إلى التقشُّ  ل اإلنسدان بفنداء العدالم، الدذي ف والزهد، واالمتناع عدن الدزواج، ليعجّ 

وقدام فدي مقابلده ْ.ويمثدل أقصدى الفرديدة (مداني)بالشرور واآلالم، وهذا هو مدذهب  جُّ يعُ 
الدددذي دعدددا إلدددى شددديوعية  (مدددزدك)الجماعيدددة( هدددو مدددذهب ى )مدددذهب آخدددر يمثدددل أقصددد

ت ، وضددج  ء، وتبعدده كثيددر مددن الغوغدداء، الددذين عدداثوا فددي األرض فسدداداً األمددوال والنسددا
 منهم البالد والعباد.

 تناقض اليهودية والنصرانية في القضية:

لتقدديم التددوازن فددي  –منهددا اليهوديددة والنصددرانية  – وقددد جدداءت األديددان السددماوية
ْرَسوْلنَا ُرُسولَنَا بِاْلبَي ِنَواِت لَقَوْد أَ }ر ذلدك القدرآن الكدريم، الحياة، والقسط بين الناس، كما قر  

ولكددن أتباعهددا  ،[25الحديددد:] {َوأَْنَزْلنَووا َمعَُهووُم اْلِكتَوواَب َواْلِميووَزاَن ِليَقُوووَم النَّوواُس بِاْلِقْسووِط 
روا شرائع هللا، وشرعوا من الددين مدا لدم يدأذن وغي   لوا كلمات هللا،فوها وبد  سرعان ما حر  

وظيفتهددا فددي الحيدداة، حددين فقدددت ميزتهددا مددن  كثيددراً بددذلك ن هددذه األديدداففقدددت  بدده هللا.
مدون عليهدا دون وتركت لرجال كهنوتها ُيحّلون لهدا وُيحرّ ْانية المصدر.األولى وهي: ربّ 

ِ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْريََم }:إذن من هللا تعدالى اتََّخذُوا أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَابا  ِمْن دُوِن اَّللَّ

ا يُْشِرُكونَ َوَما   .(31)التوبة: {أُِمُروا إِالَّ ِليَْعبُدُوا إِلَها  َواِحدا  ال إِلَهَ إِالَّ ُهَو ُسْبَحانَهُ َعمَّ

لهدذه المشدكلة، فقدد كدان اليهدود  م األديان السدابقة قبدل اإلسدالم حدالا قدّ  لهذا، لم تُ 
كيرهم وسدلوكهم القدائم بتف ،بل الفردية الطاغية قوا في األرض يؤيدون الفردية،الذين تفر  

بوا َوقَوْد نُُهووا َعْنوهُ َوأَْكِلِهوْم أَْموَواَل }: والعزلدة عدن المجتمعدات على األنانية َوأَْخوِذِهُم الر ِ

وأجدازت لهدم تدوراتهم  ل علديهم القدرآن العزيدز.كمدا سدج  ، [161]النساء: {النَّاِس بِاْلبَاِطلِ 
بالربددا،  غيددرهمم، مثددل أن يعدداملوا أن يبيحددوا ألنفسددهم مددن المعددامالت مددا ال يبدداح لغيددره

بنداء علدى فلسدفتهم  1على حين ال يعامل بعضدهم بعضدا بالربدا، كمدا فدي سدفر )التثنيدة(
من أموال وحرمدات، كمدا نقلده القدرآن عدنهم بقولده:  الخبيثة في استحالل ما عند غيرهم

ِه إِلَْيَك إِالَّ } َما دُْمَت َعلَْيِه قَامِما  ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا لَوْيَس  َوِمْنُهْم َمْن إِْن تَأَْمْنهُ بِِدينَاٍر ال يَُؤد ِ

ِ اْلَكوِذَب َوُهوْم يَْعلَُموونَ  ي ِويَن َسوبِيٌل َويَقُولُووَن َعلَوى اَّللَّ  .[75آل عمرران:] {َعلَْينَا فِي اأْلُم ِ
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وحملددة التددوراة، وكددل األمددم األخددرى أميددون ال يسددتحقون  فهددم وحدددهم أصددحاب الكتدداب
   ل ال يستحقون الحياة.االحترام، ب

وتخليصده مدن الخطيئدة الموروثدة عدن  تهتم بنجاة الفرد وجاءت المسيحية أيضاً 
، 1أو علدى األقدلصدر، ودولة قيقبل كل شيء، تاركة شأن المجتمع لقيصر،  أبيه آدم،

اإلنجيددل عددن المسدديح، حددين قددال: أعددط مددا لقيصددر  هددذا مددا يفهددم مددن ظدداهر مددا يحكيدده
هلل الواحددد  فقسددم الحيدداة بددين هللا وقيصددر، وجعددل قيصددر شددريكاً  !! 2لقيصددر، ومددا هلل هلل

 القهار.

 تناقض المذاهب المعاصرة وصراعها حول القضية:

ذا طوينا كتاب التاريخ وتأملنا صفحات الواقع، فماذا نرى؟  وا 

عالمندددددا اليدددددوم يقدددددوم فيددددده صدددددراع ضدددددخم بدددددين المدددددذهب الفدددددردي، والمدددددذهب  إن  
على تقدديس الفرديدة، واعتبدار الفدرد هدو المحدور األساسدي، الجماعي. فالرأسمالية تقوم 

وحريدة بإعطداء الحقدوق الكثيدرة، التدي تكداد تكدون مطلقدة، فلده حريدة التملدك،  ّلّ  دفهدي تُد
حريدددة القددول، وحريدددة التصددرف، وحريدددة التمتددع، ولدددو أدت هددذه الحريدددات إلدددى و العمددل، 

ضرار غيره، مادام يسدتعمل حقده فدي  ، فهدو يتملدك (ة الشخصديةالحريد)إضرار نفسه، وا 
المال باالحتكار والحيل والربا، وينفقه في اللهو والخمر والفجدور، ويمسدكه عدن الفقدراء 

، أشدبه بمدا حكدى (فيمدا يملدك حدر)زين، وال سلطان ألحدد عليده، ألنده و  ع  والمساكين والمُ 
ن القرآن عن قوم شدعيب الدذين أنكدروا عليده أن ينهداهم عدن تطفيدف الكيدل والميدزان، وأ

قَووالُوا يَووا ُشووعَْيُب أََصووالتَُك }وا فددي األرض مفسدددين: ثدديبخسددوا الندداس أشددياءهم، وأن يع

، فهددم [87هررود:] {تَووأُْمُرَك أَْن نَتْووُرَك َمووا يَْعبُوودُ آبَاُونَووا أَْو أَْن نَْفعَووَل فِووي أَْمَواِلنَووا َمووا نََشوواءُ 
وال يطالدب يرون أن المالك صاحب الحق المطلق في ماله، يتصرف فيه كيف يشداء، 

 .بشيء
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تقدوم علدى الحدط  -وبخاصة المتطرفة منها كالماركسدية -والمذاهب االشتراكية 
والتقليدددل مدددن حقوقددده، واإلكثدددار مدددن واجباتددده، واعتبدددار المجتمدددع هدددو  ،مدددن قيمدددة الفدددرد

الجبدارة،  (اآللدة)الغاية، وهو األصل. وما األفدراد إال أجدزاء أو تدروس صدغيرة فدي تلدك 
المجتمدع فدي الحقيقدة هدو الدولدة، والدولدة فدي الحقيقدة هدي الحدزب التي هي المجتمع، و 

ن شددئت قلددت: هددي اللجنددة العليددا للحددزب، وربمددا  فددي  –تركددزت فددي النهايددة الحدداكم، وا 
 !!الدكتاتور أو هوزعيم الحزب فحسب،  هوفي شخص واحد،  –حقيقة األمر 

يس لده حدق إن الفرد ليس له حق التملك إال في بعض األمتعة، والمنقوالت، ولد
ذا حد   ه نفسددده بالنقدددد العلندددي أو ثت دددالمعارضدددة، وال حدددق التوجيددده لسياسدددة بلدددده وأمتددده، وا 
 !الخفي، فإن السجون والمنافي وحبال المشانق له بالمرصاد

 موقف اإلسالم الفريد:

فهددا البشددر، ومددذاهب البشددر، والددديانات التددي حر   ،ذلددك هددو شددأن فلسددفات البشددر
 ماعية، فماذا كان موقف اإلسالم؟وموقفها من الفردية والج

ل مع هؤالء وال هؤالء، ولدم يتطدرف إلدى اليمدين م  لقد كان موقفه فريدا حقا، لم ي  
 وال إلى اليسار.

إن شدددارع هدددذا اإلسدددالم هدددو خدددالق هدددذا اإلنسدددان، فمدددن المحدددال أن يشدددرع هدددذا 
ددالخددالق مددن األحكددام والددنظم مددا يُ  سددبحانه ل فطددرة اإلنسددان أو يصددادمها. وقددد خلقدده عطّ 

على طبيعة مزدوجدة: فرديدة واجتماعيدة فدي آن واحدد. فالفرديدة جدزء أصديل فدي كيانده، 
برازها  ويرغب في االستقالل بشؤونه الخاصة. ،ولهذا يحب ذاته، ويميل إلى إثباتها وا 

السجن االنفرادي  د  ومع هذا نرى فيه نزعة فطرية إلى االجتماع بغيره، ولهذا عُ 
 وطددداب مدددن الطعدددام والشدددراب. لدددو كدددان يتمتدددع داخلددده بمدددا لدددذ  عقوبدددة قاسدددية لإلنسدددان، و 

ولهدددددذا قدددددال الحكمددددداء مدددددن قدددددديم: اإلنسدددددان مددددددني بطبعددددده، وقدددددال فالسدددددفة االجتمددددداع 
 المحدثون: اإلنسان حيوان اجتماعي.
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: الفرديدددة فدددي حيددداة البشدددر هدددذين الجدددانبين يوالنظدددام الصدددالح هدددو الدددذي يراعددد
وهددو ديددن -. فددال عجددب أن جدداء اإلسددالم أحدددهما علددى اآلخددر يطغددوالجماعيددة، وال يُ 

، ال يجددور علددى الفددرد لحسدداب المجتمددع، وال يحيددف علددى عدددالً  وسددطاً  نظامدداً  -الفطددرة
رهقدده بكثددرة مددنح لدده، وال يُ ل الفددرد بكثددرة الحقددوق التددي تُ دلّ  المجتمددع مددن أجددل الفددرد، ال ُيدد

نمددا يكلّ  الواجبددات التددي تُ  ددفدده مددن الواجبددات فددي حدددود وُ لقددى عليدده، وا  عه، دون حددرج وال س 
دددر لددده مدددن الحقدددوق مدددا يكدددافئ واجباتددده، ويُ إعندددات، ويقدددرّ   ي حاجتددده، ويحفدددء كرامتددده، لبّ 

ْ.، وال يجور على غيرهويصون إنسانيته

ولذلك تطبيقات كثيرة، وأحكدام شدّتى، تمثدل هدذا التدوازن، أو هدذه الوسدطية: فدي 
مة، وفدي حيداة الدولدة، حياة الفرد، وفي حياة األسرة، وفي حياة المجتمع، وفي حياة األ

وفي العالقات الدولية واإلنسانية بصافة عامة. ال يتسع المجدال إليرادهدا هندا. فلتراجدع 
 .1في مظاّنها

                                                 

 وما بعدها. نشر مكتبة وهبة. 125ابنا )الخصائص العامة لإلسالم( فصل: )الوسطية( صد انظر: كت - 1
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  الفصل الثالث

 منزلة الوسطية في اإلسالم

  

 القرآن يشيد بالوسطية ويهدي إليها: - 1

م كله، ال شك أن المصدر األول للوسطية هو المصدر األول لمعرفة اإلسالْ
 أصوله وفروعه، كلياته وجزئياته، عقائده وأعماله. وذلك هو القرآن الكريم.

ومن قرأ القرآن العظيم وجد هذه الوسطية واضحة بينة في كثير من آياته في 
 القرآن المكي والمدني.

وقد ذكر الحافء السيوطي في كتابه الشهير )اإلتقان في علوم القرآن(: أن 
خرج أمثال العرب والعجم من القرآن، فقيل له: هل تجد في أحد العلماء كان يست

 كتاب هللا المثل القائل: خير األمور أوسطها؟ قال: نعم في أربع مواضع.

قَاَل إِنَّهُ }في سورة البقرة، في قوله تعالى في وصف البقرة المطلوبة:  – 1

 [.68البقرة:] {ذَِلكَ  يَقُوُل إِنََّها بَقََرةٌ ال فَاِرٌض َوال بِْكٌر َعَواٌن بَْينَ 

َوال تَْجعَْل يَدََك َمْغلُولَة  إَِلى ُعنُِقَك َوال تَْبُسْطَها ُكلَّ }وفي سورة اإلسراء:  – 2

 [.29سراء:اإل] {اْلبَْسِط فَتَْقعُدَ َملُوما  َمْحُسورا  

ذَِلَك َوال تَْجَهْر بَِصالتَِك َوال تَُخافِْت بَِها َواْبتَغِ بَْيَن }وفي نفس السورة:  – 3

 [.110سراء:اإل] {َسبِيال  

َوالَِّذيَن إِذَا أَْنَفقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن َبْيَن }وفي سورة الفرقان:  – 4

 [.67الفرقان:] {ذَِلَك قََواما  
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 وأستطيع أن أضيف إلى ذلك آيات أخر:

ُ الدَّ }وفي سورة القصص:  – 5 اَر اْْلِخَرةَ َوال تَْنَس نَِصيبََك َواْبتَِغ فِيَما آتَاَك اَّللَّ

ُ  ِمَن الدُّْنيَا  [.77القصص:] { إِلَْيكَ َوأَْحِسْن َكَما أَْحَسَن اَّللَّ

أاَلَّ تَْطغَْوا ِفي  * َوالسََّماَء َرفَعََها َوَوَضَع اْلِميَزانَ }وفي سورة الرحمن:  – 6

 [.7،8،9الرحمن:] {ُروا اْلِميَزانَ َوأَقِيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َوال تُْخسِ  * اْلِميَزانِ 

 ة  َوقِنَاَربَّنَا آتِنَا فِي الدُّْنيَا َحَسَنة  َوفِي اْْلِخَرِة َحَسنَ }وفي سورة البقرة:  - 7

 .[201البقرة:] {َعذَاَب النَّارِ 

ة  َوَسطا  ِلتَُكونُوا ُشَهدَاَء َعلَى }وفي السورة نفسها:  – 8 َوَكذَِلَك َجعَْلَناُكْم أُمَّ

ُسوُل َعلَْيُكْم َشِهيدا  ا  [.143البقرة:] {لنَّاِس َويَُكوَن الرَّ

َراَط اْلُمْستَِقيمَ }وفي سورة الفاتحة:  -9 ِصَراَط الَِّذيَن أَْنعَْمَت *  اْهِدنَا الص ِ

ال ِينَ   [.6،7الفاتحة:] {َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوال الضَّ

َّبِعُوا َوأَ }وفي سورة األنعام:  – 10 نَّ َهذَا ِصَراِطي ُمْستَِقيما  فَاتَّبِعُوهُ َوال تَت

َق بُِكْم َعْن َسبِيِلهِ   [.153األنعام:] {السُّبَُل فَتَفَرَّ

َوال تُِطْع َمْن أَْغفَْلنَا قَْلَبهُ َعْن ِذْكِرنَا َواتََّبَع َهَواهُ }وفي سورة الكهف  – 11

 [.28الكهف:] {َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرطا  

َيا بَنِي آدََم ُخذُوا ِزينَتَُكْم ِعْندَ ُكل ِ َمْسِجٍد َوُكلُوا }وفي سورة األعراف:  – 12

ِ الَّتِي أَْخَرَج  * َواْشَربُوا َوال تُْسِرفُوا إِنَّهُ ال يُِحبُّ اْلُمْسِرفِينَ  َم ِزينََة اَّللَّ قُْل َمْن َحرَّ

ْزقِ  َم َرب َِي اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها }ل: إلى أن قا {ِلِعبَاِدِه َوالطَّي َِباِت ِمَن الر ِ قُْل إِنََّما َحرَّ

ْل ِبِه ُسْلَطانا  َوأَْن  ِ َما لَْم يُنَز ِ ِ َوأَْن تُْشِرُكوا بِاَّللَّ َم َواْلبَْغَي بِغَْيِر اْلَحق 
ثْ َوَما بََطَن َواأْلِ

ِ َما ال تَْعلَُمونَ  تت هذه اآليات وسطية ، فأثب[33-31ألعراف:]ا {تَقُولُوا َعلَى اَّللَّ
عاقبهم هللا ليهود الذين أسرفوا في التحريم، كما اإلسالم في التحليل والتحريم، خالفا ل
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ن دخلوا في التحريم  بتحريم طّيبات أحّلت لهم. وللنصارى الذين أسرفوا في التحليل، وا 
 أيضا بابتداع الرهبانية التي حّرمت الطيبات وحّرمت الزواج.

طريق الغلو والتجاوز، سواء كان في العقائد أم األعمال، كما كما ينكر القرآن 
ِ }قال في خطاب أهل الكتاب:  َيا أَْهَل اْلِكتَاِب ال تَْغلُوا فِي ِدينُِكْم َوال تَقُولُوا َعلَى اَّللَّ

ِ َوَكِلَمتُهُ أَْلقَاَها إِلَى َمْريََم َوُروٌح ِمْنهُ  إِالَّ اْلَحقَّ إِنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْريََم َرُسوُل اَّللَّ

ُ إِلَهٌ َواِحدٌ ُسْبَحانَهُ أَ  ِ َوُرُسِلِه َوال تَقُولُوا ثاَلثَةٌ اْنتَُهوا َخْيرا  لَُكْم إِنََّما اَّللَّ ْن فَآِمنُوا بِاَّللَّ

َما }في سورة أخرى يقول: هذا غلو في العقائد، و [. و 171النساء:] {يَُكوَن َلهُ َولَدٌ 

يقَةٌ َكانَا يَأُْكالِن اْلَمِسيُح اْبنُ  هُ ِصد ِ ُسُل َوأُمُّ  َمْريََم إِالَّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُّ

ِ َوال }ثم يقول:  [.75المائدة:] {الطَّعَامَ  قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب ال تَْغلُوا فِي ِدينُِكْم َغْيَر اْلَحق 

َّبِعُوا أَْهَواَء قَْوٍم قَْد َضلُّوا ِمنْ   { قَْبُل َوأََضلُّوا َكثِيرا  َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَّبِيلِ تَت
 وهذا غلو يشمل العقائد واألعمال. [.77المائدة:]

سط، أي جاءوا بهذه الوسطية؛ ألنهم جاءوا بالق وبّين القرآن أن الرسل جميعاً 
َناِت َوأَْنَزْلنَا َمَعُهُم لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلََنا ِباْلبَي ِ }واألرض  العدل الذي قامت به السماوات

ومنه: التوحيد؛ ألنه قّمة  [.25الحديد:] {اْلِكتَاَب َواْلِميَزاَن ِلَيقُوَم النَّاُس بِاْلِقْسطِ 
العدل، فإن الشرك ظلم عظيم. ولهذا كان النداء األول لكل رسول إلى قومه، أن 

َ َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغْيُرهُ } كما جاءوا جميعا برسالة  [.59اف:ألعر ]ا {اْعبُدُوا اَّللَّ
ُهَو أَْنَشأَُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم }اإلصالح وعمارة األرض، قال صالح لقومه: 

َ َوأَِطيعُوِن }[ وقال لقومه: 61هود:] {فِيَها فَاْستَْغِفُروهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيهِ  َوال * فَاتَّقُوا اَّللَّ

 -150الشعراء:] {الَِّذيَن يُْفِسدُوَن فِي اأْلَْرِض َوال يُْصِلُحونَ *  فِينَ تُِطيعُوا أَْمَر اْلُمْسرِ 
152.] 

ْصالَح َما اْستََطْعتُ }وقال شعيب:   [.88هود:] {إِْن أُِريدُ ِإالَّ اأْلِ

ِ َوال تَْعثَْوا فِي اأْلَْرِض }كُ وقال موسى لقومه:  لُوا َواْشَربُوا ِمْن ِرْزِق اَّللَّ

 [.60قرة:الب] {ُمْفِسِدينَ 
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َِّبْع َسبِيَل }وقال موسى ألخيه هارون:  اْخلُْفنِي فِي قَْوِمي َوأَْصِلْح َوال تَت

 [.142ألعراف:]ا {اْلُمْفِسِدينَ 

َوال تُْفِسدُوا فِي اأْلَْرِض بَْعدَ إِْصالِحَها َواْدُعوهُ }وقال هللا تعالى ألمة محمد: 

ِ قَِريبٌ   [.56ألعراف:] { ِمَن اْلُمْحِسنِينَ َخْوفا  َوَطَمعا  إِنَّ َرْحَمَت اَّللَّ

فكّل رساالت السماء دعت إلى اإلصالح، ونهت عن اإلفساد، واعتبرته من 
 )اإلسراف( وهو البعد عن الوسط المحمود.

 السن ة تؤكد الدعوة إلى الوسطية وتثب تها: – 2 

على  تبّين له أنهاومن تدّبر السنة النبوية الصحيحة، والسيرة النبوية الثابتة، 
، وتثبيت ركائزها في ّني الوسطية المتوازنة، وتأكيد مكانتهافي تب هنفسمنهج القرآن 

 واجتماعية وسياسية. ،الحياة اإلسالمية كلها، خاصة وعامة، فردية وأسرية

 ونرى وسطية السنة تتجلى في مظاهر شتى:

في رفض مظاهر الرهبانية وما تمثل من غلو وتشديد على النفس، في  -أْ
وقد روى ومن العمل لعمارة األرض. رمان من طيبات الحياة، ومن الرواح، الح

 ئذن لي في االختصاءا ،رسول هللا قال: يا أنهمظعون الطبراني عن عثمان بن 
يا عثمان إن هللا قد أبدلنا بالرهبانية الحنفية ": فقال له )ليقطع الشهوة الجنسية(،

 ،وجوا فإني مكاثر بكم األمم يوم القيامةتز ، وروى البيهقي عن أبي أمامة: "1"السمحة
 ردّ  قال:سعد بن أبي وقاص وفي الصحيح: أن  .2"وال تكونوا كرهبانية النصارى 

ولو أذن له  ،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل
وقاوم بشدة . وكذلك لم يأذن البن مسعود وال ألبي هريرة باالختصاء. 3الختصينا

. وأنزل عليهم فأبىإلى الغلو واالمتناع عن الطيبات، مثل أكل اللحم ونحوه،  النزعة
                                                 

رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن زكريا ْ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد:عثمان بن مظعون ( عن 6/62رواه الطبراني في الكبير ) - 1
 .وهو ضعيف

 (. 2941) في صحيح الجامعي وصححه األلبانْ(7/78رواه البيهقي في النكاح ) - 2
 متفق عليه: رواه البخاري  - 3
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َ ال }هللا تعالى:  ُ لَُكْم َوال تَْعتَدُوا إِنَّ اَّللَّ ُموا َطي ِبَاِت َما أََحلَّ اَّللَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَُحر ِ

 [.87المائدة:] {يُِحبُّ اْلُمْعتَِدينَ 

ْ ّمت في الموقف من اللهو والترويح والضحك والمزاح كما رفض التز  -ب
ونحوها، فكان عليه السالم يمزح وال يقول إال حقاا، ورويت عنه مزحات في غاية من 

 .1رى اد الشكمس، فإذا جد الجد كانوا اللطف، وكان أصحابه يتمازحون ويتضاحكون 

ن أنفسهم وأذن في األعراس واألعياد والمناسبات السارة أن يرّوحوا ع - جل
ببعض األلحان واألغاني والرقصات، حتى إنه سمح للحبشة أن يرقصوا بحرابهم يوم 

ت ي بعثنوا   ،ن في ديننا فسحةأيهود  العيد في مسجده الشريف، وقال: "حتى يعلم
      ، فهي حنيفية في العقيدة، وسمحة في األحكام.2"بحنيفية سمحة

 ون أن يكون معها لهو.وا عروسا إلى زوجها دعليهم أن يُزفّ وأنكر 

وأحّل لهم أن يتجّملوا مما يحّبون من المالبس والطيب وغيرها، قائال:  -ْد
 .3"إن هللا جميل يحب الجمال"

أن ال ترى آثار النعمة عليه وأنكر على بعض أصحابه ممن آتاه هللا المال 
 .4في ملبسه ومظهره، وقال: "إن هللا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده"

وكان عليه الصالة والسالم يقاوم نزعة التشديد على النفس في التعّبد  -ْهل
صياما وقياما وذكرا وتالوة، بحيث يجور على حّق نفسه، وحّق أهله، وحّق مجتمعه. 

، كما ويرى أن العدل أن يعطى كل ذي حق حقه، بال طغيان وال إخسار في الميزان
، لبدنك عليك حقا: "إن فقال له عبدحين بالغ في الت فعل ذلك مع عبد هللا بن عمرو

                                                 
 وكتابنا )فقه اللهو والترويح(. 2 انظر: الدين والضحك من كتابنا )فتاوى معاصرة( جـ - 1
 ، حديث قوي وهذا سند حسنْ(، وقال مخّرجوه:24855رواه أحمد في المسند ) - 2

 ( عن ابن مسعود.1999الترمذي في البر والصلة )و (، 3789(، وأحمد في المسند )91رواه مسلم في اإليمان ) - 3

(، وصّحح إسناده ووافقه اّلذهبي، والطبراني في 4/135، والحاكم في األطعمة )(، وقال: حديث حسن2819الترمذي في األدب ) - 4
 .(1887) جامعفي صحيح الْ( عن عبد هللا بن عمرو، وحّسنه األلباني6196(، والبيهقي في الشعب )18/135الكبير )
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ن لزورك عليك حقا" ن ألهلك عليك حقا، وا  ن لعينك عليك حقا، وا  . وفي رواية 1وا 
 .2"فاعط كل ذي حق حقهللترمذي: "

كما ينكر على من يرفض رخصة هللا له إذا كان مسافرًا أو مريضًا، وم ن  حّقه 
 أن يفطر، ويقضي عدة من أيام أخر.    

، ولكن توجد كلمة بديلة عنها، 3توجد كلمة )وسط( في السّنة وال تكاد -ْو
وهي كلمة )القصد( ومعناها: االعتدال والتوسط، كما في القرآن في وصايا لقمان 

. أمشي مشيًا معتداًل بين الهرولة والبطءي [ أ19لقمان:] {َواْقِصْد فِي َمْشيِكَ }البنه: 
وشيء من  ،واغدوا وروحوا ،روافسددوا وقاربوا وأبشمن ذلك الحديث الصحيح: "

 .  4" الدلجة والقصد القصد تبلغوا
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين رأى بعض الناس يطيل في العبادة: 

ومعنى )قاصدا(  .5"الدين يغلبه فإنه من يشادّ  – ثالث مرات – قاصداً  ليكم هدياً "ع
 أي وسطًا معتداًل.

ي مع النبي صلى هللا عليه وسلم كنت أصل :رة قالمُ عن جابر ابن س  
. أي ليست بالطويلة الممّلة، وال 6فكانت صالته قصدا وخطبته قصدا ،الصلوات

 بالقصيرة المخّلة.
في الفقر  وجاءت عدة أحاديث ما بين صحيح وحسن، تثني على القصد

والغنى، أي التوسط واالعتدال فيه، كما في حديث عمار بن ياسر: "وأسألك القصد 
 .7قر والغنى"في الف

                                                 
 سبق تخريجه. - 1
 ( عن أبي جحيفة عن أبيه. 2413(، والترمذي في الزهد )1968رواه البخاري في الصوم ) - 2
 عن النبي صلى هللا عليه وسلم: الوسط العدل أبي سعيد الخدري إنما قلنا: ال تكاد توجد؛ ألنه وجد بالفعل بعض أحاديث، مثل حديث  - 3

ل ن اُكم  ُأم ةً  ع  ًطا{ }ج  س    والحديث سبق تخريجه. .[143]البقرة: و 

 .( عن أبي هريرة10677(، وأحمد في المسند )6463رواه البخاري في الرقاق ) - 4

صالة (، والحاكم في 2/199، وابن خزيمة في الصالة )إسناده صحيح(، وقال مخّرجوه: 19786رواه أحمد في المسند ) - 5
 ( عن بريدة األسلمي.3/401عنه الذهبي، والبيهقي في الشعب )( وصّحح إسناده وسكت 1/312)التطوع

(، كالهما في الجمعة، وابن 1418(، والنسائي )507(، والترمذي )20885(، وأحمد في المسند )866رواه مسلم في الجمعة ) - 6
 ( عن جابر.1106في إقامة الصالة والسنة فيها ) ماجه

 (.1301) في صحيح الجامع (، وصححه األلباني1971حبان في الصالة ) (، وابن1305رواه النسائي في الصالة ) - 7
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 ! شحّ ثالث مهلكات": : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمعن أنس قالو 
 السر فيوثالث منجيات: خشية هللا  .و إعجاب المرء بنفسه ،بعهوى متّ و  ،مطاع

 .1"الغضبوكلمة الحق في الرضا و  ،الفقروالقصد في الغنى و  ،العالنيةو 
ما أحسن القصد في : "صلى هللا عليه وسلموعن حذيفة قال: قال رسول 

 .2أحسن القصد في العبادةو  ،أحسن القصد في الفقرو  ،الغنى
 :صلى هللا عليه وسلمقال: قال رسول هللا  عن عبد الرحمن بن شبلو  -ْز

وال تستكثروا  ،وال تأكلوا به ،وال تجفوا عنه ،وال تغلوا فيه واعملوا به، وا القرآنأ"اقر 
 .3"به

إن من " :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن أبي موسى األشعري قالو 
 ،والجافي عنه وحامل القرآن غير الغالي فيه ،إجالل هللا إكرام ذي الشيبة المسلم

كرام ذي السلطان المقسط  .4"وا 
أصل مهم في مدح الوسطية وتفسيرها، وأنها بين الغلو  انالحديث نوهذا

 والجفاء كما جاء في القرآن، ومثله في السنة.
على القصد واالعتدال، مراعاة  وكانت التوجيهات النبوية كلها تحثّ  -ْح

منبت للطاقة اإلنسانية، وحتى ال يمّل المكّلف وينقطع نهائيا في وسط الطريق، فإن ال
 ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى.

 ،الدين أحد إال غلبه شادّ ولن يُ  ،سرإن الدين يُ صلى هللا عليه وسلم: " وقال
 .5"دوا وقاربوافسدّ 

                                                 
 (.3039) في صحيح الجامع (، وحّسنه األلباني745والبيهقي في الشعب )(، 5452رواه الطبراني في األوسط ) - 1

 في ضعيف الجامع انيوضعفه األلب(، 324حسن ) هإسناد :وقال الحافء ابن حجر في زوائده(، 2946رواه البزار في المسند ) - 2
(4984.) 
في  وأبو يعلى (،2574في األوسط ) والطبراني ،حديث صحيح وهذا إسناد قوي (، وقال مخّرجوه: 15529في المسند ) رواه أحمد - 3

 .عن عبد الرحمن بن شبل (2/17السنن ) والبيهقي (،1518مسنده )

( مرفوعا، وحّسن إسناده: العراقي في 8/163(، والبيهقي في الكبرى )3070)مسنده (، والبزار في 4845رواه أبو داود في األدب ) - 4
( باب توقير العلماء 191(، وحسنه النووي في رياض الصالحين )2/277(، وابن حجر في تلخيص الحبير )2/196تخريج اإلحياء )

(. وقال 2199في صحيح الجامع الصغير ) األلبانيحّسنه ( في ترجمة أبو كنانة، و 7/416والكبار وأهل الفضل، والذهبي في الميزان )
ح. ورواه ابن المبارك )4/371ابن القطان في بيان الوهم واإليهام )  في البيوع واألقضية ( وابن أبي شيبة388(: ما مثله ُصحّ 

 ( موقوفا.1/130(، والبخاري في األدب المفرد )22353)
 ( عن أبي هريرة.5034وشرائعه )(، والنسائي في اإليمان 39رواه البخاري في اإليمان ) - 5
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 .1"واهللا حتى تملّ  فوهللا ال يملّ  ،عليكم من العمل ما تطيقونهوقال: "
 كّررها ثالثا. 2؟"ان أنت يا معاذأفتّ  وقال لمعاذ حين أطال بالناس الصالة: "

 كّررها ثالثا. 3وقال: "هلك المتنّطعون"
جاء ثالث رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم قال:  وعن أنس

نحن من النبي صلى هللا أين  :فقالوا ،لوهافلما أخبروا كأنهم تقاّ  ته،ن عباديسألون ع
أما أنا فإني  :قال أحدهم ،؟ قد غفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخرعليه وسلم

أنا أعتزل النساء  :وقال آخر ،أنا أصوم الدهر وال أفطر :وقال آخر ،أصلي الليل أبدا
لذين قلتم كذا وكذا؟ أنتم ا" : صلى هللا عليه وسلم فقالهللا فجاء رسول ،فال أتزوج أبدا

وأتزوج  ،وأصلي وأرقد ،لكني أصوم وأفطر ،ي ألخشاكم هلل وأتقاكم لهنأما وهللا أ
 . 4"فمن رغب عن سنتي فليس مني ،النساء

 ساعة وساعة:

وقال صلى هللا عليه وسلم لحنظلة، حين جاءه يعدو، وهو يقول: نافق 
ة! وذلك ألنه في بيته ومع أوالده يكون في حالة غير الحالة من حنظلة! نافق حنظل

لو  ،والذي نفسي بيدهالسمو الروحي التي يكون عليها مع رسول هللا. فقال له النبي: "
لصافحتكم المالئكة على فرشكم وفي  ،تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر

. أو كما يقول المثل: تثالث مراكّررها  5"ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ،طرقكم
فتاة في البادية  نحو ما حكى األصمعي: أنه رأىساعة لقلبك، وساعة لربك. على 

تصلي في خشوخ على سجادتها، فلّما فرغت من الصالة، قامت إلى مرآتها تتجّمل 
 ت: ر. فقلت لها: أين هذا من هذا؟ فأنشدوتتعطّ 

ْانب!وللهوْمنيْوالبطالةْجْْْوهللْمن يْجانبْالْأضي عه
                                                 

(، 24540(، كما رواه أحمد في المسند )782(، ومسلم في صالة المسافرين وقصرها )584متفق عليه: رواه البخاري في اللباس ) - 1
 (.4238(، وابن ماجه في الزهد )762(، والنسائي في القبلة )1368وأبو داود في الصالة )

(، وأبو داود في 14190(، كما رواه أحمد في المسند )465(، ومسلم في الصالة )701األذان ) رواه البخاري فيمتفق عليه:  - 2
 ( عن جابر. 835(، والنسائي في اإلمامة )790الصالة )

 ( عن ابن مسعود. 4608(، وأبو داود في السنة )3655(، وأحمد في المسند )2670رواه مسلم في العلم ) - 3

(، والنسائي في النكاح 13534( كالهما في النكاح، كما رواه أحمد في المسند )1401(، ومسلم )5063ي )متفق عليه: رواه البخار  - 4
 (، عن أنس.3217)
( 2514( والترمذي في صفة القيامة )4239في الزهد ) (، وابن ماجه19045(، وأحمد في المسند )2750رواه مسلم في التوبة ) - 5

 عن حنظلة بن الربيع.



 56 

 قال: فعرفت أنها امرأة صالحة لها زوج تتجّمل له. 
 قي دها وتوكل:

كما حرص الرسول الكريم أن يعلم المؤمنين برسالته: الجمع بين األخذ  -ْط
رابي في شأن ناقته عباألسباب والتوكل على هللا تعالى، فقال صلى هللا عليه وسلم لأل

فجمع بين  1ل؟ فقال: "قّيدها وتوكل"حين قال له: أرسلها وأتوكل أم أقّيدها وأتوك
 األسباب المادية واألسباب الروحية. 

 الصحابة وتابعوهم بإحسان يدعون إلى الوسطية: -3

ذا كان الرسول الكريم يدعو إلى الوسطية، فال غرو أن نجد صحابته من  وا 
 وقد اتخذوا بعده يدعون إليها. وكيف ال، وهم تالميذ المدرسة المحمدية المخلصون؟

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِلَمْن }رسولهم أسوة حسنة، كما قال هللا لهم:  لَقَْد َكاَن َلُكْم فِي َرُسوِل اَّللَّ

َ َكثِيرا   َ َواْليَْوَم اْْلِخَر َوذََكَر اَّللَّ َواتَّبِعُوهُ }[. وقال تعالى: 21األحزاب:] {َكاَن يَْرُجو اَّللَّ

 .حبون أن يحيدوا عن سّنته قيد شعرةم يكونوا ي[. فل158ألعراف:]ا {لَعَلَُّكْم تَْهتَدُونَ 
هذه األمة النمط األوسط، يلحق فيروى عن علي بن أبي طالب قوله: )خير 

الم في كتابه ذكره اإلمام أبو عبيد القاسم بن س 2التالي، ويرجع إليه الغالي!( به
ال ونقل عن أبي عبيدة )اللغوي الشهير(: إن النمط الطريقة، يق. )غريب الحديث(

الزم هذا النمط. قال: والنمط أيضا الضرب  من الضروب، والنوع من األنواع. يقال: 
)رضي  ليس هذا من ذلك النمط، أي من ذلك النوع. قال: والمعنى الذي أراده عليّ 

: أنه كره الغلو والتقصير، كالحديث اآلخر، حين ذكر حامل القرآن، فقال: هللا عنه(
. فالغالي فيه هو المتعمق، حتى يخرجه إلى إكفار 3عنهغير الغالي فيه، وال الجافي 

الناس، لنحو من مذهب الخوارج، وأهل البدع، والجافي عنه: التارك له وللعمل به، 
 ولكنه القصد من ذلك.

                                                 
 من إال نعرفه ال أنس حديث من غريب حديث(، بلفء: "أعقلها وتوكل"، وقال: 2517مذي في صفة القيامة والرقائق والورع )رواه التر  - 1

(، وقال األرناؤوط: حديث حسن، والحاكم 2/510(، عن أنس، ورواه ابن حبان في الرقائق )8/390، وأبو نعيم في الحلية )الوجه هذا
(، عن عمرو بن أمية، وحسنه األلباني في 2/79الذهبي: سنده جيد، والبيهقي في الشعب ) (، وقال3/623في معرفة الصحابة )

 (.1068صحيح الجامع )

 .(3/482،483وأبو عبيد في غريب الحديث ) (،35639رواه ابن أبي شيبة في الزهد ) - 2
 .سبق تخريجه - 3
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وقال علي أيضا: )أال أنّبئكم بالفقيه كل الفقيه؟ من لم يؤيس عباد هللا من   
 .1روح هللا، ولم يؤّمنهم من مكره(

واعمل آلخرتك كأنك  ،اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدابد هللا بن عمرو: )وعن ع
 .2(تموت غدا

حفء لسانه، وعرف زمانه، واستقامت  وعن ابن عباس: )رحم هللا من
يرقى إلى صحابي أو  ه، وحسبه أن3وقد روي مرفوعا وفي سنده كذاب طريقته(.

 اصرة.تابعي. وهو يعّبر عّما يسّمونه الجمع بين األصالة والمع
ت جزء من خمسة م  الس   نُ س  ة وحُ د  ؤ  والتُّ القصد  :يقولعبد هللا بن عباس وكان 
 .4من النبوة وعشرين جزءاً 

 
ان إخوانك من أهل الكوفة من ألبي الدرداء: قال  رجال وعن أبي قالبة أن

فإنه  ،ومرهم فليعطوا القرآن خزائمه .وعليهم السالم :فقال !نك السالمئو أهل الذكر يقر 
 .5بهم الجور والحزونةويجنّ  ،حملهم على القصد والسهولةي

ال  فإن الحيّ  ،بمن قد مات نّ تفليس ستناً من كان مُ : )وقال عبد هللا بن مسعود
 ،هذه األمة قلوباً  أبرّ  ،تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى هللا عليه وسلم

اختارهم هللا لصحبة حااًل، قوم  وأحسنها ، وأقومها هديًا،ها تكلفاً وأقلّ  ،وأعمقها علماً 
قامة دينه ،نبيه ، فإنهم كانوا على الهدى آثارهم فيواتبعوهم  ،فاعرفوا لهم فضلهم ،وا 

 .6(المستقيم
)أي  فقد سبقتم سبقا بعيدا ،معشر القراء استقيموايا : حذيفة بن اليمانوقال 

 .7بعيداً  الالً قد ضللتم ضف ،فإن أخذتم يمينا وشماال بجمعكم بين العلم والعمل(،
                                                 

 ( عن علي.1/77رواه أبو نعيم في الحلية ) - 1
  (.2/983المسند كتاب الزهد )رواه الحارث في  - 2
قال  ،فيه محمد بن زياد اليشكري الميموني، وقال المناوي: عن ابن عباس( 1/431ذكره السيوطي في الجامع الصغير مرفوعا ) - 3

  .(4/38) : كذابوقال الدارقطني ،: كذاب خبيث يضع الحديثالذهبي في الضعفاء: قال أحمد

 (.3508ب ما جاء في المتحابين في هللا )رواه مالك في الموطأ بالغا با - 4
عبد الرزاق رواه و  ،أبو قالبة عبد هللا بن زيد لم يدرك أبا الدرداءوقال محققه: إسناده ضعيف النقطاعه،  (، 3330رواه الدارمي ) - 5
 .عن أبي قالبةثالثتهم في فضائل األعمال،  (30790(، وابن أبي شيبة )5996)
 (.1/305لية )رواه أبو نعيم في الح - 6
 (.7282رواه البخاري في االعتصام بالكتاب والسنة ) - 7
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 في السنة –وفي رواية: القصد  – االقتصادومن أقوال ابن مسعود أيضا: )
ولو اجتناب البدعة وتركها، فالوسطية هنا تعني:  1(من االجتهاد في البدعة خير

 وليس الوقوف وسطا بين السنة والبدعة.عملت قليال، 
األرض من  فإنه ما على ،عليكم بالسبيل والسنة)وعن أبي بن كعب قال: 

فيعذبه  ،ففاضت عيناه من خشية ربه ،ذكر هللا في نفسه ،ةعبد على السبيل و السنّ 
فاقشعر  ،ذكر هللا في نفسه ،نةوما على األرض من عبد على السبيل والسّ  !هللا أبدا

فهي كذلك إذا أصابتها  ،كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها إالّ  ،جلده من خشية هللا
 .كما تحات عن الشجرة ورقها ،إال حط هللا خطاياه ،عنها ورقها فتحاتّ  ،ريح شديدة

ن اقتصاداً و   ،وموافقة بدعة ،ة خير من اجتهاد في خالف سبيل وسنةفي سبيل وسنّ  ا 
على منهاج ذلك أن يكون  ،اقتصاداً و  إن كان اجتهاداً  ،انظروا أن يكون عملكمف

 .2(األنبياء وسنتهم
 إن من أحب األمور إلى هللا القصد   :لكان عمر بن عبد العزيز يخطب يقو و 
 ق  بعبد في الدنيا إال رف   عبدٌ  ق  ف  وما ر   ،في الوالية والرفق   ،رةقد  في الم   والعفو   ،دةفي الج  

 .3هللا به يوم القيامة
بين الغالي  :بينهما – وهللا الذي ال إله إال هو –كم تسن): قال وعن الحسن

 ،فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى ،فاصبروا عليها رحمكم هللا ،والجافي
وال مع أهل  ،الذين لم يذهبوا مع أهل األتراف في أترافهم ،وهم أقل الناس فيما بقي

 .4(فكذلك إن شاء هللا فكونوا ،وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم ،البدع في بدعهم
 ال يضرّ  دة طلباً العبا واواطلب ،بالعبادة ال يضرّ  العلم طلباً  وااطلبوقال أيضا: 

ن قومًا طلبوا .5صلحا يُ فسد أكثر ممّ مل بغير علم يُ اعال نّ إف ،بالعلم العبادة قبل  وا 

                                                 
، (، وصّحح إسناده على شرطهما1/103) موقوفا ، والحاكم في العلم(، وقال محققه: إسناده جيد.217رواه الدارمي في المقدمة ) - 1

 (.3/19) كتاب الحيض ، والبيهقي في السننووافقه الذهبي

 (.36675في الزهد ) رواه ابن أبي شيبة - 2
 (.36236رواه ابن أبي شيبة في الزهد ) - 3
 (.216رواه الدارمي في المقدمة ) - 4
 (.36340رواه ابن أبي شيبة في الزهد ) - 5
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الخوارج الذين استحّلوا دماء  يعني بهم:! 1على أمة محمد العلم، فخرجوا بأسيافهم
 .هم، ال لفساد في ضمائرهمملنتيجة لخلل في فكرهم، ونقص في ع ،المسلمين

: خير األمور من كبار التابعين عبد هللا بن الشخيرف بن مطرّ  وقال 
 .2أوساطها
 ة وأممتها يشيدون بالوسطية:علماء األم   -4

، كلهم يدعون كما رأينا الصحابة تالميذ مدرسة النبوة، وتابعيهم بإحسان     
من المفسرين والمحّدثين والفقهاء علماء األّمة ون بها، نجد إلى الوسطية، وينّوه

يؤيدون المنهج الوسطي وال  –أو على األقل جلهم  –ن والمتكلمين، كلهم واألصوليي
 الجفاء.ال يحّبون الغلو و 
 بن قتيبة:أبو محمد 

ة  } قال ابن قتيبة في )تفسير غريب القرآن(: في قوله تعالى: َجعَْلنَاُكْم أُمَّ

أَْوَسُطُهْم أَلَْم قَاَل }[ أي عدواًل خيارًا، ومنه قوله في موضع آخر: 143البقرة:]{ َوَسطا  

 أي خيرهم وأعدلهم، قال الشاعر: [28]القلم:ْ{ْم لَْواَل تَُسب ُِحونَ ـــــأَقُل لَّكُ 

 !ِمبُمعظَْْإذاْنزلتْإحدىْاللياليْبحكمهمْْْيرضىْاألنامُْْوسطْ ْهمُْ
 .ومنه قيل للنبي صلى هللا عليه وسلم: هو أوسط قريش نسباً 

 !3ن الغلو والتقصير مذمومانوأصل هذا: أن خير األشياء أوساطها. وأ
 :الطبري محمد بن جرير

َوَكذَِلَك َجعَْلنَاُكْم }قوله تعالى:  شيخ المفّسرين أبو جعفر الطبري في تأويلقال 

ة  َوَسطا    [:143البقرة:]{ أُمَّ
ة  َوَسطا  }: عني جل ثناؤه بقولهي) كما هديناكم أيها  ،{َوَكذَِلَك َجعَْلنَاُكْم أُمَّ

بلة صناكم بالتوفيق لق  فخّص  ،د عليه السالم وبما جاءكم به من عند هللاالمؤمنون بمحم
صناكم كذلك خّص  ،لناكم بذلك على من سواكم من أهل المللوفّض  ،تهإبراهيم وملّ 

  .ة وسطاً بأن جعلناكم أمّ  ،لناكم على غيركم من أهل األديانففّض 
  .منف منهم وغيرهة هي القرن من الناس والّص نا أن األمّ وقد بيّ 

                                                 
 ( نشر دار الكتب العلمية.1/83السعادة ) دار أورده ابن القيم في مفتاح - 1
 سبق تخريجه. - 2
 .143فقرة  65،64تفسير غريب القرآن البن قتيبة  - 3
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الحسب في  : فالن وسطُ يقال منه .فإنه في كالم العرب الخيار (،الوسط)ا وأمّ 
 ،في قومه وهو وسطٌ  ،إذا أرادوا بذلك الرفع في حسبه ،ط الحسبأي متوسّ  ،قومه

 (:الوسط)بن أبي سلمى في  هيروقال زُ  ... وواسط
 !ِمبُمعظَْْإذاْنزلتْإحدىْاللياليْبحكمهمْْْيرضىْاألنامُْْوسطْ ْهمُْ
هذا الموضع هو الوسط الذي في  (الوسط): وأنا أرى أن ال أبو جعفرق
  .1(وسط الدار)مثل  ،: الجزء الذي هو بين الطرفينبمعنى

فال  ،الدين يطهم فلتوسّ  (،وسط)وأرى أن هللا تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم 
 ،قالوا فيه وقيلهم في عيسى ما ،ا بالترهبو  النصارى الذين غل   غلو   ،فيه م أهل غلوّ هُ 

بوا وكذ   ،وقتلوا أنبياءهم ،لوا كتاب هللااليهود الذين بدّ  تقصير   ،وال هم أهل تقصير فيه
إذ كان  ،فهم هللا بذلكص  فو   .ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه ،وكفروا به ،على ربهم

 .2(هااألمور إلى هللا أوسطُ  أحب  
 فخر الرازي: ال

: أن أحدها :وذكروا أموراً  (الوسط)ر اختلفوا في تفسيوقال الفخر الرازي: 
أما اآلية  .ية والخبر والشعر والنقل والمعنىاآل :والدليل عليه (العدل)الوسط هو 

وأما الخبر فما روى القفال عن  .[ أي أعدلهم28]القلم: }قَاَل أَْوَسُطُهْم{فقوله تعالى: 
 :قال "وسطاً  أمةى هللا عليه وسلم: "الثوري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صل

وأما الشعر فقول  .هللا عليه وسلم أوسط قريش نسباً  وقيل : كان النبي صلى .3"عدالً "
 :زهير

 !ِمبُمعظَْْإذاْنزلتْإحدىْاللياليْبحكمهمْْْيرضىْاألنامُْْوسطْ ْهمُْ

ة  َوَسطا  }ا النقل فقال الجوهري في الصحاح: وأمّ  أي  { َوَكذَِلَك َجعَْلنَاُكْم أُمَّ
  .لذي قاله األخفش والخليل وقطربوهو ا .عدالً 

  :وأما المعنى فمن وجوه

                                                 
ههنا  –الذي هو بمعنى ملتقى الطرفين  –على خالف ما ذهب إليه القاضي ابن العربي في )أحكام القرآن( إذ قال: ليس للوسط  - 1

وكون هذه األمة آخر األمم ال ينفي عنها أنها وسط في األمور األخرى، كالعقيدة والعبادة  (.1/40دخول؛ ألن هذه األمة آخر األمم اهد )

 األخالق والتشريع.و
 ( تحقيق آل شاكر، طبعة دار المعارف المصرية.3/142،141تفسير الطبري )جامع البيان عن تأويل القرآن(  ) - 2
 .(2961الترمذي في تفسير القرآن )، و (11068(، وأحمد في المسند )3339رواه البخاري في أحاديث األنبياء )  - 3
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وال شك أن طرفي اإلفراط  ،أن الوسط حقيقة في البعد عن الطرفين ها:ولأ
فكان معتداًل  ،ط في األخالق يكون بعيدًا عن الطرفينفالمتوسّ  ،والتفريط رديئان

 فاضاًل. 
الخصمين، والعدل  ألنه ال يميل إلى أحد ،إنما سمي العدل وسطاً  وثانيها:

 هو المعتدل الذي ال يميل إلى أحد الطرفين. 
ة  َوَسطا  }ال شك أن المراد بقوله:  وثالثها: طريقة المدح  {َوَكذَِلَك َجعَْلنَاُكْم أُمَّ

 ،ألنه ال يجوز أن يذكر هللا تعالى وصفًا ويجعله كالعلة في أن جعلهم شهودًا له ؛لهم
 {َوَسطا  }: فثبت أن المراد بقوله ،وذلك مدح الّ ثم يعطف على ذلك شهادة الرسول إ

، وال يجوز أن يمدح هللا الشهود حال حكمه عليهم ق بالمدح في باب الدينما يتعلّ 
 . أن يكون المراد في الوسط العدالة، فوجب بكونهم عدوالً  بكونهم شهودًا إالّ 
 ائر أطرافه علىألن حكمه مع س ؛الشيء وسطهأعدل بقاع  أنّ  :ورابعها

 ،ط محمية محوطةاواألوس ،، واألطراف يتسارع إليها الخلل والفسادسواء وعلى اعتدال
دل الذي ال يميل إلى جهة دون ذلك في الوسط صار كأنه عبارة عن المعت ا صحّ فلمّ 
 .جهة

نه أل ؛لى: وهذا التفسير أو قالوا ،: أن الوسط من كل شيء خيارهالقول الثاني
ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس َخيْ }ُكنتُْم : مطابق لقوله تعالى  .[110]آل عمران: {َر أُمَّ

 ،: فالن أوسطنا نسبًا فالمعنى أنه أكثر فضالً القول الثالث: أن الرجل إذا قال
شون الرئيس فهو في تباع يتحوّ وهذا وسط فيهم كواسطة القالدة، وأصل هذا أن األ

 .لهذا المعنى ،وسط :فقيل ،وسطهم وهم حوله
وز أن يكونوا وسطًا على معنى أنهم متوسطون في الدين بين : يجرابعالقول ال

ألنهم لم يغلوا كما غلت النصارى  ،ر في األشياءوالغالي والمقّص  ،طرّ رط والمف  المف  
لهاً  روا كتقصير اليهود في قتل األنبياء وتبديل الكتب وغير ذلك وال قّص  ،فجعلوا ابنًا وا 

 .روا فيهمما قّص 
 .1قاربة غير متنافية وهللا أعلمتواعلم أن هذه األقوال م

 القرطبي:أبو عبد هللا محمد 
                                                 

 نشر مكتبة عبد الرحمن محمد مصر.( 4/109التفسير الكبير للرازي ) - 1
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كذلك جعلناكم أمة  ،ن الكعبة وسط األرضأالمعنى: وكما وقال القرطبي: 
وأصل هذا  .والوسط: العدل .دون األنبياء وفوق األمم( أفرادكم)أي جعلناكم  ،وسطا

لى عن النبي ص ي وروى الترمذي عن ابي سعيد بن الخدر  .أن أحمد األشياء أوسطها
ة  َوَسطا  }لى: هللا عليه وسلم في قوله تعا : هذا قال .عدال أي {َوَكذَِلَك َجعَْلنَاُكْم أُمَّ

 وقال زهير .أي أعدلهم وخيرهم {قَاَل أَْوَسُطُهمْ }: وفي التنزيل .1حديث حسن صحيح

: 

 !ِمبُمعظَْْإذاْنزلتْإحدىْاللياليْبحكمهمْْْيرضىْاألنامُْْوسطْ ْهمُْ

 : رآخوقال 

  إن سالت شططاً  ال تسألنّ   ال تذهبن في األمور فرطاً 

 ًً  وسطا وكن من الناس جميعاً 
ا كان الوسط مجانبا ولمّ  .كألً و ماء : خير موضع فيه وأكثره ووسط الوادي

وال  ،غلو النصارى في أنبيائهم لُ أي هذه األمة لم تغ   .كان محموداً  ،للغلو والتقصير
نه لواسط ،وفالن من أوسط قومه ! قال:ائهمروا تقصير اليهود في أنبيقّص   ،قومه ةوا 

 .2أي من خيارهم وأهل الحسب منهم ،ووسط قومه
 اهتمام الفقهاء المقاصديين بالوسطية:

ي بّيناه من أهم أن أنّبه عليه: أن الوسطية بالمعنى الذومن أهم ما أريد 
ّو والّشطط مقاصد الشريعة اإليسالمية؛ ألن الشريعة في كل تكاليفها ضد الغل

واإلسراف في كل شيء، كما أنها ضد الّتفريط واالنحالل والتسّيب في كل شيء، 
نما تقوم على االعتدال والعدل في كل أمر، بحيث تتجنب طرفي اإلفراط والتفريط  وا 

 المذمومين.
يعنون وهم الذين  الذين نسّميهم )المقاصديين( ولهذا نجد الفقهاء الراسخين،

ا .. و  ا أو قض  و  استنباطاتهم واجتهاداتهم، إذا عّلموا أو أّلفوا أو أفت   بمقاصد الشريعة في
، والنزول على حكمه نجدهم معنيين بمبدأ الوسطية، وتقريره، وبيانه والدعوة إليه

 .ومقتضاه

                                                 
 .سبق تخريجه  - 1
 ( طبعة دار الكتب المصرية.1/154،153تفسير القرطبي ) - 2
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الذي لّقبوه )أقضى  هد(450)ت  من هؤالء الكبار: اإلمام أبو الحسن الماوردي
 ير )أدب الدنيا والدين(.الشه التوجيهي كتابه يالقضاة( ف

المؤسس الحقيقي لعلم مقاصد  ومن هؤالء: إمام الحرمين الجويني، الشافعي
 في كتبه األصولية والفقهية. هد(.478الشريعة )ت 

ومن هؤالء: اإلمام المفسر اللغوي المربي الموجه، صاحب )مفرداة القرآن( 
 هد(.502اني )و)الذريعة إلى مكارم الشريعة( وغيرهما: الراغب األصفه

 هد(.505)ت  اإلمام الغزالي المؤسس الثاني لعلم المقاصد :ومن هؤالء
 هد(.513تالحنبلي الشهير أبو الوفاء ابن عقيل ) ماماإل :ومن هؤالء
 .هد(543ت) ي عصره القاضي أبو بكر بن العربيإمام المالكية ف :ومن هؤالء
 .هد(597) اإلمام أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي :ومن هؤالء
 .هد(620ت) أبو محمد بن قدامة الحنبلي ماماإل :ومن هؤالء
 الشافعي سلطان العلماء اإلمام عز الدين بن عبد السالم :ومن هؤالء

 .(هد660ت)
 .هد(684)ت  المالكي اإلمام شهاب الدين القرافي :ومن هؤالء
 ابن تيمية تحدث هد(728)ت  شيخ اإلسالم ابن تيمية الحنبلي :ومن هؤالء

 .في أكثر من موضع في عدد من كتبه ورسائله وفتاواه عن الوسطية
الذي أّكد منهج هد( 758)ت أيضا اإلمام المحّقق ابن القيم  :ومن هؤالء 

 شيخه ابن تيمية في سائر مصّنفاته األصولية والفقهية والتربوية.
صاحب الجهد األكبر واألوفر في هد( 790)ت اإلمام الشاطبي  :ومن هؤالء

يت مقاصد الشريعة، والعناية بشرحها وتأصيلها وتفصيلها، حتى أصبحث على تثب
، ومناهجه ومقوالته، فقد عنى بالوسطية )علمًا( مستقاًل له أصوله ونظرياتهيديه 

 .والحديث عنها في غير موضع من كتابه )الموافقات(
 هد(.822)ت ومن هؤالء: اإلمام ابن الوزير
  .هد(1176لّدهلوي )تومن هؤالء: اإلمام ولي هللا ا
 .هد(1182اإلمام الصنعاني ) ومنهم معاصره في اليمن 
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ومنهم العالمة المجتهد في األصول والفروع، اإلمام محمد بن علي الشوكاني 
 هد(.1250)ت

 فهؤالء )فقهاء المقاصد(، وهم كذلك )فقهاء الوسطية(.
ه باتجاههم أن ننوّ وال يمكننا هنا النقل عن كل هؤالء العلماء واألئمة، بحسبنا 
وابن وابن الجوزي المقاصدي والوسطي، ونكتفي بالنقل عن بعض منهم. هم: الغزالي 

 تيمية وابن القيم والشاطبي.
 كالم ابن تيمية في مجموع الفتاوى:

 قال ابن تيمية ضمن كالم له:
وجعل فيهم  ،فلم يغلوا فى األنبياء كغلو من عدلهم باهلل ،وجعل أمته وسطا)
ستخف  ،ولم يجفوا جفاء من آذاهم .وجعلهم شفعاء ،وعبدهم ،األلهية شيئا من وا 
ونصروهم  – موهمعظّ  يأ –روا األنبياء بل عزّ  ،وأعرض عن طاعتهم ،بحرماتهم

تبعوهم ،وأطاعوهم ،وآمنوا بما جاءوا به ئتموا بهم ،وا  ولم يعبدوا  ،وأجلوهم ،وأحبوهم ،وا 
 .حنفاء ،مخلصين له الدين ،به عينوا إالّ ولم يست ،عليه كلوا إالّ فلم يتّ  ،هللا إال

ذا  ،وما نهانا عنه إنتهينا ،هللا به أطعناه قالوا ما أمرنا .وكذلك فى الشرائع وا 
أو أباح لنا  – كما نهى بنى إسرائيل عما كان أباحه ليعقوب –نهانا عما كان أحله 

سمعنا  – لم هللا على بنى إسرائيكما أباح المسيح بعض الذى حرّ  –ما كان حراما 
 .وأطعنا

الدين  يوال يبتدعوا ف ،لوا دين هللال هللا وأنبيائه فليس لهم أن يبدّ سُ ا غير رُ وأمّ 
 ،فإنه سبحانه له الخلق واألمر ؛عن هللا سل إنما قالوا تبليغاً والرُّ  .ن به هللاأذ  لم ي   ما

ِ أََمرَ } ،ال يأمر غيره ،فكما ال يخلق غيره يُن إِِن اْلُحْكُم إِالَّ َّلِلَّ  أاَلَّ تَْعبُدُوا إِالَّ إِيَّاهُ ذَِلَك الد ِ

  [.40يوسف:] {اْلقَي ُِم َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال يَْعلَُمونَ 
 يوف ،الحالل والحرام يوف ،الطهارة والنجاسة يطت هذه األمة فوتوسّ 

 ،آلخرون كما فعله ادوا الرأفة ولم يجرّ  ،دوا الشدة كما فعله األولون ولم يجرّ  .األخالق
المسيح ما ي وقالوا ف ،والرحمةالرأفة وعاملوا أولياء هللا ب ،بل عاملوا أعداء هللا بالشدة
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 1(ال ما إبتدعه الغالون والجافون  ؛وما وقاله المسيح والحواريون  ،قاله سبحانه وتعالى
 اهد

 كالم الهروي وشرح ابن القيم:
 ةن رسالته الشهير وقد قال العالمة إسماعيل الهروي في )منزلة األدب( م

ياك نستعين"(: األدب: حفء الحد بين  )منازل السائرين إلى مقامات "إياك نعبد وا 
 .2الغلو والجفاء، بمعرفة ضرر العدوان

فإن  .هذا من أحسن الحدودوشرح هذا ابن القيم في )المدارج( فقال: )
في الوسط واألدب: الوقوف  .االنحراف إلى أحد طرفي الغلو والجفاء: هو قلة األدب

وال يتجاوز بها ما جعلت حدودا  ،فال يقصر بحدود الشرع عن تمامها ،بين الطرفين
 .والعدوان: هو سوء األدب .وهللا ال يحب المعتدين .فكالهما عدوان .له

  .وقال بعض السلف: دين هللا بين الغالي فيه والجافي عنه
وف الصالة ولم ي .فإضاعة األدب بالجفاء: كمن لم يكمل أعضاء الوضوء

وهي قريب من مائة أدب:  .وفعلها صلى هللا عليه وسلم ها رسول هللاآدابها التي سن  
 .ما بين واجب ومستحب

ضاعته بالغلو: كالوسوسة في عقد النية والجهر  ،ورفع الصوت بها ،وا 
كالتشهد األول  .هفُ وتطويل ما السنة تخفيفه وحذ   .باألذكار والدعوات التي شرعت سرا

صلى هللا عليه  وزيادة التطويل على ما فعله رسول هللا .ه سنةفُ الذي حذ   والسالم
صلى هللا  فإن النبي .اق الصالة والنقارون لها ويشتهونهرّ ال على ما يظنه سُ  وسلم.

وكان يأمرهم  .وقد صانه هللا من ذلك .لم يكن ليأمر بأمر ويخالفه عليه وسلم
وتقام صالة الظهر فيذهب الذاهب  ،تخفيفويأمرهم بال .اتبالتخفيف ويؤمهم بالصافّ 

ويدرك رسول هللا في الركعة  ،ويأتي أهله ويتوضأ .فيقضي حاجته ،إلى البقيع
 .فإن ذلك اختصار .ال نقر الصالة وسرقها ،فهذا هو التخفيف الذي أمر به .األولى

                                                 
 (.613-28/615مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ) - 1
 ( نشر دار الكتب العلمية بيروت.1/67منازل السائرين ) - 2
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كما غلت  ،: أن ال يغلو فيهموسط في حق األنبياء عليهم السالمومثال هذا الت
واليهود  ،عبدوهم ى فالنصار  .وال يجفو عنهم كما جفت اليهود ،صارى في المسيحالن

  .واتبعوا ما جاءوا به ،وعزروهم ونصروهم ،: آمنوا بهمواألمة الوسط ،قتلوهم وكذبوهم
وال يستغرق  ،: أن ال يفرط في القيام بحقوقهمومثال ذلك في حقوق الخلق

 ،أو عن مصلحة دينه وقلبه ،ن تكميلهاأو ع ،بحيث يشتغل بها عن حقوق هللا ،فيها
وعلى هذا  .فإن الطرفين من العدوان الضار .وأن ال يجفو عنها حتى يعطلها بالكلية

 .اهد 1(وهللا أعلم .: هي العدلفحقيقة األدب ،الحد
 كالم الشاطبي في الموافقات:

 وقال العالمة الشاطبي في )موافقاته(:
ها على الطريق الوسط األعدل، اآلخذ )الّشريعة جارية في الّتكليف بمقتضا

من الّطرفين بقسط ال ميل فيه، الّداخل تحت كسب العبد من غير مشّقة عليه وال 
انحالل، بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي في جميع المكّلفين غاية االعتدال 

 .2كتكاليف الّصالة والّصيام والحّج والجهاد والّزكاة وغير ذلك...(
 شرح هذا المفهوم ويؤّكده قائال:وبعد صفحات ي

)إذا نظرت في كلية شرعية فتأّملتها تجدها حاملة على التوسط، فإن رأيت 
ابلة واقع أو متوّقع في الطرف اآلخر ميال إلى جهة طرف من األطراف فذلك في مق

... فإذا لم يكن هذا وال ذاك رأيت التوسط الئحًا، ومسلك االعتدال واضحًا، وهو 
 .3ُيرجع إليه والمعقل الذي ُيلجأ إليه..( األصل الذي

 كالم أبي حامد الغزالي في اإلحياء:

ي الجانب الروحي، فنجد منهم أما الصوفية الذي يقوم منهجهم على الغلو ف
رض عليه الوسطية اإلسالمية نفسها، فيعّبر عنها في مناسبة وأخرى، ومن من تف

)إحياء علوم الدين( تأثير ملحوظ على  هؤالء: اإلمام أبو حامد الغزالي، الذي لكتابه
جمهور غفير من المسلمين، نراه ينّوه بنظرة اإلسالم الوسطية ويرشد إليها، برغم 
انحيازه إلى التصوف وما فيه من مبالغات في النظر والسلوك. ولكن يأبى اإلسالم 

                                                 
 (.5/392،393مدارج السالكين ) - 1
 (.2/124الموافقات ) - 2
 (.2/128الموافقات ) - 3
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م، بفلسفته الوسطية المتغلغلة في كل تعاليمه، كما هي متغلغلة في أعماق كل مسل
إال أن يفرض نفسه على الغزالي المتصّوف ويدفعه إلى أن يقول هذه الكلمة أواخر 

 كتاب )الزهد( من )إحيائه( رحمه هللا.
فبعد أن تحّدث الغزالي عن طوائف الناس واتجاهاتهم ومواقفهم من الحياة 

 الدنيا وشهواتها، قال في نهاية هذا الباب أو الكتاب:
فا يطول إحصاؤها إلى ما يبلغ نيّ   ،ضالالت هائلةو  ،ووراء هذا مذاهب باطلة)

نما الناجي منها فرقة واحدة .وسبعين فرقة وهي السالكة ما كان عليه رسول هللا  ،وا 
وال يقمع الشهوات  ،وهو أن ال يترك الدنيا بالكلية ،صلى هللا عليه وسلم وأصحابه

قمع منها ما يخرج عن طاعة وأما الشهوات في ،أما الدنيا فيأخذ منها قدر الزاد .بالكلية
 وال يترك كل   ،بع العدلبل يت   ،شهوة وال يترك كل   ،شهوة بع كل  وال يت   ،الشرع والعقل

لق من ما خُ  بل يعلم مقصود كلّ   ،شيء من الدنيا وال يطلب كل   ،شيء من الدنيا
 ،العبادةي به البدن على فيأخذ من القوت ما يقوّ   ،مقصوده ويحفظه على حدّ   ،الدنيا

حتى إذا فرغ  ،ومن الكسوة كذلك ،والبرد ومن المسكن ما يحفء عن اللصوص والحرّ  
واشتغل بالذكر والفكر طول  ،تهه هم  ن  أقبل على هللا تعالى بكُ  ،القلب من شغل البدن

حتى ال يجاوز حدود الورع  ،وبقي مالزما لسياسة الشهوات ومراقبا لها ،العمر
  .والتقوى 

فإنه عليه  ،صيل ذلك إال باالقتداء بالفرقة الناجية وهم الصحابةعلم تفوال يُ 
ما أنا عليه " :قال ي؟ن هوم   ،يا رسول هللا :قالوا "الناجي منها واحدة" :ا قالالسالم لمّ 
 .1"وأصحابي

 ،لناه من قبلالذي فص   ،وعلى السبيل الواضح ،صداوقد كانوا على النهج الق
بون ويهجرون الدنيا وما كانوا يتره   ،بل للدين ،للدنيافإنهم ما كانوا يأخذون الدنيا 

 ،بل كان أمرهم بين ذلك قواما ،وما كان لهم في األمور تفريط وال إفراط ،بالكلية
وهللا  .األمور إلى هللا تعالى وهو أحبُّ  ،وذلك هو العدل والوسط بين الطرفين

 .2(أعمل
                                                 

 ، هذا حديث مفسر غريب ال نعرفه مثل هذا إال من هذا الوجه ( عن عبد هللا بن عمرو، وقال:2641رواه الترمذي في اإليمان ) - 1
 (، طبعة بيروت دار المعرفة، بيروت.228-3/230إحياء علوم الدين، ربع المهلكات، كتاب ذم الدنيا ) - 2
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 كالم ابن الجوزي:

 وقال ابن الجوزي:

ل ة.. )احذر جمود   وشره  أهل تكلمين.. وجموح  المتزهدين.. وانبساط  المالنق 
وعمل  المتعّبدين بغير  ووقوف  العلماء على صورة العلم من غير عمل .. الهوى ..

 .علم(
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 الفصل الرابع

 حول مفهوم الوسطيةخاطئة ات تصور
 

 :هورد   التصور الخاطئ األول  -1

منهج الوسطية، وقالوا: ليس بعض اإلخوة من المتشددين الحرفيين، رفضوا 
هناك شيء اسمه الوسطية، إنما هناك شيء اسمه )الدليل الشرعي( فإذا أّدانا الدليل 

 الشرعي إلى أمر فهو الواجب اتباعه، سواء كان وسطا أم طرفا.
وهؤالء لم يفهموا ما نريده بالوسطية، فنحن ال نخالف الدليل الشرعي بحال، 

أحاديث من قرأنا األدلة الشرعية من آيات القرآن، و بل نقول بكل وضوح: إننا است
من المقاييس الصحيحة، و ومن  ،الشريعة من إجماع األمة، ومن مقاصدالرسول، و 

أقوال األئمة المعتبرين لدى األمة، فوجدناها كلها تدّل على هذا االتجاه الوسط، الذي 
ج اإلسالم، ومنهج ار. وأّن هذا هو منهلغلو والتفريط، أو الطغيان واإلخسيرفض ا

 أمته، وهذا ما قرره علماؤه وأئمته في مختلف العصور.
ابقين والالحقين، من أقوال أئمة اإلسالم الس قد نقلنا في الفصول الماضيةو 

اها ناصعة كالشمس في الضحى، ليس والمعاصرين ما جّلى هذه القضية، حتى رأين
 دونها سحاب.

 وال بأس أن نورد هنا بعضا منها. 
 م ابن تيمية:من كال

 يقول اإلمام ابن تيمية:
زه بها بخصائص ميّ  صلى هللا عليه وسلم هللا تبارك وتعالى محمداً  وقد خّص )

 أفضل شرعة وأكمل منهاج ،وجعل له شرعة ومنهاجاً  ،على جميع األنبياء والمرسلين
 مبين.

لفوا هداهم هللا بكتابه ورسوله لما اخت ،خرجت للناسة أُ ته خير أمّ كما جعل أمّ 
  .خياراً  عدالً  وجعلهم وسطاً  ،فيه من الحق قبلهم
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وفي اإليمان برسله وكتبه وشرائع  ،فهم وسط في توحيد هللا وأسمائه وصفاته
 وأحلّ  ،فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، من األمر والنهي والحالل والحرام ،دينه

  .م عليهم الخبائثبات وحرّ لهم الطيّ 
لهم شيئا من  ولم يحلّ  ،ن الطيبات كما حرم على اليهودعليهم شيئا م ملم يحرّ 

  .الخبائث كما استحلتها النصارى 
ولم يرفع  ،ق على اليهودق عليهم باب الطهارة والنجاسة كما ضيّ ولم يضيّ 

فال يوجبون الطهارة من الجنابة وال  ،عنهم طهارة الحدث والخبث كما رفعته النصارى 
بل يعد كثير من عبادهم مباشرة  ،سة في الصالةالوضوء للصالة وال اجتناب النجا

ن سنة و له أربع) :حتى يقال في فضائل الراهب ،النجاسات من أنواع القرب والطاعات
السالم الصالة مع أنه شرع إبراهيم الخليل عليه  ولهذا تركوا الختان 1(الماء ما مّس 
 .وأتباعه

وال يقعدون معها  ،اربونهااكلونها وال يشو ال ي ،إذا حاضت المرأةعندهم واليهود 
 .مون وطء الحائضوالنصارى ال يحرّ  ،في بيت واحد

هم قرضه من بل إذا أصاب ثوب أحد .وكان اليهود ال يرون إزالة النجاسة
 .2والنصارى ليس عندهم شيء نجس يحرم أكله أو تحرم الصالة معه ،بالمقراض
ألجل شرعه  فلم يجحدوا شرعه الناسخ ،ذلك المسلمون وسط في الشريعةكو 
لم  وال ابتدعوا شرعاً  ،روا شيئا من شرعه المحكموال غيّ  ،كما فعلت اليهود ،المنسوخ

 ،وال غلوا في األنبياء والصالحين كغلو النصارى  ،كما فعلت النصارى  ،يأذن به هللا
بخصائص  وال جعلوا الخالق سبحانه متصفاً  ،وال بخسوهم حقوقهم كفعل اليهود

وال المخلوق  ،كفعل اليهود – من الفقر والبخل والعجز –يبه المخلوق ونقائضه ومعا
ولم  .بخصائص الخالق سبحانه التي ليس كمثله فيها شيء كفعل النصارى  صفاً متّ 

 (. ا هد3وال أشركوا بعبادته أحدا كفعل النصارى  ،يستكبروا عن عبادته كفعل اليهود
 من كالم ابن القيم:

                                                 
حسن الندوي في كتابه )ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين؟( من عجائب الرهبان وقسوتهم على أنفسهم ومن ذكر العاّلمة أبو ال - 1

 حولهم، وخصوصا في باب البعد عن النظافة والطهارة ما تقشعّر منه األبدان.
باحة أكل لحم الخنزير. - 2  وكذلك مما خالف فيه النصارى: تذكية الحيوان، وا 
 ( مطبعة المدني بمصر.1/6،7) الجواب الصحيح - 3



 71 

كّرروا حديثهم عن لزوم القصد والوسط ومن األئمة الذين أكدوا توجيههم، و 
واالعتدال في أكثر من كتاب لهم: اإلمام شمس الدين ابن القيم رحمه هللا، فقد كان 
بالغ الحرص على ذلك، ودائم التحذير من التفريط فيه. يقول داعيا إلى القصد 

أن  :الفرق بين االقتصاد والتقصيرواالقتصاد، محذرًا من الغلو والتقصير، مبّينا 
تقصير  :وله طرفان هما ضدان له .اإلفراط والتفريط االقتصاد هو التوسط بين طرفي

ودين هللا بين الغالي  ،والسنة قصد بين البدع ،بل اإلسالم قصد بين الملل ..ومجاوزة
والغلو مجاوزته  ،وكذلك االجتهاد هو بذل الجهد في موافقة األمر .فيه والجافي عنه

ما إلى ا  و  ،فأما إلى غلو ومجاوزة :أمر إال وللشيطان فيه نزغتانوما أمر هللا ب .وتعديه
 .تفريط وتقصير

 فقاد والقصد والعمل إال من مشى خلوهما آفتان ال يخلص منهما في االعت
ال من ترك  ،وترك أقوال الناس وآراءهم لما جاء به صلى هللا عليه وسلم، رسول هللا

 ،ان الخطران قد استوليا على أكثر بني آدمن المرضوهذا .ما جاء به ألقوالهم وآرائهم
وقد  .بأحدهما بالهالك يفوا من بلوخوّ  ،ر السلف منهما أشد التحذيرولهذا حذّ 

في  مفرطاً  كما هو الحال أكثر الخلق يكون مقصراً  ،يجتمعان في الشخص الواحد
 .1(والمهدي من هداه هللا .في بعضه متجاوزاً  غالباً  ،بعض دينه
في )منزلة  صاحب المنازل رحمه هللا شرح قول( يفي )المدارج قال ابن القيمو 
 : التعظيم(
: األولى .وهو على ثالث درجات .لها مع التذلل ،: معرفة العظمةالتعظيم)

وال  .ضا لتشدد غالر  ع  وال يُ  .ضا بترخص جافوهو أن ال يعار   ،تعظيم األمر والنهي
  (يحمال على علة توهن االنقياد

  قال ابن القيم:
  .تنافي تعظيم األمر والنهي ،ههنا ثالثة أشياء)

  .الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كمال االمتثال أحدها:
  .الغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود األمر والنهي والثاني:
 .والثاني إفراط .تفريط: فاألول

                                                 
 .346-345انظر الروح البن القيم صـ  - 1
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ضاعة: وما أمر هللا بأمر إال وللشيطان فيه نزغتان ما إلى  ،إما إلى تفريط وا  وا 
 .كالوادي بين جبلين .ودين هللا وسط بين الجافي عنه والغالي فيه .إفراط وغلو

 ،فكما أن الجافي عن األمر .والوسط بين طرفين ذميمين .والهدى بين ضاللتين
  .وهذا بتجاوزه الحد .هذا بتقصيره عن الحد .مضيع له: فالغالي فيه ،مضيع له

{ َغْيرَ  ِدينُِكمْ  فِي تَْغلُوا ال اْلِكتَابِ  أَْهلَ  }َيا: وقد نهى هللا عن الغلو بقوله ِ  اْلَحق 
 [.77:المائدة]

أو صام  ،كمن زاد في الصالة ركعة ؛نوع يخرجه عن كونه مطيعاً  .نوعان (الغلو)و 
الجمرات بالصخرات الكبار التي يرمى بها في  ىأو رم ،الدهر مع أيام النهي

  .حو ذلك عمداً أو ن ،أو سعى بين الصفا والمروة عشرا ،المنجنيق
 ،د الصيام الدهر أجمعر  وس   ،كقيام الليل كله ؛وغلو يخاف منه االنقطاع واالستحسار

الذي قال فيه  ،والجور على النفوس في العبادات واألوراد ،بدون صوم أيام النهي
  .1.."الدين أحد إال غلبه ولن يشادّ  ،إن هذا الدين يسر": صلى هللا عليه وسلم النبي

  .2"ر فليرقدت  فإذا ف   ،هأحدكم نشاط   لّ ص  ليُ ": هللا عليه وسلمصلى  وقال
قالها –هلك المتنطعون ": أنه قال صلى هللا عليه وسلم وفي صحيح مسلم عنه

 .3"وهم المتعمقون المتشددون  – ثالثا
عليكم من األعمال ما ": صلى هللا عليه وسلم وفي صحيح البخاري عنه

  .4"ى تملواهللا حت فوهللا ال يملّ  ،تطيقون 
ل غ  فأو   .إن هذا الدين متين": أنه قال صلى هللا عليه وسلم وفي السنن عنه

  .أو كما قال .5"ضن إلى نفسك عبادة هللابغ  وال تُ  .فيه برفق
ل في األمر والنهي أن ال يتأوّ : يريد، حمال على علة توهن االنقيادوال يُ : وقوله

ل بايقاع العداوة هم تحريم الخمر بأنه معلّ ل بعضكما تأوّ  ،ة تعود عليهما باإلبطالعلّ 
 : كما قيل .فإذا أمن من هذا المحذور منه جاز شربه .والتعرض للفساد ،والبغضاء

                                                 
 سبق تخريجه. - 1
(، 11986(، كما رواه أحمد في المسند )784(، ومسلم في صالة المسافرين )1150متفق عليه: رواه البخاري في التهجد ) - 2

 .( عن أنس1371(، وابن ماجة في الصالة )1643والنسائي في قيام الليل )
 سبق تخريجه. - 3
 سبق تخريجه. - 4
 ، ، عن أنسحسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف(، وقال مخّرجوه: 13052رواه أحمد في المسند ) - 5
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 رلاْالسكلولكنْألسبابْتضمنهْْْْْْفماْالتحر مْفيهاْلذاتهاْْ،هارْ أدِْْْْْْ
 !رفيْالزجاجةْأوْخمْفسيانْماءْ ْْْْعنْالهدىْْاُِّْضْرْيُْكْ إذاْلمْيكنْسُْْْْْْ

  .وقد بلغ هذا بأقوام إلى االنسالخ من الدين جملة
لم تكن هي  ،أن يعلل الحكم بعلة ضعيفة: ومن العلل التي توهن االنقياد

فيضعف انقياد العبد إذا قام عنده أن هذه هي علة  ،الباعثة عليه في نفس األمر
 .محذورولهذا كانت طريقة القوم عدم التعرض لعلل التكاليف خشية هذا ال .الحكم

ولكن  ؟ربنا لم أمر  : ال تقولوا ،يا بني إسرائيل: وفي بعض اآلثار القديمة
  ؟.بم أمر ربنا: قولوا

 ،لم يكن منقادا لألمر ،فإنه إذا لم يمتثل األمر حتى تظهر له علته وأيضاً 
 .أن يضعف انقياده له: وأقل درجاته

وجعل العلة فيها هي  ،م العبادات والتكاليف مثالك  فإنه إذا نظر إلى ح   وأيضاً 
فاشتغل  !أنا أشتغل بالمقصود عن الوسيلة: فقال .واإلقبال به على هللا ،جمعية القلب

وترك االنقياد بحمله األمر على العلة  ،بجمعيته وخلوته عن أوراد العبادات فعطلها
 .التي أذهبت انقياده

كثير وقد دخل من هذا الفساد على  ،وكل هذا من ترك تعظم األمر والنهي
فما يدري ما أوهنت العلل الفاسدة من االنقياد إال  .من الطوائف ما ال يعلمه إال هللا

! وهي التي اتفقت وحرمت من مباح ،وأباحت من نهى ،فكم عطلت هلل من أمر ؛هللا
 انتهى .1(كلمة السلف على ذمها
 من كالم الشاطبي:

عة اإلسالمية م( فيلسوف الشري790يقول اإلمام أبو إسحاق الشاطبي )ت و 
بحق، ومجّلي وسطيتها، وشارح مقاصدها في كتابه الشهير الذي عرف باسم 

ن كان اسمه األصلي )التعريف بأسرار التكليف(:  )الموافقات( وا 
اآلخذ  ،ريق الوسط األعدلالشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطّ )
غير مشقة عليه وال  كسب العبد من تاخل تحالدّ  ،رفين بقسط ال ميل فيهمن الطّ 
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عتدال في جميع المكلفين غاية اال يبل هو تكليف جار على موازنة تقتض ،انحالل
 .1...(كتكاليف الصالة والصيام والحج والجهاد والزكاة وغير ذلك
إذا نظرت في كلية شرعية وبعد صفحات يشرح هذا المفهوم ويؤّكده قائال: )

يت ميال إلى جهة طرف من األطراف فإن رأ ،فتأملها تجدها حاملة على التوسط
فإذا لم يكن هذا وال ذاك رأيت ر ... فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف اآلخ

رجع إليه والمعقل الذي وهو األصل الذي يُ  ،ومسلك االعتدال واضحا ،التوسط الئحا
 .2...( لجأ إليهيُ 

ا لمناسبته، وهو وقد نقلنا هذا الكالم من قبل في مناسبة أخرى، وأوردناه هن
 تأكيد لما سبق.

 و المعاصرين في الوسطية:كلمات العلماء المْحدثين 

يحسن بنا أن  ،ولعلماء العصر الحديث كلمات قوية معّبرة عن اتجاه الوسطية
 ننقلها أو بعضها هنا، لنؤّكد أننا لسنا وحدنا في هذا التوجه اإلسالمي األصيل.

 ية:رشيد رضا في الوسطمحمد عبده وكالم 

ولصاحب )المنار( العالمة المجدد محمد رشيد رضا، ولشيخه اإلمام محمد 
 عبده:  كالم جميل في الوسطية ذكره في تفسيره نسّجله هنا:

بعد أن رّد هللا تعالى على السفهاء من اليهود الذين أثاروا ضّجة حول تحويل  
ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِربُ }القبلة، وقال في ذلك:  أي: إن الجهات كلها  [142البقرة:] {قُْل َّلِلَّ

ن هلل أن يخصص منها ما شاء  ،هلل تعالى ال فضل لجهة منها بذاتها على جهة، وا 
 {يَْهِدي َمْن يََشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ }، وهو الذي فيجعله قبلة لمن يشاء

ن في كما يبيّ ، وهو صراط االعتدال في األفكار واألخالق واألعمال [،142البقرة:]
ه وأن العبرة في التوجّ ، فعلم أن نسبة الجهات كلها إلى هللا تعالى واحدة. اآلية اآلتية

 .باع وحيه في توجه الوجوهواتّ ، إليه سبحانه بالقلوب
ة  َوَسطا  }: قال تعالى وهو تصريح بما فهم  ،[143البقرة:] {َوَكذَِلَك َجعَْلنَاُكْم أُمَّ

ُ يَْهِدي َمنْ }من قوله:  : على هذا النحو من الهداية ، أيإلخ [213البقرة:] { يََشاءُ َواَّللَّ
وذلك أن الزيادة على ، إن الوسط هو العدل والخيار: قالوا. جعلناكم أمة وسطا
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وكل من اإلفراط والتفريط ، والنقص عنه تفريط وتقصير، المطلوب في األمر إفراط
: ; أيطرفي األمرسط بين هو الو : فالخيار، ة القويمة فهو شر ومذمومميل عن الجادّ 
 .المتوسط بينهما

ولكن يقال لم اختير لفء الوسط على لفء : قال األستاذ اإلمام بعد إيراد هذا
؟ والجواب من ، واألول إنما يدل عليه بااللتزامالخيار مع أن هذا هو المقصود

; فإن الشاهد على ختيار هو التمهيد للتعليل اآلتيأن وجه اال: )أحدهما(: وجهين
بين شيئين فإنه يرى أحدهما من  ومن كان متوسطاً ، الشيء ال بد أن يكون عارفا به

وأما من كان في أحد الطرفين فال يعرف حقيقة ، جانب وثانيهما من الجانب اآلخر
 وال حال الوسط أيضا .، حال الطرف اآلخر
 :; أي، فكأنه دليل على نفسهةأن في لفء الوسط إشعارا بالسببيّ : )وثانيهما(

، ليسوا من أرباب الغلو في الدين المفرطين، ; ألنهم وسطأن المسلمين خيار وعدول
 .لك في العقائد واألخالق واألعمالفهم كذ، وال من أرباب التعطيل المفرطين

قسم تقضي عليه تقاليده : ذلك أن الناس كانوا قبل ظهور اإلسالم على قسمين
وقسم تحكم ، سدية كاليهود والمشركينفال هم له إال الحظوظ الج، بالمادية المحضة

، عليه تقاليده بالروحانية الخالصة وترك الدنيا وما فيها من اللذات الجسمانية
 .ف من وثنيي الهند أصحاب الرياضاتكالنصارى والصابئين وطوائ

 وحق، حق الروح: ة اإلسالمية فقد جمع هللا لها في دينها بين الحقينوأما األمّ 
ن شئت قلت إنه أعطاها جميع حقوق اإلنسانية، ة جسمانيةفهي روحاني، الجسد ، وا 

تعرفون  جعلناكم أمة وسطاً : فكأنه قال، حيوان وملك، فإن اإلنسان جسم وروح
{ َعَلى النَّاِس }بالحق  [143البقرة:] {ِلتَُكونُوا ُشَهدَاءَ }، وتبلغون الكمالين الحقين

والروحانيين إذ أفرطوا وكانوا من ، نطوا في جنب الديالجسمانيين بما فرّ  [143البقرة:]
َما ِهَي إِالَّ َحيَاتَُنا الدُّْنيَا نَُموُت }: طين بالتعطيل القائلينتشهدون على المفرّ ، الغالين

وقضوا على ، بأنهم أخلدوا إلى البهيمية [24الجاثدية:] {َونَْحيَا َوَما يُْهِلُكنَا إِالَّ الدَّْهرُ 
وتشهدون على المفرطين بالغلو في الدين ، ا الروحانيةاستعدادهم بالحرمان من المزاي

فعلينا أن نتخلص منه بالتخلي  .د حبس لألرواح وعقوبة لهاإن هذا الوجو : القائلين
وهضم حقوق النفس وحرمانها من ، عن جميع اللذات الجسمانية وتعذيب الجسد
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ة عن جادّ تشهدون عليهم بأنهم خرجوا ، ه هللا لها في هذه الحياةجميع ما أعدّ 
تشهدون على ، وجنوا على أرواحهم بجنايتهم على أجسادهم وقواها الحيوية، االعتدال

ذلك بأن ما ، وتسبقون األمم كلها باعتدالكم وتوسطكم في األمور كلها، هؤالء وهؤالء
; ألن صاحبه يعطي كل ذي مال اإلنساني الذي ليس بعده كمالهديتم إليه هو الك

، وحقوق ذوي القربى، وحقوق جسمه، وحقوق نفسه، ي حقوق ربهيؤدّ ، حق حقه
ُسوُل َعلَْيُكْم َشِهيدا  }وحقوق سائر الناس  : إن الرسول أي [143البقرة:] {َوَيُكوَن الرَّ
نما تكون هذه األمة وسطاً ، هو المثال األكمل لمرتبة الوسط عليه الصالة والسالم  وا 

بع سنته ومن ابتدع لناس فيمن اتّ وهو القاضي بين ا، باعها له في سيرته وشريعتهباتّ 
فكما تشهد هذه األمة على الناس بسيرتها ، لنفسه تقاليد أخرى أو حذا حذو المبتدعين

بما وافقت  – ، يشهد لها الرسولوارتقائها الجسدي والروحي بأنهم قد ضلوا عن القصد
داية بأنها استقامت على صراط اله – ا كان لها من األسوة الحسنة فيهفيه سنته وم

إنما يتحقق لكم وصف الوسط إذا حافظتم على العمل بهدي : قال فكأنه، المستقيم
فالرسول بنفسه ودينه ، وأما إذا انحرفتم عن هذه الجادة، الرسول واستقمتم على سنته

، وسيرته حجة عليكم بأنكم لستم من أمته التي وصفها هللا في كتابه بهذه اآلية
ِْ َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ ُكْنتُْم َخْيَر أُمَّ }: وبقوله آل ] {ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن ِباْلَمْعُرو
كما ، تخرجون باالبتداع من الوسط وتكونون في أحد الطرفين ; بلإلخ [110عمران:

 :تشهد به الزمخشري في تفسير اآليةوقد اس قال الشاعر
ِمَيْفاكتنف ْكانتْهيْالَوَسَطْالَمح  َْطَرَفاهاْالحوادُثْحتىْأصبحبْْْْْْت   1ت 

 الوسطية عند اإلمام األكبر الشيخ محمود شلتوت:

العالمة الشيخ المفسر الفقيه في عصرنا: على الوسطية وتجليتها  ن رّكزوممّ 
محمود شلتوت شيخ األزهر. ومّما قاله في تفسير )الصراط المستقيم( في تفسير سورة 

 الفاتحة، قوله رحمه هللا:
المستقيم: هو الطريق الذي ال عوج فيه وال انحراف، وقد كثر كالم الصراط )

رين في المراد بالصراط المستقيم الذي جعل هللا طلب الهداية إليه في هذه المفسّ 
ما نرى في ذلك أن الصراط هو جملة ما  مها اإلنسان، وأجمعُ السورة أول دعوة علّ 
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آداب وأحكام من جهتي العلم يوصل الناس إلى سعادة الدنيا واالخرة من عقائد و 
والعمل، وهو سبيل اإلسالم الذي ختم هللا به الرساالت السماوية، وجعل القرآن 

 دستوره الشامل، ووكل إلى محمد صلى هللا عليه وسلم تبليغه وبيانه.

  :اإلسالم هو الصراط المستقيم
 وحسب القارئ في معرفة أن اإلسالم هو الصراط المستقيم، وأنه لذلك كان

ع حالة العالم في عصوره الشريعة الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان، أن يتتبّ 
فراط وتفريط، وكان إالمتتابعة قبله، فإنه سيجد أن العالم كان يتردد بين طرفين من 

في  ذلك شأنه في كل شئ: في العقائد، في االخالق، في صلة اإلنسان بالحياة،
بعضها ببعض، في طريقة التشريع، إلى غير  عالقة الفرد بالمجتمع، في عالقة األمم

ن العالم ال يصلح بواحدة من هاتين أوقد جاء اإلسالم فأدرك  .ذلك من سائر الشئون 
الخطتين، وأنهما منافيتان للفطرة اإلنسانية والطبيعة البشرية، منافيتان لسنن االجتماع 

لصالح، وعدم لضمان البقاء وا شيءالتي تقضي بالوقوف عند الحد الوسط في كل 
ال إفراط فيها  أدرك اإلسالم ذلك فجاءت شريعته وسطاً و نحالل والفساد، التعرض لال

عت وتشعبت في هذه الدائرة التي وال تفريط، ووقعت أحكامها ومبادئها مهما تنوّ 
ة  َوَسطا  ِلتَُكونُوا ُشَهدَاَء َعلَى النَّ }رسمها كتاب هللا عزوجل   {اِس َوَكذَِلَك َجعَْلنَاُكْم أُمَّ

َق بُِكْم َعْن }. [143البقرة:] َّبِعُوا السُّبَُل فَتََفرَّ َوأَنَّ َهذَا ِصَراِطي ُمْستَِقيما  فَاتَّبِعُوهُ َوال تَت

 .[153األنعام:] {َسبِيِلهِ 
 وسط في العقيدة:

له، ويزعمون أن هذه الحياة الدنيا هي في العقيدة وسط بين الذين ينكرون اإل
إِْن ِهَي إِالَّ َحيَاتُنَا الدُّْنيَا َنُموُت َونَْحيَا }التفاعالت المادية و دفات ال وليدة المصاإليست 

وبين الذين يقولون بالتعدد، ويتخذون مع هللا  [37المؤمنون:] {َوَما نَْحُن بَِمْبعُوثِينَ 
 عبد سواهله واحد، وأنه المعبود الذي ال يُ إر في صراحة وجالء، أن هللا تقرّ  :أنداداً 
ُ أََحدٌ قُْل هُ } َمدُ *  َو اَّللَّ ُ الصَّ  {َولَْم يَُكْن لَهُ ُكفُوا  أََحدٌ *  لَْم يَِلْد َوَلْم يُولَدْ *  اَّللَّ
ُ ال تَتَِّخذُوا إِلََهْيِن اثْنَْيِن إِنََّما ُهَو ِإلَهٌ َواِحدٌ فَِإيَّاَي }، [4-1خالص:اإل] َوقَاَل اَّللَّ

ِ اْلعَاَلِمينَ قُْل إِنَّ َصالتِ }، [51النحل:] {فَاْرَهبُونِ  ِ َرب  *  ي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي َّلِلَّ

ُل اْلُمْسِلِمينَ   .[163 -162األنعام:] {ال َشِريَك لَهُ َوبِذَِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ
 وسط في األخالق:
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ون لون من كل الفضائل والذين يشتطّ وهي في االخالق وسط بين الذين يتحلّ 
لتزام طرف التشديد فيها: تقرر أن الفضيلة وسط بين رذيلتين: او ر الفضيلة في تصوّ 

ال جبن وال تهور، ال بخل وال تبذير، ال استنكبار وال استخذاء، ال جزع وال استكانة. 
َوال تَْجعَْل يَدََك َمْغلُولَة  إِلَى ُعنُِقَك َوال تَْبُسْطَها ُكلَّ }وأساس ذلك كله قوله تعالى: 

َوالَِّذيَن إِذَا أَْنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم } [29سراء:اإل] {َملُوما  َمْحُسورا  اْلبَْسِط فَتَْقعُدَ 

 .[67الفرقان:] {يَْقتُُروا َوَكاَن بَْيَن ذَِلَك قََواما  
  :صلة اإلنسان بالحياةفي  وسط

 وهي في صلة اإلنسان بالحياة وسط بين المادية البحته، التي ال تعرف شيئاً 
وجمع  ،وغلبة وبطش ،ات وشهواتولذّ  ،من طعام وشراب ليه الحّس وراء ما يقع ع

عرض عنها إعراضًا التي تزهد في الحياة وتُ  ةلألموال، وتكاثر وتفاخر، والروحية البحت
ر ل مطلق وا همال لألسباب! يقرّ وال عمل، ولكن تبتّ  ،وال سعي ،، فال زواجتاماً 

ُ الدَّاَر اْْلِخَرةَ َوال تَْنَس َواْبتَغِ فِ } :يضًا فيقولأاإلسالم في ذلك الوسط  يَما آتَاَك اَّللَّ

فَِإذَا قُِضيَِت الصَّالةُ فَاْنتَِشُروا ِفي اأْلَْرِض } [،77القصص:] {نَِصيبََك ِمَن الدُّْنيَا

 ِ ِ الَّتِي أَْخَرَج ِلِعبَاِدهِ } [،10الجمعة:] {َواْبتَغُوا ِمْن فَْضِل اَّللَّ َم ِزينَةَ اَّللَّ  قُْل َمْن َحرَّ

ْزقِ   .[32ألعراف:]ا {َوالطَّي ِبَاِت ِمَن الر ِ

  :في طريقة التشريعوسط 
عون الناس يشرّ  وهي في طريقة التشريع ووضع قوانين الحياة وسط: لم تدعُ 

ت ، بل نّص يءدهم بتشريع من عندها في كل ش، ولم تقيّ يءألنفسهم في كل ش
زمانا ومكانا، وكيفية ونحو  ت فيما ال تستقل العقول بإدراكه، كالعباداتضت: نّص وفوّ 

ذلك، وفيما ال تختلف المصلحة فيه باختالف األزمنة واألمكنة واألشخاص، 
كالمواريث وأصول المعامالت من بيع وشراء وتحريم ألكل أموال الناس بالباطل 

بتغير  هضت فيما يدرك العقل الخير فيه، وتختلف المصلحة فيونحو ذلك، وفوّ 
جد االجتهاد، وكان من أركان الشريعة خاص، ومن هنا وُ شزمنة واألمكنة واألاأل

 نساني كرامته.اإلسالمية حفء هللا به للعقل اإل
  :عالقة الفرد بالجماعةوسط في 

: لم تترك الفرد طليقًا يفعل وهي في تحديد عالقة الفرد بالجماعة وسط أيضاً 
ويعبث، ويفترس ما يشاء ويترك ما يشاء، ولم تدعه كالوحش في الفالة يجري ويمرح 
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عه في م فيه األقوى منه، ولم تلغ شخصه، وتنس استقالله وتضيّ ما يقدر عليه، ويتحكّ 
ال فيها، وال يعرف لنفسه وجودًا غير إال لها، وال يفكر إغمار الجماعة ال يعمل 

سكونها، ولكنها اعتبرته ذا بك بحركتها ويسكن وجودها، كأنه جزء من آلة يتحرّ 
الوقت نفسه اعتبرته لبنة في بناء المجتمع، فأثبتت له، شخصية مستقلة، وفي 

ول، حق الملكية لماله ودمه والهيمنة على نفسه وولده، ومنحته في هذه باالعتبار األ
لسعادته في حياته، وأوجبت عليه  الدائرة حق التصرف بما يراه خيرًا له وسبيالً 

في سبيل رد العدوان عن  في نفسه بالخروج للغزو والجهاد باالعتبار الثاني، حقاً 
نفاق في سبيل هللا، وأوجبت عليه إرشاد األمة، في ماله بالبذل واإل الوطن، وحقاً 

وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، وأوجبت عليه أن يعمل إلنجاب النسل الصالح 
وتكثير سواد األمة به، فيختار الولود ذات الدين والُخلق، لتقوى بذلك األمة ويعلو 

 .شأنها
وفي مقابل هذه الحقوق التي قررتها الشريعة على الفرد للجماعة، أوجبت 

لت له حفء دمه وماله وعرضه، ف  ال بها: ك  إعلى الجماعة للفرد حقوقًا السعادة 
والتعزير، وجعلت له حقًا في أن تعينه  عت لحمايته حق القصاص وحق الحدّ وشرّ 

الحقوق والواجبات، وجعلت سعادة  بمالها إذا افتقر، وبذلك تبادل الفرد والمجتمع
الحياة منوطة بالتعادل بين الجانبين، وعدم طغيان أحدهما على األخر، فلو ضن 

ماله أو لسانه على المجتمع ساءت حالته وأدركه الضعف واالنحالل،  الفرد بنفسه أو
ته على الفرد فلم يكفل له سعادته، ولم يحفظه في ماله ونفسه ولو ضن المجتمع بقوّ 

نه في حال فقره أو ضعفه، أشقاه وعرضه للهالك، وبهذا وذاك ع  عرضه، ولم يُ و 
 طاق! تال  تصبح الحياة عبئًا ثقياًل ال يحتمل، بل جحيماً 

  :في عالقة األمة بغيرها من األمموسط 
وكذلك كان شأن الشريعة اإلسالمية في تحديد عالقة األمة بغيرها من األمم، 

عف والذلة، وأن يكونوا عزال من القوة ينتظرون حظهم، لم ترض للمسلمين بحياة الّض 
ويترقبون مصيرهم، وما تقرره األمم األخرى في شأنهم، ولم ترض لهم كذلك بحياة 
الظلم واالستبداد، والفتك بالضعفاء، واالعتداء على اآلمنين في أوطانهم وأموالهم، 

َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن }ة بالعدد والُعد ي ولكنها أمرت المسلمين باالستعداد والتقوّ 
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ُكمْ  ِ َوَعدُوَّ ٍة َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيِل تُْرِهبُوَن بِِه َعدُوَّ اَّللَّ وأمرتهم أن يدعوا  [60ألنفال:]ا {قُوَّ
ْشدُ ِمنَ }ة والبرهان ال بااللجاء والقهر إلى هللا بالحجّ  يِن قَْد تَبَيََّن الرُّ  ال إِْكَراَه فِي الد ِ

 ِ  .[99يونس:] {أَفَأَْنَت تُْكِرهُ النَّاَس َحتَّى يَُكونُوا ُمْؤِمِنينَ } [256البقرة:] {اْلغَي 
نيرانها نظرة  ونظرت إلى الحرب وأسبابها الداعية إليها والمفضية إلى شبّ 

تتفق وغايتها من الصالح العام والمساواة بين الناس والسير فيهم على سنن العدل 
الضرورات  سبابها في دائرة معقولة، تتناسب وكونها ضرورة منوالرحمة، فحصرت أ

وأن القرآن  ،ن، والدفاع عن األوطانقرار حرية التديّ ا  دفع الظلم والعدوان، و  :هي
 الكريم ليرشد إلى ذلك في عدة مواضع إذ يقول:

ِ الَِّذيَن يُقَاتِلُونَُكْم َوال تَْعتَدُوا إِنَّ } َ ال يُِحبُّ اْلُمْعتَِدينَ  َوقَاتِلُوا فِي َسبِيِل اَّللَّ  {اَّللَّ
 .[190البقرة:]

َ َمَع اْلُمتَِّقينَ }  {َوقَاتِلُوا اْلُمْشِرِكيَن َكافَّة  َكَما يَُقاتِلُونَُكْم َكافَّة  َواْعلَُموا أَنَّ اَّللَّ
  [.36التوبة:]

َ َعلَى نَ } الَِّذيَن *  ْصِرِهْم لَقَِديرٌ أُِذَن ِللَِّذيَن يُقَاتَلُوَن بِأَنَُّهْم ُظِلُموا َوإِنَّ اَّللَّ

 ُ ٍ إِالَّ أَْن يَقُولُوا َربُّنَا اَّللَّ  .[40-39الحج:] {أُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم بَِغْيِر َحق 
وقد أباحت الشريعة اإلسالمية للمسلمين أن ينشئوا ما شاءوا من العالقات 

يرونه عونًا لهم بينهم وبين الذين لم يعتدوا عليهم في الدين أو الوطن من كل ما 
مون ذلك كله على حياتهم في شئون التجارة والصناعة والعلم والسياسة والثقافة، ينظّ 

على الوجه الذي يتبين صالحه، والذي تقضي به سنن االجتماع والفطرة، والذي ال 
ن تصل هذه العالقات إلى حد أيتعارض مع دستورهم الخاص، وقد أجازت الشريعة 

 إليهم.حسان البّر بهم واإل
ُ َعِن الَِّذيَن لَْم }وأساس الدستور العام في ذلك هو قوله تعالى  ال يَْنَهاُكُم اَّللَّ

َ يُحِ  وُهْم َوتُْقِسُطوا إِلَْيِهْم ِإنَّ اَّللَّ يِن َولَْم يُْخِرُجوُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم أَْن تَبَرُّ بُّ يُقَاتِلُوُكْم فِي الد ِ

 .[8الممتحنة:] {اْلُمْقِسِطينَ 
هو الصراط المستقيم، والمبدأ الوسط، الذي تسير عليه الشريعة اإلسالمية  اهذ
ت به الخلود إلى أن حكامها، والذي صلحت به لكل زمان ومكان، واستحقّ أفي جميع 

 .1يرث هللا األرض ومن عليها وهو خير الوارثين(
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 الشيخ محمد المدني:
خ محمد المدني، من ومن هؤالء زميل الشيخ شلتوت ورفيق دربه العاّلمة الشي

كبار علماء األزهر، وأحد أرباب الفكر والقلم فيه، المفّسر الفقيه األديب، الذي ترك 
آثارًا علمية وفكرية من كتب ومقاالت، تدّل على أصالته العلمية، ووجهته الوسطية، 

 ونزعته التجديدية.
ج وقد أّلف كتابا بعنوان )وسطية اإلسالم( يلقي فيه شعاعًا على المنه

اإلسالمي المتوازن في عالج القضايا العويصة، فال يميل إلى اليمين، وال إلى 
 اليسار، وال يجنح إلى الغلّو وال إلى التقصير.

وهو رسالة موجزة ولكنها مرّكزة ونافعة. وقد نشرها المجلس األعلى للشؤون 
 اإلسالمية أكثر من مرة.

باحث المتمّيز عبد الحليم أبو وعنيت )دار القلم( التي أنشأها أخونا العالم ال
 شقة بنشر كتب الشيخ المدني وتراثه كله.

 دراز:محمد عبد هللا  الشيخ 
كما عني من قبل بنشر كتب شيخنا وأستاذنا عالمة األزهر األكبر، الشيخ 
الدكتور محمد عبد هللا دراز، الذي كان يمثل )الوسطية( خير تمثيل، بثقافته الواسعة 

رق والغرب، وبين األزهر والسوريين، وبين العربية والفرنسية، التي جمعت بين الش
وكل كتبه من )النبأ العظيم( و)الدين( و)دستور  وبين علوم النقل وعلوم العقل.

األخالق في القرآن( و)الميزان بين السنة والبدعة( و)الربا( وغيرها نزع هذا المنزع 
 الوسطي.

الق( أو )فلسفة األخالق( وقد دّرس لنا في تخصص التدريس )علم األخ
، اّتسمت بالوسطية وكتب في ذلك رسالة كانت خالصة دسمة لمبادئ هذا العلم

 .الجامعة
وقد انتدب لنشر تراث الشيخ دراز أخونا العالم الّنابه الباحث النشيط الشيخ 

 أحمد مصطفى فضلية، وجمعها وطبعها، وقّدم لها وعّلق عليها بما ال بّد منه.
 ذا الدور في نشر تراث الشيخ المدني رحمها هللا.وكذلك قام به

 الشيخ محمد الخضر حسين:
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دثين: العاّلمة الشيخ محمد  ومّمن أعتبرهم من دعاة الوسطية من علمائنا الُمح 
الخضر حسين، الذي كان شيخا لألزهر عندما كنا طالبًا. فقد ترك كتبًا وآثارًا علمية، 

الفقه والدعوة، والمشاركة في النهوض باألمة، تشير إليه، وتدّل عليه، في األصول و 
وحل مشكالتها في ضوء الشريعة اإلسالمية، التي يراها بحق صالحة لكل زمان 

 ومكان، وقد ُنشر عدد منها في حياته تحت عنوان )رسائل اإلصالح(.
وقد رّد على كل متطاول على عقيدة اإلسالم أو شريعته أو حضارته، بمنطق 

يمان المسلم الملتزم بقرآنه العظيم، وهدى رسوله الكريم، غير غافل العالم الرصين، و  ا 
 عن عصره، وال عن بيئته، موقنًا بأن الفتوى تتغير بتغّير الزمان والمكان والحال.

وممن رّد عليهم: الشيخ علي عبد الرزاق في كتابه )اإلسالم وأصول الحكم( 
 لحكم(.بكتابه العلمي األصيل )نقض كتاب: اإلسالم وأصول ا

 اإلمام الشهيد حسن البنا:

اإلمام  :أو الوسطية اإلسالمية ومن أشهر من دعا إلى اإلسالم الوسطي،
 الوسط، أو طّ اإلسالمية، التي كانت تمّثل الخ حسن البنا، مؤسس كبرى الحركات

دعاة الغلو في التحّرر، ودعاة الغلو في الجمود، وبين المف رطين  المركز الوسط، بين
من الحرفيين وذوي النزعة الظاهرية، بين المبهورين  فيها، نية، والمقصرينفي العقال

بأوربا وكل ما يجئ منها، والداعين إلى الفناء فيها، واقتباس حضارتهم بخيرها 
 وشرها، وبين دعاة االنعزال، واالكتفاء بما عندنا، وما ترك األول لرخر شيئا.

ته، فهو سلفي وصوفي، تراثي دال في شخصيوهو كان مثاال للتوازن واالعت
راهب وفارس، وهكذا يرى جاهد، أو وم وعصري، محافء ومجدد، داعية وثائر، عابد

ولهذا جمع منهج  اإلسالم: عبادة وقيادة، ودينًا ودولة، وحقًا وقوة، ومصحفًا وسيفًا.
الشيخ بين الدين والسياسة، بين العلم والتربية، بين الدعوة والجهاد، بين الفكر 

 حركة.وال
  .  الخامس الفصلوسيأتي مزيد لذلك في 
 الشيخ عبد الحميد بن باديس:

وممن دعا إلى الوسطية من علماء العصر: العاّلمة المصلح الجزائري الشيخ 
عبد الحميد بن باديس، مؤسس جمعية العلماء الجزائريين، والتي تبّنت منهجًا وسطًا 
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ج االستعمار الفرنسي الذي أراد أن يفرغ في الدعوة والتربية والتعليم، قاومت به منه
األمة من مقّوماتها الذاتية، والتي تتمّثل في الدين واللغة، فكان منهجه العمل على 

 إحياء الدين واللغة بكل وسيلة، وكان النشيد الذي عّلمه للناس يحفظونه ويرّددونه:
لىْالعروبةْينتسبْ ْلمشعبْالجزائرْمسل ْوا 

ْفقدْكذبْ،ماتْ:أوْقالْْْْْحادْعنْأصلهْ:منْقال
وسار على نهجه إخوانه وخلفاؤه من بعده، وفي مقدمتهم العالمة المصلح 

 األديب البليغ الشيخ محمد بن البشير اإلبراهيمي.
 الشيخ الطاهر بن عاشور:

كما تبّنى هذا المنهج عاّلمة تونس وفقيهها ورئيس جامعتها )الزيتونة( الشيخ 
تبّين ذلك في تفسيره الشهير )التحرير والتنوير( وكما محمد الطاهر بن عاشور، كما ي

في كتبه األصولية والفقهية واإلصالحية، مثل كتابه )مقاصد الشريعة( التي استدرك 
 فيها على إمام المقاصد المشهور أبي إسحاق الشاطبي.

 األستاذ عالل الفاسي:
سة وممن سار على المنهج الوسطي في فقهه وفي دعوته، في فهمه للسيا

وللدولة اإلسالمية الحديث: العالم األصولي والفقيه والسياسي المغربي المعروف: 
 األستاذ عالل الفاسي، مؤلف كتاب )مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها(.

 العالمة جمال الدين القاسمي:
ومن دعاة الوسطية في بالد الشام من المحّدثين: العالمة جمال الدين 

صالح والتجديد، ومؤلف التفسير المعروف )محاسن التأويل( القاسمي، من دعاة اإل
وبعض الكتب التجديدية الوسطية النافعة، مثل )قواعد التحديث في علوم الحديث( 

 وغيره.
 الفقيه الكبير مصطفى الزرقا:

ومنهم الفقيه الكبير الشيخ مصطفى الزرقا، الذي أخذ على عاتقه تجديد الفقه 
براز  ه في ثوبه الجديد، وأظهر كتابه الجليل )المدخل في الفقه اإلسالمي المدني، وا 

اإلسالمي( كما أصدر عددا من الكتب والرسائل والفتاوى، كلها تصب في اتجاه 
 الوسطية والتجديد.
 مصطفى السباعي:الكبير الفقيه الداعية 
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ومنهم الفقيه واألصولي والداعية الكبير الشيخ مصطفى السباعي، الذي كان 
به راته وكتبه، كما تجّلى ذلك في كتسطية المجددة، بلسانه وقلمه ومحاضداعية للو 

)السنة ومكانتها في التشريع( و)المرأة بين الفقه والقانون( و)من روائع حضارتنا( 
ن اعترضو) بعض الناس على عنوانه، ولكنه أضاف االشتراكية  اشتراكية اإلسالم( وا 

اإلسالم،  المضافة إلىل االشتراكية ، باشتراكية أي يدع إلىإلى اإلسالم، فلم 
. وله عدد من الرسائل والمقاالت كلها تنبع من النظرة الوسطية والمستمدة من اإلسالم

 المجددة، أو التجديد الوسطي في اإلسالم.
 الداعية الكبير الشيخ محمد الغزالي:

ومن هؤالء شيخنا الداعية الكبير، الشيخ محمد الغزالي، الذي كان لسان 
 عوة اإلسالمية في عصره، والمدافع األول عن حمى اإلسالم بلسانه وقلمه.الد

فمن قرأ كتبه، وتدبر تراثه الغني، وجده يمثل الوسطية المجددة، التي تنظر 
اراته بعين أخرى، يستلهم وأصوله بعين، وتنظر إلى العصر وتيّ إلى اإلسالم 

قل الفيلسوف، وقلب الماضي، ويعيش الحاضر، ويستشرف المستقبل، يجمع بين ع
المتصوف. يدعو األمة إلى أن تجمع بين العلم واإليمان، بين الرقي الحضاري 

 والسمو األخالقي.
 الشهيد سيد قطب وحديثه عن وسطية األمة:

وربما كان من الغريب هنا أن يذكر الشهيد سيد قطب، وهو محسوب على 
أن يتحدث عن )وسطية  الغالة، ومع هذا فرض عليه القرآن، وطبيعة اإلسالم إال

 )في ظالل القرآن( فيبدع ويؤثر. قال رحمه هللا:في تفسيره ( بقلمه البليغ ألمةا
 ،فتقيم بينهم العدل والقسط ،ة الوسط التي تشهد على الناس جميعاً إنها األمّ )

وتزن قيمهم  ،وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي المعتمد ،وتضع لهم الموازين والقيم
منها وهذا باطل.  وتقاليدهم وشعاراتهم فتفصل في أمرها، وتقول: هذا حقّ وتصوراتهم 
ى من الناس تصوراتها وقيمها وموازينها. وهي شهيدة على الناس، وفي ال التي تتلقّ 

. وبينما هي تشهد على الناس هكذا، فإن الرسول هو الذي . مقام الحكم العدل بينهم
ويزن ما  ،ويحكم على أعمالها وتقاليدها ،فيقرر لها موازينها وقيمها ،يشهد عليها
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. . د حقيقة هذه األمة ووظيفتها. وبهذا تتحدّ . يصدر عنها، ويقول فيه الكلمة األخيرة
 ..له استعدادًا الئقاً  قدره، وتستعدّ  ر دورها حقّ ولتقدّ  ،لتعرفها، ولتشعر بضخامتها

نها لألمة الوسط بكل معاني الوسط سواء من الوساطة بمعنى ا لحسن وا 
والفضل، أو من الوسط بمعنى االعتدال والقصد، أو من الوسط بمعناه المادي 

 ..الحسي
ة  } د الروحي وال في . ال تغلو في التجرّ ر واالعتقاد .. في التصوّ . {َوَسطا   أُمَّ

ما تتبع الفطرة الممثلة في روح متلبس بجسد، أو جسد تتلبس به االرتكاس المادي. إنّ 
كيان المزدوج الطاقات حقه المتكامل من كل زاد، وتعمل لترقية روح. وتعطي لهذا ال

الحياة ورفعها في الوقت الذي تعمل فيه على حفء الحياة وامتدادها، وتطلق كل 
نشاط في عالم األشواق وعالم النوازع، بال تفريط وال إفراط، في قصد وتناسق 

 واعتدال.
ة  } تجمد على ما علمت وتغلق منافذ . ال .. في التفكير والشعور . {َوَسطا   أُمَّ

د تقليد القردة المضحك.. إنما التجربة والمعرفة ... وال تتبع كذلك كل ناعق، وتقلّ 
ثم تنظر في كل نتاج للفكر  ،تستمسك بما لديها من تصورات ومناهج وأصول

 ت ويقين.الحقيقة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها، في تثبّ  :ئماوشعارها الد ،والتجريب
.. ال تدع الحياة كلها للمشاعر،  في التنظيم والتنسيق .. {َوَسطا   ة  أُمَّ }

والضمائر، وال تدعها كذلك للتشريع والتأديب. إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه 
وتزاوج بين هذه وتلك، فال تكل  ،والتهذيب، وتكفل نظام المجتمع بالتشريع والتأديب

إلى وحي الوجدان.. ولكن مزاج من هذا  الناس إلى سوط السلطان، وال تكلهم كذلك
 وذاك.
ة   } .. في االرتباطات والعالقات.. ال تلغي شخصية الفرد  {َوَسطا   أُمَّ

وال تطلقه كذلك فردًا  ،ماته، وال تالشي شخصيته في شخصية الجماعة أو الدولةومقوّ 
ي إلى الحركة له إال ذاته.. إنما تطلق من الدوافع والطاقات ما يؤد أثرًا جشعًا ال همّ 

والنماء، وتطلق من النوازع والخصائص ما يحقق شخصية الفرد وكيانه. ثم تضع من 
 ،الكوابح ما يقف دون الغلو، ومن المنشطات ما يثير رغبة الفرد في خدمة الجماعة
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ر من التكاليف والواجبات ما يجعل الفرد خادمًا للجماعة والجماعة كافلة للفرد وتقرّ 
 في تناسق واتساق.

ة   } .. في سرة األرض، وفي أوسط بقاعها. وما  .. في المكان {َوَسطا   أُمَّ
تزال هذه األمة التي غمر أرضها اإلسالم إلى هذه اللحظة هي األمة التي تتوسط 
أقطار األرض بين شرق وغرب، وجنوب وشمال، وما تزال بموقعها هذا تشهد الناس 

وعن  ،عندها ألهل األرض قاطبةوتعطي ما  ،جميعًا، وتشهد على الناس جميعاً 
م في هذه وتتحكّ  ،طريقها تعبر ثمار الطبيعة وثمار الروح والفكر من هنا إلى هناك

 الحركة ماديها ومعنويها على السواء.
ة   } وتحرس  ،.. تنهي عهد طفولة البشرية من قبلها .. في الزمان {َوَسطا   أُمَّ
نفض عن البشرية ما علق بها من شد العقلي من بعدها. وتقف في الوسط تعهد الرّ 

وتزواج بين  ،ها عن الفتنة بالعقل والهوى وتصدّ  ،أوهام وخرافات من عهد طفولتها
وتسير بها  ،تراثها الروحي من عهود الرساالت، ورصيدها العقلي المستمر في النماء

 على الصراط السوي بين هذا وذاك.
الذي وهبه هللا لها، إال  وما يعوق هذه األمة اليوم عن أن تأخذ مكانها هذا

ت عن منهج هللا الذي اختاره لها، واتخذت لها مناهج مختلفة ليست هي التي أنها تخلّ 
اختارها هللا لها، واصطبغت بصبغات شتى ليست صبغة هللا واحدة منها! وهللا يريد 

 لها أن تصطبغ بصبغته وحدها.
ة وتبذل التضحية، ة تلك وظيفتها وذلك دورها، خليقة بأن تحتمل التبعوأمّ 

فللقيادة تكاليفها، وللقوامة تبعاتها، وال بد أن تفتن قبل ذلك وتبتلى، ليتأكد خلوصها هلل 
 ا هد .1(وتجردها، واستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة الراشدة

ة، رغم ما له رحمه هللا هذه كلمات سيد قطب في )وسطية األمة( واضحة نقيّ 
ناقشناه فيها في مواضع اسبات أخرى، غفر هللا له. كفير في منمن جنوح إلى التّ 

ا إال أن يعّبر عنها بهذا البيان تولكن وسطية اإلسالم ووسطية أّمته، أبأخرى. 
 الناصع.

                                                 
 ( طبعة دار الشروق القاهرة.130-2/132في ظالل القرآن ) - 1
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دثين والمعاصرين قد تبّين لنا  أحسب بعد هذه النقول كلها من القدماء والمح 
 معنى الوسطية التي نقصدها، والتي ندعو إليها. 

 :هورد   طئ الثانيالتصور الخا -2

هناك من المسلمين من يلتبس عليهم مفهوم الوسطية، ولهذا يقفون منه موقف 
الرافض أو المتردد. ولو اّتضح لهم المفهوم جّيدا، وتجّلت حقيقته بوضوح، ما ترّددوا 

 في قبوله، واإليمان به، والدعوة به.
 ليس معنى الوسطية التساهل في الدين:

أو  في أحكام الشرع، ن الوسطية على أنها التساهلهناك بعض اإلخوة يفهمو 
فتاء الناس بالرخص أبدا، وباألخف دائما،  ومجاراة الواقع التهاون في أمر الدين، وا 

ومجاملة غير المسلمين على حساب اإلسالم، ولّي أعناق النصوص، لكي المتطور، 
من قولي: إن وقد أخذ بعضهم ذلك  تخفف على الناس، إلخ ما يقال في هذا المجال.

، وترفض منهج التشديد على الناس في عباداتهم ى منهج التيسير أبداً الوسطية تتبنّ 
 ومعامالتهم وشؤون حياتهم، ومقتضى هذا أن نتساهل في بعض األمور، ونغّض 

 الطرف عن التهاون في بعض األساسيات.
 وأوّد أن أبّين هنا: أّن هذا ليس من الوسطية في شيء، بل هذا جنوح إلى

 جانب التقصير والتفريط، وليس التزاما بالوسط.
ومنهج التيسير الذي يلتزم به دعاة الوسطية، ليسوا مخّيرين فيه؛ ألنهم لم 
يبتدعوه من عند أنفسهم. بل هو منهج هللا ورسوله الذي شرعه ودعا إليه في القرآن 

 والسنة، وأما المنهج المضاد له، فهو مخالف لما جاء به هللا ورسوله.
ع ع العسر، وشرّ ع اليسر، ولم يشرّ وال يرتاب مسلم يقرأ القرآن في أنه شرّ 

 ع التشديد.التخفيف، ولم يشرّ 
وحسبنا أن نقرأ في ذلك ما جاء في آية الطهارة بعد شرعية ورخصة التيمم 

ُ ِليَْجعََل َعلَْيُكْم ِمْن َحَرجٍ َولَِكْن يُِريدُ ِليُ }عن الماء:  بدالً  َرُكْم َوِليُتِمَّ نِْعَمتَهُ َما يُِريدُ اَّللَّ َطه ِ

تحام في شرعية الصالة عند االقتتال وال. ونقرأ [6المائدة:] {َعلَْيُكْم لَعَلَُّكْم تَْشُكُرونَ 
  [.239البقرة:] {أَْو ُرْكبَانا   )أي راجلين مشاة( فَِإْن ِخْفتُْم فَِرَجاال  }: الصفوف
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 ِفيِهْم فَأَقَْمَت لَُهُم الصَّالةَ فَْلتَقُْم َوإِذَا ُكْنتَ }وفي صالة الحرب خلف إمام واحد: 

َطامِفَةٌ ِمْنُهْم َمعََك َوْليَأُْخذُوا أَْسِلَحتَُهْم فَِإذَا َسَجدُوا فَْليَُكونُوا ِمْن َوَرامُِكْم َوْلتَأِْت َطامَِفةٌ 

ُهْم َودَّ الَِّذيَن َكفَُروا َلْو أُْخَرى لَْم يَُصلُّوا فَْليَُصلُّوا َمعََك َوْلَيأُْخذُوا ِحْذَرُهْم َوأَْسِلَحتَ 

 [.102النساء:] {تَْغفُلُوَن َعْن أَْسِلَحتُِكْم َوأَْمتِعَتُِكْم فَيَِميلُوَن َعلَْيُكْم َمْيَلة  
َوَمْن َكاَن َمِريضا  أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر يُِريدُ }ونقرأ في آية الصيام: 

ُ بُِكُم اْليُْسرَ   [.185البقرة:] { َوال يُِريدُ ِبُكُم اْلعُْسرَ اَّللَّ
ُ أَْن يَُخف َِف َعْنُكْم َوُخِلَق }ونقرأ في آيات المحّرمات في النكاح:  يُِريدُ اَّللَّ

ْنَساُن َضِعيفا    [.28النساء:] {اإْلِ
ذَِلَك تَْخِفيٌف ِمْن َرب ُِكْم }ونقرأ بعد مشروعية العفو في القصاص، قوله تعالى: 

 [.178البقرة:]{ ةٌ َوَرْحمَ 
يِن ِمْن َحَرجٍ }ونقرأ في شأن الدين كله، قوله تعالى:   {َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم فِي الد ِ

كل حرج، فليس في  [. وكلمة )من حرج( هنا نكرة في سياق النفي، فتعمّ 78الحج:]
 دين هللا حرج قط، في العبادات أو المعامالت، أو الجنايات أو السياسات. 

زم المنهج النبوي تيل المنهج القرآني في التيسير: منهج الوسطية وكما يلتزم
 .1الذي يقول: "يّسروا وال تعّسروا، بّشروا وال تنّفروا"

وحين أرسل عليه الصالة والسالم أبا موسى األشعري ومعاذ بن جبل إلى 
را وال ُتن فّ  اليمن، أوصاهما بوصية جامعة قال فيها:  را، وبشّ  را وال ُتعسّ  ، وتطاوعا را"يسّ 

 .2"وال تختلفا
وحين بال أعرابي في المسجد، وثار عليه الصحابة، أمر النبي صلى هللا عليه 
وسلم أن يعاملوه برفق، ويعذروا نشأته وبداوته، وأنه لم يتهذب بعد بأدب اإلسالم، 

فإنما بعثتم )أي ال تقطعوا عليه بولته( وصبوا عليه ذنوبا من ماء،  ترزموهفقال: 
 .3"ولم تبعثوا معسرين ،ميسرين

                                                 
(، وأبو داود في 13175اه أحمد في المسند )(، كما رو 1734(، ومسلم في الجهاد والسير )69متفق عليه: رواه البخاري في العلم ) - 1

 ( عن أنس.4794األدب )

عن  (19742(، كما رواه أحمد في المسند )1733ومسلم في الجهاد والسير )(، 3038متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير ) - 2
 أبي موسى.

(، والترمذي  7255(، كما رواه أحمد في المسند )4325في الطهارة )(، ومسلم 221في الوضوع ) متفق عليه: رواه البخاري  - 3

 ( كالهما في الطهارة عن أبي هريرة.54(، والنسائي )147)
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وشرع الرسول الكريم من الرخص والتخفيفات ما ال يجهله مسلم، وقال: "إن 
 .1هللا يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته"

وفي حديث آخر: "إن هللا يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى 
 .2عزائمه"

ل فقد الصحة، وهم وال سيما الرفق بالضعفاء، سواء كان ضعفهم من قبل قب
المرضى، أو من جهة فقد األب، وهم اليتامى، أو من جهة فقد المال وهم المساكين، 
أو من جهة فقد الوطن، وهم أبناء السبيل، أو من جهة فقد الحرية، وهم الرقيق أو ما 

 ملكت األيمان.
وقد تقرر من القواعد الكلية الفقهية المتفق عليها: قاعدة )المشقة تجلب 

 سير( تنبني عليها فروع وتفصيالت جزئية في سائر أبواب الفقه.التي
وقد ُأّلفت كتب، وُقّدمت أطروحات علمية في الدراسات العليا في الجامعات 

 العربية واإلسالمية في إثبات اليسر ورفع الحرج في الشريعة.
 تحديد المفهوم من التيسير المقصود هنا:

سير( الذي جاء به القرآن والسنة، ويتبناه وال بد لنا من بيان المراد من )التي
منهج الوسطية الذي ندعو إليه، حتى ال يترك هذا المفهوم غامضًا، تفسره كل فئة، 

 بل كل فرد بما يحلو له.
ويحسن بي أن أنقل هنا خالصة مما كتبته حول هذا المعنى في كتابي 

يسير يعني جملة )الصحوة اإلسالمية من المراهقة إلى الرشد( فقد  ذكرت أن الت
 أمور:

 :مراعاة جانب الرخص - 1 

ال فلكل أهله، و في الشريعة إلى جانب العزائم،  يسر والرخصجانب ال مراعات
أن نعامل الناس كلهم بمستوى واحد، وال يطالب الضعفاء بما يطالب به  ينبغي

 فقدزام به، وال حديث العهد باإلسالم أو التوبة، مثل العريق في اإلسالم واالتاألقوياء، 

االكتفاء بالفرائض األساسية  :من بعض األعراب صلى هللا عليه وسلم رسولقبل ال

                                                 
(، وقال 2742(، وابن حبان في الصالة )2027(، وقال مخّرجوه: صحيح، وابن خزيمة في الصيام )5866رواه أحمد في المسند ) - 1

 .، عن ابن عمرشعيب: إسناده قوي
 ( عن ابن عباس.11/323، والطبراني في الكبير )إسناده صحيح(، وقال شعيب: 354حبان في ) رواه ابن - 2
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 أو" صدق أفلح إن: "مع حلفه أنه ال يزيد عليها وال ينقص، ومع هذا قال وحدها،

ه أن ينظر إلى رجل من من سرّ : "بعض األحوال ، وقال في"دخل الجنة إن صدق"
 ".هذا أهل الجنة فلينظر إلى

أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى  إن هللا يحب: "ال صلى هللا عليه وسلموق
 ".عزائمه

 الكبير اإلماموينبغي التذكير هنا بكلمة اإلمام النووي في مقدمات )المجموع( 
، وفي الحديث، وفي الفقه ، الذي انعقدت له اإلمامة فيالثوري  بن سعيد سفيان

 : ع ما قالوما أر  –رضي هللا عنه  –الورع، فقد قال 
 !فيحسنه كل أحد فيه: ثقة، أما التشديدالالرخصة من  :الفقه إنما

وال بد أن نلحء قوله: الرخصة من ثقة، وهو من يوثق بفقهه ودينه معا، أما 
من فقد األمرين أو أحدهما، فهو يترخص فيما ال يجوز فيه، فيصادم القواطع 

  له مسلم حريص على دينه. والمحكمات من نصوص الشرع وقواعده، وهو ما ال يقب

  :تقديم األيسر على األحوط في زماننا - 2

ذا كان التيسير مطلوبو   فهو ،هللا عليه وسلم صلى ، كما أمرنا رسول هللااً دائم اً ا 
الكثيرين، وغلبة النزعات  ة الدين في أنفسلرقّ  اً ألزم ما يطلب في عصرنا هذا؛ نظر 

العالم بعضه بين اتصال  نتيجة لشدة ،مموتأثر المسلمين بغيرهم من األ المادية،
ولم يعد في استطاعة أحد أن يعيش في عزلة عن غيره، وأجهزة اإلعالم ببعض، 

تقتحم عليه داره، وتريه ما يجري في أقصى أطراف العالم، وخصوصا اليوم بعد ما 
 عرف باسم: )البث المباشر(.

أو)فساد  الزمان(، روهذا ما عب ر عنه علماؤنا في العصور المتأخرة بد)تغي
 وغيره. العالمة ابن عابدين كما ذكرر الفتوى، من أسباب تغيّ  وجعلوه سبباً  الزمان(

في رسالته )نشر الع رف فيما بني من األحكام على  ابن عابدينفقد قال 
ر عرف أهله، أولحدوث من األحكام تختلف باختالف الزمان: لتغيّ  اً كثير  : "إنالُعرف(

: للزم  ضرورة، أو لفساد  ً أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أواًل
بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير،  منه المشقة والضرر
  ".ودفع الضرر والفساد
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في وهو منهجي الذي وفقني هللا لاللتزام به من قيدم:  –والمنهج الذي أراه 
 .األصول و: التيسير في الفروع، والتشديد فيه – الفتوى والتأليف والتدريس

فإذا كانت هناك وجهتا نظر، أو قوالن متكافئان أو متقاربان في قضية، 
األيسر  :ينبغي أن نختار في الفتوى لجماهير الناسأحدهما أحوط، واآلخر أيسر، ف

  .ال األحوط
ة صلى  هللا ما ُخيّ ر رسول: )رضي هللا عنها ،ما قالته عائشة هذا:في  والحج 
 (.اً إال أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثم بين أمرين هللا عليه وسلم

إن  ،أّيها الناس: "فيمن أطال بالناس في الصالة وقوله صلى هللا عليه وسلم
". والضعيف، وذا الحاجة الكبير، فيهم الّناس فليوجز، فإن  منكم منّفرين، فأّيكم أم  

والتخفيف عنهم، وخصوصا الضعفاء منهم. فأشار إلى ضرورة رعاية ظروف الناس، 
ولهذا قيل في السفر: سيروا بسير أضعفكم، إذ ال يجوز أن يسرع األقوياء، ويدعوا 

 الضعفاء منقطعين عن الركب، وال راعي لهم.
إلى  اً جه غالبيتّ كان الصحابة والسلف  فقهالمتعمق: يالحء أن والدارس 

 .إلى األحوط اً غالب جهاأليسر؛ وفقه من بعدهم كان يتّ 
تصلي  وللبخاري عن جابر: أنه صلى في إزار وثيابه عنده، فقال له قائل:

نا كان له ثوبان على وأيّ  !ثلكإنما صنعت ذلك ليراني أحمق م :فقال ؟في إزار واحد
؟ يعني: أنه أراد أن يعلمه الرخصة في الصالة صلى هللا عليه وسلم رسول هللاعهد 

  في هذه الصورة التي يرفضها المشّددون.

 لخلق،على ا اً نجدهم أكثر تيسير  –فيما ُأثر عنهم من فقه  –فالصحابة  
ن لم يبلغوا درجتهم، واألوالتابعون على  ن لم تنهجهم وا  باع على نهج التابعين، وا 

ى التحوط، وكل جيل أخذ يضيف بعض يكونوا مثلهم؛ ألنهم بدأوا يتجهون إل
 إلى ما قبله.  (األحوطيات)

ذا كثرت  مجموعها )الفقه المتصل بحياة الناس، فإن  في (األحوطيات)وا 
يه آلصار واألغالل التي جاء النبي صلى هللا علسينتهي إلى شيء من ا (:التراكمي
َويََضُع َعْنُهْم }جاء في وصفه في كتب أهل الكتاب: بوضعها عن األمة، فقد وسلم 

مها هللا ، ومن األدعية التي علّ [157األعراف:] {إِْصَرُهْم َواأْلَْغالَل الَّتِي َكانَْت َعلَْيِهمْ 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=0&ID=243&idfrom=344&idto=500&bookid=0&startno=3#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=0&ID=243&idfrom=344&idto=500&bookid=0&startno=3#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=0&ID=243&idfrom=344&idto=500&bookid=0&startno=3#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=0&ID=243&idfrom=344&idto=500&bookid=0&startno=3#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=0&ID=243&idfrom=344&idto=500&bookid=0&startno=3#docu
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َحَمْلتَهُ َعلَى الَِّذيَن  َربَّنَا َوال تَْحِمْل َعَلْينَا إِْصرا  َكَما} :للمسلمين وُختمت بها سورة البقرة

 .[286البقرة :] {ِمْن قَْبِلنَا

  :التضييق في اإليجاب والتحريم - 3

 ،ي البالغ في تكليف الناس باألحكام: التضييق والتحرّ ومن التيسير المطلوب
التوسع في ذلك بأدنى دليل، بل  :في مجال الفرض والتحريم، فال يجوز اً وخصوص

على فرضية الفرض، وحرمة الحرام،  :، صريح الداللةمن نص صحيح الثبوتالبد 
أن الشريعة العادلة ال تفرق بين  :أو قياس واضح العلة على نص، فإنا نقطع

 كما ال تسوي بين مختلفين.  ،متماثلين
إال أن يكون معهم  – ومثله الفرضية – د كان السلف يتحرجون من التحريموق

ال نزلوا من الفر  وهذا  ،الواجب، ومن الحرام إلى المكروه ض إلىدليل ال شبهة فيه، وا 
هو مذهب الحنفية الصريح، ويقرب منهم المالكية، وهو المفهوم من عبارات األئمة 

 بصفة عامة. 
 : يعجبني كذا وكذا، أو أستحب كذا وكذا، والولهذا كثر في كالمهم مثل قول

 بوجوبه.  اً يصرح بالوجوب إال ما ُعل م جزم
: أكره كذا، وال أحب كذا، وال يعجبني كذا، وال منهياتوقولهم في جانب ال

 بتحريمه.  اً رحون بالتحريم، إال ما ُعل م جزميص
من شرب  – رضوان هللا تعالى عليهم – لهذا االتجاه موقف الصحابة ويدلّ 

، برغم اً شافي اً : اللهم بيّ ن لنا في الخمر بيانالخمر، فقد ظل بعضهم يشربها ويقول
ال تَْقَربُوا الصَّالةَ }وآية:  [219البقرة:] { فِيِهَما إِثٌْم َكبِيٌر َوَمَنافُِع ِللنَّاِس قُلْ }نزول آية: 

حتى نزلت اآلية الثالثة وفيها  [43النساء:] {َوأَْنتُْم ُسَكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا َما تَقُولُونَ 
ْنَصاُب َواأْلَْزالُم ِرْجٌس ِمْن إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَ }البيان الشافي، الذي ارتقبوه: 

 . [90المائدة:] {َعَمِل الشَّْيَطاِن فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ 
على تقليل  اً والسنة: أن اإلسالم كان حريص ويبدو من التأمل في القرآن

 رحمة بالمكل فين غير نسيان.  (منطقة العفو)التكاليف، وتوسيع 
يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَْسأَلوا َعْن أَْشيَاَء }اء قوله تعالى: في القرآن الكريم جف

 ُ ُ َعْنَها َواَّللَّ ُل اْلقُْرآُن تُْبدَ لَُكْم َعفَا اَّللَّ  إِْن تُْبدَ لَُكْم تَُسْؤُكْم َوإِْن تَْسأَلوا َعْنَها ِحيَن يُنَزَّ



 93 

لتعليق عليها العالمة رشيد رضا ع في شرحها وا. وقد توسّ [101المائدة:] {َغفُوٌر َحِليمٌ 
  وجعلها أساس كتابه )يسر اإلسالم(. – رحمه هللا –

  :التيسير فيما تعم به البلوى - 4

العبادات  ومن أهم ما ينبغي التيسير فيه: ما تعم به البلوى من أمور
فإن ما عّمت به البلوى يدل كثرة وقوعه واالبتالء به على شدة حاجة  .والمعامالت

وهذا يقتضي أن ييّسر عليهم فيه، فإن الشرع قد جاء لتحقيق لهم مصالحهم  الناس.
 ويدرأ المفاسد عنهم بقدر اإلمكان.

 شدد في شئون الطهارة مثال، كمذهب :فإذا كان هناك بعض المذاهب –أ 

فليس هناك موجب إللزام الناس به، لما قد  –رضي هللا عنه  – اإلمام الشافعي
 .في الريف والقرى  اً جماهير المسلمين وخصوص يترتب عليه الحرج عند

في القول بأن كل ما  :فال غرو أن يتجه الفقيه إلى مذهب مالك ومن وافقه
حه وأفتى ر، وهذا ما رجّ س إال بالتغيّ ؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، وأن الماء ال ينجّ يُ 

 لناس.وهو ما نعّلمه ونفتي به اده باألدلة. به شيخ اإلسالم ابن تيمية، وعّض 
عن الشافعي: كنت  (اإلحياء)من  (الطهارة)في كتاب  ،وقد قال اإلمام الغزالي

وهو  هذا أود أن يكون مذهبه في المياه كمذهب مالك، وساق سبعة أوجه لتأييد مالك
 رضي هللا عن الجميع.  ،شافعي المذهب

إلى أبعد  (النجاسات)ضيق في  (السيل الجرار)بل نجد اإلمام الشوكاني في 
 د، وهذا هو األليق بالتيسير. ح

ومثل ذلك ما قاله الغزالي عن البيع بالمعاطاة. أي بغير لفء اإليجاب 
والقبول، وهو ما يجري عليه عمل المسلمين في كل مكان، وفي سائر العصور وقول 

  الشافعي فيه شديد، والبلوى به عامة.
 ل الفقهمعامالت المسلمين من داخ أن يعمل على تصحيح :على الفقيهف

ما وجد إلى ذلك سبياًل. وهذا ما يلمسه الدارس لدى كثير  مصادر الشريعة وقواعدهاو 
سيما في األعصر األخيرة، فهم يحاولون الفقه في المذاهب المختلفة، وال من علماء

من الشرع،  اً يجعل له مستند اً صحيح التعامل، إما بتكييفه تكييفلت اً سوا مخرجأن يلتم
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أو باللجوء إلى قول مهجور أو ضعيف في المذهب، أو بإجازة تقليد أو بحيلة فقهية، 
 مذهب آخر.
روا بمذهب معين، ولو تحرّ  دمن التقيّ  اً ناشئوالحرج: ما يكون الضيق  اً وكثير 

، وأقوال الصحابة والسلف، المتبوعة وغير المتبوعة إلى باحة المذاهب األخرى منه 
لى باحتها الفسيحة ما يخرجهم من الضيق لوجدوا في  :النصوص والقواعد العامة وا 

  .ومن العسر إلى اليسر ،إلى السعة
في ترجيح العمل  – ما ُأثر عن السابقين :ومن الكلمات التي لها داللتها

 قولهم: هذا أرفق بالناس. – ببعض األقوال

اإلشارة إلى الرأي : – به البلوى  فيما تعمّ  – ومن جوانب التيسير –ب 
، ه إذا كتبكتابفي  مؤلفالالعالم في درسه إذا دّرس، أو خذ به المخالف الذي لم يأ

ن كان في نظره ضعيفولو ف في نظر غيره، ويتعين  اً ، فقد يكون قويّ اً ي الحاشية، وا 
 أو األشد، فيلزم اإلشارة إلى الرأي األيسر.  ،هذا إذا اختار هو القول األحوط

رأي أو وجهة نظر، : التعريف بأن المسألة فيها أكثر من ومن فوائد هذا
كر هذا في هذا المقام خاصة من األمانة  فالمختل ف فيه غير المجم ع عليه، وذ 

 العلمية. 
ومن ناحية ثانية، فاألمور االجتهادية القابلة لتعدد األنظار، واختالف 

ر على صاحبه،  اً منها مرتكب االجتهادات، ال يجوز أن يعتبر من أخذ بوجهة إلثم ُينك 
 ال إنكار في المسائل االجتهادية.  ولهذا قالوا:

وأمر ثالث، وهو اإلبقاء على الضمير الديني، عند من يعملون على خالف 
الرأي األحوط أو األشد أو المشهور، وهو ما الحظه األستاذ األكبر، شيخ األزهر 

حين تبن ى أقوال اإلمام ابن  – رحمه هللا –األسبق، الشيخ محمد مصطفى المراغي 
اس عض السلف في قضايا الطالق وغيرها من األحوال الشخصية، فإن النتيمية وب

الباعة والعامة، ويحنثون، ويظنون أن طالقهم  اً يحلفون بالطالق كل يوم، وخصوص
واقع، وأنهم يعيشون مع نسائهم في حرام، وأن ذريتهم منهن أوالد حرام، ومثل هذا 

رام الصرف المقطوع به. فلماذا ال ، ويجرئهم على الحالدينية االعتقاد يفسد ضمائرهم
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ر عليهم، وبذلك نبقي عليهم ضمائرهم واعتقادهم أنهم لم  نفتيهم بالمذهب الميسّ 
 يخرجوا عن دائرة اإلسالم؟ 

، بل يحرّ م أخذ اً بتحريم حلق اللحية، تحريًما قاطعيقال فيمن يفتي  ه ماومثل
 . والمغارب، في المشارق أي شيء منها، وجماهير المسلمين تفعل ذلك

بتحريم إطالة الثوب إلى أسفل من الكعبين، واعتبار فاعله  :وكذلك من يفتي
 في النار، وجماهير األمة اإلسالمية واقعة في ذلك، كما هو مشاهد. 

فإذا افترضنا أن الفقيه اختار الرأي األثقل، فينبغي في رأيي أن يشير إلى 
 –كون فتنة، كما قال اإلمام مالك تالرأي األخر. وال يحمل الناس على رأي واحد. ف

 . (الموطأ)حمل الناس على  :معلاًل رفضه –رضي هللا عنه 
حل المحرمات المقطوع بها، مثل : أن نُ فيما تعم به البلوى  وال يعني التيسير

ز الربا، أو الخمر، أو المخدرات، ونحوها، مما جاءت به نصوص محكمات، ال يجو 
ثُمَّ َجعَْلنَاَك َعلَى }ألهواء الناس. فقد قال تعالى:  اً عإهمالها أو التالعب بها، اتبا

َِّبْع أَْهَواَء الَِّذيَن ال يَْعَلُمونَ  إِنَُّهْم لَْن يُْغنُوا َعْنَك ِمَن *  َشِريعٍَة ِمَن اأْلَْمِر فَاتَِّبْعَها َوال تَت

ِ َشْيئا  َوإِنَّ الاَّاِلِميَن َبْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض َوا ُ َوِليُّ اْلُمتَِّقينَ اَّللَّ  [.19-18الجاثية:] {َّللَّ
 :الميسرة مراعاة قواعد الشرع - 5

لها  التيسير: الرجوع إلى القواعد الشرعية، معنىومما يدخل في   التي أص 
اإلعنات  واالستغناء عن ،الفقهاء من جميع المذاهب، وكلها تعين على قبول التيسير

  .والتعسير
  ومن هذه القواعد:

مها: ما أبيح -أ    .للضرورة يقدر بقدرها الضرورات تبيح المحظورات، ويتمّ 
 .الضرورة، والمشقة تجلب التيسيرالحاجة قد تنزل منزلة  -ب 
 ما حّرم لذاته: ال يباح إال للضرورة، وما حّرم لسد الذريعة يباح للحاجة. -جد 
 المشقة تجلب التيسير. –د 
 .ضاق األمر اتسع إذا -هد 
 .ب أخف الضررين وأهون الشر ينيرتك -و 
 يترك أدنى المصلحتين لتحصيل أعالهما. –ز 
 ال ضرر وال ضرار. –ح 
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 حقوق هللا مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبينة على المشاحنة. –ط 
  .والحال ،والعرف ،والمكان ،بتغير الزمان :والفتوى تتغير -ي 

 .التكليف بحسب الوسع -ك 
 .الحرج مرفوع –ل 

وكل قاعدة من هذه القواعد، تتفّرع عنها فروع وأحكام، وكل هذه القواعد مدّلل 
 عليها من الكتاب والسنة، وهدي الصحابة رضي هللا عنهم.

 :تصور ثالث خاطئ -3

 التشديد في بعض المواقف ال ينافي الوسطية:

بعض تالميذي،  من التصورات الخاطئة التي تلتبس على كثيرين: ما أثارهو 
، حين قال: إن العالم المسلم، 1تقى القرضاوي( الذي عقد بالدوحة منذ سنتينفي )مل

أو المسلم الملتزم يحتاج أن يخرج من الوسطية إلى الّتشديد حين يقتضي الموقف 
 ذلك.

وقد قال هذا األخ لي: نحن نراك تترك الوسطية أحيانا، فتشّدد في بعض 
كما رأيناك في موقفك ضد فتوى  األمور، غاية التشّدد، وتتصّلب غاية التصّلب،

بعضهم بإباحة فوائد البنوك، وكذلك في الوقوف ضد الصلح مع إسرائيل، وفي إجازة 
العمليات اإلستشهادية ضد العدو الصهيوني، ونحن نؤيد موقفك هذا، ونراه يمّثل 
 الموقف اإلسالمي الشرعي الصحيح، ولكن نراه بعيدا عن الوسطية التي تدعو إليها.

هذا هو عين الوسطية، فليس معنى مسلكي تعليقي على هذا الكالم: أن وكان 
الوسطية أن تأخذ دائما موقف السماحة أو التيسير، بل الوسطية الحّقة: أن تشّدد 
حيث ينبغي الّتشديد، وتيّسر حيث ينبغي الّتيسير، وأن تأخذ باللين والرفق مع من 

 ّقها.يستحّق ذلك، وتأخذ بالغلظة والعنف مع من يستح
 اْلُكفَّارَ  َجاِهدِ  النَّبِيُّ  أَيَُّها }يَاكما قال تعالى للنبي صلى هللا عليه وسلم: 

[. وقال في عالقته بالصحابة: 9[ و]التحريم:73:]التوبة َعلَْيِهْم{ َواْغلُظْ  َواْلُمنَافِِقينَ 
ِ  ِمنَ  َرْحَمةٍ  فَبَِما{  ]آل َحْوِلَك{ ِمنْ  اَلْنفَضُّوا اْلقَْلبِ  َغِليظَ  فَا ا   ُكْنتَ  َولَوْ  لَُهمْ  ِلْنتَ  اَّللَّ
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 {أَِشدَّاُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء َبْينَُهمْ }وقد وصف القرآن الصحابة بقوله:  [.159:عمران
[. ووصف هللا الجيل الذي اّدخره لنصرة اإلسالم حين يرتّد المرتّدون، فقال: 29الفتح:]
ُ بِقَْوٍم يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَهُ ا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َمْن يَ يَ } َْ يَأْتِي اَّللَّ ْرتَدَّ ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه فََسْو

ٍة َعلَى اْلَكافِِرينَ  للعزة والشّدة موضعها، . ف[54المائدة:] {أَِذلٍَّة َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ
 والذّلة موضعها. أالرحمة ولّلين و 

ن في موضعه، والشّدة في موضعها، فالمنهج الوسطي يقتضيك أن تضع اللي
 ومن فعل غير ذلك تعّرض للذم، كما قال أبو الطيب:

،ْكوضعْالسيفْفيْموضعْالندى!ْْووضعْالن دىْفيْموضعْالسيفْبالعال ْمضر 
 الخروج مؤقتا  عن الوسط لضرورة حاكمة:

على أننا إذا تساهلنا في تسمية مثل هذه المواقف )خروجا عن الوسطية( فهذا 
قدح في اتخاذ الوسطية منهجا. إذ يجوز الخروج المؤقت عن الوسطية لعّلة تزول ال ي

على أن الفقيه أو الداعية أو المرّبي أو المفّكر الوسطي، قد تدفعه بزوالها، بناء 
الضرورة أو الحاجة في بعض األحيان أو بعض المواقف إلى الخروج عن الحد 

لعالج انحراف من بير، أو لمواجهة ظرف طارئ، أو حدث كالوسط مؤقتا، 
االنحرافات واقع أو متوقع، أو للوقاية منه. وللضرورات حكمها، وقد تنزل الحاجة 
منزلة الضرورة، والسيما إذا كانت عامة. ولكن ما رّخص به من أجل الضرورة يجب 
أن يقّدر بقدرها، وال يتوّسع فيه، حتى ال يصبح النزول على حكم الضرورة قاعدة أو 

 اس عليه، بل هذا استثناء يحفء وال يقاس عليه.أصال يق
ويّسرني أن أنقل هنا من كتاب أخينا الشاب النابه، د. نّوار بن الشّلي )فقه 

هذه الفقرة التي توضح هذا المعنى الذي نّبهت عليه. قال تحت عنوان:  1التوسط(
 )الخروج عن سنن الوسط مقدور بقدره(:

ية في بعض األحكام أو الحاالت، لسبب )نعني بهذه القاعدة أن تخلف الوسط
يقتضي ذلك، ينبغي أن يقّدر بقدره، وأن يكون من قبيل االضطرار الذي يستباح فيه 
الممنوع، حتى إذا ما زال العذر وانقضى سببه، وجب أن يزول ما ترتب عليه، وحينئذ 

، وأمرها لزم العود إلى االعتدال والتوسط .. فقد جعل هللا هذه األّمة )أّمة الوسط(
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 ُمْسِلُموَن{ َوأَْنتُمْ  إِالَّ  تَُموتُنَّ  }َوالباالستقامة على الشريعة، ومالزمة الصراط المستقيم 
 [.102:عمران ]آل

وقد اقتضت حكمة هللا أن تكون األحكام هذه الشريعة عالمية موّجهة إلى 
سس الناس كافة، وهذا ما اقتضى أن تكون األحكام الواردة فيها محققة لهذه األ

والّسمات، ليتم انطباق الكلية على أجزائها، وتتحد األفراد المتجانسة ليصاغ منها 
ن تحقيق هذه األوصاف عالمية التشريع  واالستقامة على الشريعة  –الكلي المراد. وا 

هو ما يستدعي االطراد في األحكام والتتابع فيها،  –لتحقيق أّمة الوسط  –
ام إليها، من غير زيادة أو نقصان، وقد ظهر هذا واالستمرار في العمل بها واالحتك

المعنى جليا حين أراد بعض الصحابة أن تستثنى المرأة المخزومية التي سرقت من 
أن يطّبق عليها الحد، فغضب لذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غضبا شديدا، 

وهو ما يعني ، 1مبّينا لهم أّن ال فرق بين الشريف والوضيع في امتثال الحكم الشرعي
 لزوم اطراد الحكم وثبوته لعدم وجود عّلة توجب تغييره.

وأما كون الحكم بالتوسط جاريا على الغالب بأن يتخّلف عنصر االطراد فيه  
منطبقا على أغلب أفراده ال على كلها، فهو راجع إلى طبيعة التشريع ذاته وطبيعة 

ء اإلسالم، فقد حصل اإلجماع الفقه الذي بني عليه، كما هو مقّرر عند عاّمة فقها
منهم مثال على )العمل بخبر الواحد وهو في بعض الحاالت على األقل، إّنما يفيد 
الّصحة والّصدق على الغالب، وأجمعوا على العمل بالترجيح، والترجيح إّنما هو 
األخذ بالغالب من المتعارضين، وأجمعوا على صّحة االجتهاد الّظني، وهو قائم على 

جتهد يقول بما غلب عليه ظّنه، بل إّن االجتهاد ال يكون إاّل في مجال أن الم
 .2الّظنون، قصد اختيار أغلبها(

وقد صاغ الفقهاء هذا المعنى بما يعني أّنه من المسّلمات والبدهيات عندهم 
فقالوا: )الغالب كالمحّقق(، كما قالوا: )العبرة للغالب الّشائع ال للّنادر(. فإذا كان 

لما تقّدم من  –ّطردا أو غالبا فالذي يليق بح حينئذ، بل يتعّين األخذ به الحكم م

                                                 
(، وأبو داود في الحدود 25297مد في المسند )أحو ( كالهما في الحدود، 1688(، ومسلم )6788رواه الجماعة: البخاري ) - 1
 ( عن عائشة.2547في الحدود ) ماجه (، وابن4899(، والنسائي في قطع السارق )1430(، والترمذي في الحدود )4373)

 ناس.م مك1994، ط األولى، مطبعة مصعب 171أحمد الريسوني )نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم اإلسالمية( صد  - 2



 99 

إنما هو الوسيط بين طرفي اإلفراط والتفريط. وهذا هو المعنى الذي  –الشواهد واألدّلة 
يتبادر إلى الّذهن حين يوصف اإلسالم بأّنه دين الوسطية واالعتدال. إذ قد تقّرر عند 

دة في بعض جزئياتها، وأّن ذلك ال يسلب عتها صفة العقالء قاطبة تخّلف القاع
القاعدة، وكان االستثناء من الحكم العام واردا في كل الّشرائع، حّتى قيل: من القواعد 

 عدم اطراد القواعد، والشاذ يحفء وال يقاس عليه...
أود أن أقرر هنا أمرا مهما، وهو أن الداعية الوسطي أو المفكر  هعلى أن

ه أن يخرج عن الوسطية في بعض األحيان إلى اليمين أو إلى الوسطي ال يضرّ 
اليسار، على معنى أن يغلو حينا أو يقترب من الغالة، أو يفّرط حينا أو يقترب من 
المفرطين، فما هو إال بشر غير معصوم، تؤثر عليه المؤثرات المختلفة، عن يمينه 

العام، واألغلب على علمه وعن شماله، ومن بين يديه ومن خلفه. المهم هو االتجاه 
 وفكره، ولألكثر حكم الكل، والناذر ال حكم له.    

 :رابع تصور خاطئ -4

م بعض الناس: أن المفاهيم المردودة هنا: توهّ  التصّورات الخاطئة أو ومن
ي، والرضا بجانب رقّ ت: التنازل عن جانب السمو والفي بعض األحيان الوسطية تعني

، على نحو ما يقال: نصف نصف، أو القبول ألنصاف ل إلى األدنى واألسفلالتنزّ 
الحلول، أ, اللقاء في منتصف الطريق، ويسمي بعض الناس هذا االتجاه في سلوك 
التدني )واقعية( أو )عملية(، كما يسمى االتجاه اآلخر )مثالية( أو )خيالية( أو 

 نظرية.
طة، فإن كان هذا هو )الوسط( عند بعض الناس، من أصحاب الهمم المنح

 وسطيتنا، التي ندعو إليها، ويدعووالعزائم الواهية، فهذا وسطهم هم، وليس وسطنا أو 
ف( الذي قاله الشاعر فيمن يخطب امرأة ص  ها اإلسالم. وهذا وسط أشبه ب )الن  يلإ

 ف(! فيقول الشاعر هنا:ص  ن  الناس عنها، فيقولون له: إنها )ويسأل 
ْنصفيهاْالذيْذهبا!ْفإنْأحسنْْفصَْإذاْخطبتْقالوا:ْإنهاْنَْ

وهذا بعيد جدا عن نظريتنا في )الوسطية( المالزمة ل)الخيرية(. فمن المتفق 
عليه بين مختلف العلماء والمحّققين في أصناف العلوم اإلسالمية، من أصول 

عقلية ونقلية: أن خير األمور أوساطها. من وفروع، ومن معارف شرعية ولغوية، و 
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، إنما صّح معناها يثا نبويا، ولكن لفظها لم يصحوبعضهم اعتبر هذه الجملة حد
 في القرآن والسنة. ت النصوصاومفهومها واستفاض بمحكم

يدعونا أبدا أن نرنو  –وهو مصدرنا األول للتشريع والتوجيه  –إن القرآن 
ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن }ونتطلع إلى )األحسن( ال إلى مجرد )الحسن(، كما قال تعالى: 

 {َواتَِّبعُوا أَْحَسَن َما أُْنِزَل إِلَْيُكْم ِمْن َرب ُِكمْ }وقال تعالى:  .[2الملك:][،7]هود: {َمال  عَ 
 [.55الزمر:]

األلباب من عباده الذين هداهم ورضي عنهم، فقال: كما مدح هللا تعالى أولي 
َّبِعُوَن أَْحَسَنهُ أُوَلئَِك ا} ُ َوأُولَِئَك ُهْم أُولُو الَِّذيَن يَْستَِمعُوَن اْلقَْوَل فَيَت لَِّذيَن َهدَاُهُم اَّللَّ

، أحسن(لم أن يتوق دائما إلى )التي هي [. كما عّلم القرآن المس18الزمر:] {اأْلَْلبَابِ 
 .في جدال المخالفين، وفي دفع السيئة، وفي قربان مال اليتيم

إذا م: "فهذا هو القرآن، وأما السنة، فهي على نفس النهج، فبقول الرسول الكري
 .1"فوقه عرش الرحمنو  ،أوسط الجنة وأعلى الجنة فإنه ،لتم هللا فاسألوه الفردوسأس

فالرضا بالدون، وبالحد األدنى باستمرار، ليس من شأن المؤمن الذي يحب 
 معالي األمور ويكره سفسائها.
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 الفصل الخامس

 وسامل توجيه األمة إلى الوسطية 
 )الدعوة والتربية واإلفتاء(

 
بعيدًا عن  –من المهم بل من الضروري: أن توّجه األمة إلى منهج الوسطية و 

في كّل مجاالت  –الغلّو والتقصير أو اإلفراط والتفريط، أو الطغيان واإلخسار 
 التوجيه واإلرشاد والتبصير والبيان. وهي مجاالت أو ميادين أساسية ثالثة. هي:

 تعليم، وميدان اإلفتاء واألحكام.ميدان الدعوة واإلرشاد، وميدان التربية وال
 الوسطية في ميدان الدعوة واإلرشاد: -أوال  

يجب على الداعية  –ومنه اإلعالم والتثقيف  –ففي ميدان الدعوة واإلرشاد 
 دائما في كل شيء.المسلم البصير: أن يأخذ الناس بالمنهج الوسط 

 بين العقل والنقل:

قل، فال يصادم أحدهما باآلخر، فإن ومن ذلك: المنهج الوسط بين النقل والع
النقل )أي الوحي( لم يثبت لدينا إال بالعقل، ولوال العقل ما ثبت الوحي. فإن داللة 
المعجزة على صدق الرسول داللة عقلية. على أن ثبوت الرسالة فرع عن ثبوت 

بوت أي وجود هللا وثالمرسل، وهو هللا تعالى. فالعقل أثبت لنا الحقيقتين الكبيرتين، 
تستطيع أن تقنعه بقولك: قال هللا، وقال أي أثبتهما أمام من ينكرهما، فال النبوة، 

 الرسول؛ إذ هو ال يؤمن بهما.
واإلسالم يغالي بقيمة العقل والفكر، ويعتبر التفّكر والنظر عبادة وفريضة. 

 {ْنتُْم َصاِدقِينَ قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِْن كُ }وتعطيلهما خطيئة وجريمة، وينادي المخالفين 
[. ويرفض بشدة التقليد األعمى لرباء واألجداد، وللسادة 64[ ]النمل:111البقرة:]

َِّبُع َما أَْلفَْيَنا }والكبراء، ويقول في ذلك:  ُ قَالُوا بَْل نَت َوإِذَا قِيَل لَُهُم اتَّبِعُوا َما أَْنَزَل اَّللَّ

 [.170البقرة:] { ال يَْعِقلُوَن َشْيئا  َوال يَْهتَدُونَ َعلَْيِه آبَاَءنَا أََولَْو َكاَن آَباُوُهمْ 
والعقل هو أداة فهم ما أوحى هللا به من القرآن ومن السنة، وهو أداة تحصيل 

يكون من )أولي األلباب( الذين بذلك و لدنيا. نافع من الفقه في الدين، والعلم باالعلم ال
 يفهمون آيات هللا في كونه وفي كتابه.
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وسيلتنا في فهم قوانين الكون واكتشاف ظواهره، وتسخيرها في  والعقل هو
خدمة اإلنسان، على أن العقل الذي أثبت الوحي يجب أن يعترف بأن عليه بعد 
إثباته أن يخضع لمنطقه، ويصّدق بأخباره، ويذعن ألوامره ونواهيه، فهنا يعزل العقل 

عقلية قطعية ال مجال فيها ته بطريقة ي ثبتت حقيّ نفسه مختارا ليتلقى من الوحي الذ
 لريب أو التباس.

وبهذا يتوافق العقل الصريح مع النقل الصحيح، ويتعاون وحي الرحمن، وعقل 
على الرقي باإلنسان، والعمل على  – من فضل هللا تعالى ونعمه وكالهما –اإلنسان 

 َعلَى نُورٌ }لرخر  روحا ومادة، دنيا وآخرة، فكل منهماصالح أمره، أفرادا وجماعات، 

     [.35النور:] {نُور
 بين المثالية والواقعية:

كما أن على الداعية البصير أن يأخذ الناس بالمنهج الوسط بين المثالية 
، التي تحّلق بأجنحة الخيال، بعيدا ش الناس في المثاليات المجّنحةعيّ والواقعية، فال يُ 

أنهم مالئكة ألو أجنحة عن واقع الناس، وضروراتهم البشرية، ويتعامل مع الناس ك
مثنى وثالث ورباع، ال على أنهم بشر يأكلون الطعام ويمشون في األسواق. لهم 

كما لهم غرائزهم وشهواتهم، كما لهم عقولهم وبصائرهم، لهم أهواؤهم وشياطينهم، 
نسان وحيوان، ومالك وشيطان.  مالئكتهم وملهموهم الخير. فاإلنسان طين وروح، وا 

ل ك فعلينا أن ننّمي  ما فيه من خير، ونقّلم أظافر ما فيه من شر. علينا أن نناصر الم 
الذي فيه، ونحارب الشيطان الذي بداخله. إذا فعل خيرا حمدنا هللا عايه، وشّجعناه 
ذا تباطأ عن  ذا اقترف شرا، حثيناه على التوبة، وا  على المزيد، وال نغّره فيطغى، وا 

في وجهه. وعلينا أن نحوطه بالجلساء ط منه، ولم نعّلق الباب نالتوبة لم نق
الصالحين، واألصدقاء الناصحين، ونبعده عن أصدقاء السوء وخلطاء السوء، الذين 
لى النار في اآلخرة، وأن ندّق على أوتار الخير في  يسوقون إلى الشر في الدنيا، وا 

أقل القليل نظل نذّكره ونذّكره، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، راضين منه بالقليل و قلبه، و 
أوال، ثم نترّقى به بعد ذلك، حتى ُينقل من الظالم لنفسه، إلى المقتصد، ثم إلى 

 السابق بالخيرات بإذن هللا.
     بين الرجاء والخوْ:
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ثم على الداعية البصير، والمرشد الحكيم: أن يأخذ الدعوين بالمنهج الوسط 
ي الترهيب والتخويف من الرجاء والخوف. فال يبالغ فبين بين الرغب والرهب، أو 

عقاب هللا، أوعذاب النار، وعذاب القبر، حتى يوئس الناس من روح هللا، وال يغلو في 
الحديث عن الرجاء في رحمة هللا ومغفرته وعفوه، حتى يؤّمن الناس من مكر هللا. 
كما قال علي رضي هللا عنه: )أال أنّبئكم بالفقيه كل الفقيه؟ من لم يؤيس عباد هللا 

 .1 روح هللا، ولم يؤّمنهم من مكره(من 
تقوم من الليل فزعة  –وهي طالبة  –بعض اآلباء أن ابنته  ولقد شكا إليّ 

مذعورة، بسبب أنها استمعت إلى شريط يتحدث عن عذاب القبر، وما فيه من حّيات 
كاألفيال، وعقارب كالبغال، على طريقة بعض الوعاظ المبالغين في التخويف!! وهذا 

وال نرضاه، وال يتقّبله المنهج الوسطي الذي نؤمن به، والذي يدعو إلى  ما ننكره
 .2التبشير ال التنفير "بّشروا وال تنّفروا"

وهذا هو المنهج القرآني في الترغيب والترهيب، فهو يذكر الوعد مع الوعيد، 
 ات الخوف، يقّدم أحدها على اآلخروالجّنة مع الّنار، وموجبات الرجاء مع موجب

 السياق. بحسب
َ  أَنَّ  }اْعلَُمواانظر قوله تعالى:  َ  َوأَنَّ  اْلِعَقابِ  َشِديدُ  اَّللَّ  َرِحيٌم{ َغفُورٌ  اَّللَّ

 َربَّكَ  َوإِنَّ  ُظْلِمِهمْ  َعلَى ِللنَّاِس  َمْغِفَرةٍ  لَذُو َربَّكَ  }َوإِنَّ [. وقوله تعالى: 98:]المائدة

ِحيُم * َوأَنَّ  اْلغَفُورُ  أَنَا أَن ِي ِعَباِدي ئْ }نَب ِ وقوله تعالى:  [6:]الرعداْلِعَقاِب{ لََشِديدُ   الرَّ

 التَّْوبِ  َوقَابِلِ  الذَّْنبِ  }َغافِرِ [ وقوله تعالى: 49،50:]الحجر اأْلَِليُم{ اْلعَذَابُ  ُهوَ  َعذَابِي

 }َوفِيى: وقوله تعال [3:]غافر اْلَمِصيُر{ إِلَْيهِ  ُهوَ  إِالَّ  إِلَهَ  ال الطَّْولِ  ِذي اْلِعقَابِ  َشِديدِ 

ِ  ِمنَ  َوَمْغِفَرةٌ  َشِديدٌ  َعذَابٌ  اْْلِخَرةِ   {.20:]الحديد َوِرْضَواٌن{ اَّللَّ
وبهذا يتوازن في نفس المؤمن: الرجاء في رحمة هللا، والخوف من عذاب هللا. 

نْ كما وصف بعض عباده الصالحين، فقال:   َوقَامِما   َساِجدا   اللَّْيلِ  آنَاءَ  قَاِنتٌ  ُهوَ  }أَمَّ

 َيْبتَغُونَ  يَْدُعونَ  الَِّذينَ  }أُولَئِكَ [. وقال: 9:]الزمر َرب ِِه{ َرْحَمةَ  َويَْرُجو اْْلِخَرةَ  ذَرُ يَحْ 

 َكانَ  َرب ِكَ  َعذَابَ  إِنَّ  َعذَابَهُ  َويََخافُونَ  َرْحَمتَهُ  َويَْرُجونَ  أَْقَربُ  أَيُُّهمْ  اْلَوِسيلَةَ  َرب ِِهمُ  إِلَى

ِ  َمْكرَ  يَأَْمنُ  }فَالتعالى:  [. وقال57:]اإلسراء َمْحذُورا {  اْلَخاِسُروَن{ اْلَقْومُ  إِالَّ  اَّللَّ
                                                 

 سبق تخريجه. - 1
 سبق تخريجه. - 2
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ِ  َرْوحِ  ِمنْ  يَْيأَسُ  ال }إِنَّهُ [. كما قال: 99:]األعراف  اْلَكافُِروَن{ اْلقَْومُ  إِالَّ  اَّللَّ
 [.87:]يوسف

عباده العاصين له، المسرفين على أنفسهم بالذنوب  وأمر رسوله أن ينادي
 ِمنْ  تَْقنَُطوا ال أَْنفُِسِهمْ  َعلَى أَْسَرفُوا الَِّذينَ  ِعَباِديَ  يَا }قُلْ ل لرسوله: والخطايا، فقا

ِ  َرْحَمةِ  َ  إِنَّ  اَّللَّ ِحيُم{ اْلغَفُورُ  ُهوَ  إِنَّهُ  َجِميعا   الذُّنُوبَ  يَْغِفرُ  اَّللَّ [. فلم 53:]الزمر الرَّ
 فسهم بذنوبهم.يحرمهم من شرف عبوديته واالنتساب إليه رغم إسرافهم على أن

وهذا ما يجب أن يتيّقء له الداعية، ويعطي كل قوم ما يحتاجون إليه من 
 الترجية والتخويف، بالقدر الذي يصلحهم، وال يسرف فيه، فتضيع النتيجة. 

وهذا ما نّبه إليه اإلمام الداعية الوسطي المصلح أبو الفرج بن الجوزي )ت 
في بحث عنوانه: )أصلح األمور هد( رحمه هللا، فقال في أحد خواطره  597

 : 1االعتدال(
ذا رأينا أرباب الدنيا قد  ،علم أن أصلح األمور االعتدال في كل شيء)ا  وا 

فأما ، أمرناهم بذكر الموت والقبور واآلخرة ،غلبت آمالهم و فسدت في الخير أعمالهم
على وأحاديث اآلخرة تقرأ عليه وتجري  ،إذا كان العالم ال يغيب عن ذكره الموت

بل ينبغي لهذا العالم . فيد إال انقطاعه بالمرةيفتذكره الموت زيادة على ذلك ال  ،لسانه
أن يشاغل نفسه عن ذكر الموت  :الشديد الخوف من هللا تعالى الكثير الذكر لرخرة

فأما إذا ، ف و يعمل أعمال خير و يقدر على طلب ولدفيصنّ  ،ليمتد نفس أمله قليال
ألم تسمع أن النبي صلى ، مفسدته عليه أكثر من مصلحته لهج بذكر الموت كانت

وكان يمزح  ،و سابقها فسبقها ،هللا عليه و سلم سابق عائشة رضي هللا عنها فسبقته
 .فإن مطالعة الحقائق على التحقيق تفسد البدن و تزعج النفس ويشاغل نفسه؟

اب أنه سأل هللا تعالى أن يفتح عليه ب)و قد روي عن أحمد بن حنبل: 
فتأمل هذا  (.فسأل هللا أن يرد ذلك عنه !فخاف على عقله ،ففتح عليه ،الخوف

 .2(األصل فإنه ال بد من مغالطة النفس و في ذلك صالحها

                                                 
 العنوان من وضع شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمه هللا الذي أشرف على إخراج الكتاب وتصحيحه. - 1
 ، نشر دار الكتب العلمية بيروت.163صيد الخاطر  - 2
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: أن يقطع عقبة ال ةويرى اإلمام الغزالي أن على سالك في طريق الدار اآلخر 
عة إلى استباق بّد منها؛ يسّميها )عقبة البواعث( وتعني البواعث: الحوافز الداف

الخيرات، واجتناب السيئات، وهي التي تتمّثل في الرجاء في رحمة هللا تعالى، 
 والخوف من عذابه. يقول رحمه هللا في كتابه )منهاج العابدين(:

ق بددة فددي تمددام االحتيدداط والتحددّرز وحددّد الرعايددة،  فعليددك أيهددا الرجددل بقطددع هددذه الع 
ُخدددوف ين فإنهدددا عقبدددة دقيقدددة الم سدددلك، خطدددرة الطريددد ق، وذلدددك أّن طريقهدددا ب دددي ن طدددريقين م 

ل كددين: أحددددهما طريدددق األمددن. والثددداني طريدددق اليدددأس، وطريددق الرجددداء والخدددوف هدددو  ُمه 
ل ددب الرجدداء عليددك حتددى فقدددت  الخددوف  الطريددق العدددل بددين الطددريقين الجددائرين، فددإن  غ 

دددددت  فدددددي طريدددددق األمدددددن:  ِ  َمْكووووورَ  يَوووووأَْمنُ  }فَوووووالالبتّدددددة، وقع   اْلَخاِسوووووُروَن{ اْلقَوووووْومُ  إِالَّ  اَّللَّ
ت  الرجددداء البتّدددة وقعدددت فدددي طريدددق 99:]األعدددراف ل دددب عليدددك الخدددوف حتدددى فقدددد  ن غ  [ وا 

ِ  َرْوحِ  ِمنْ  يَْيأَسُ  }الاليأس  ك ب دت بدين 87:]يوسدف اْلَكوافُِروَن{ اْلقَْومُ  إِالَّ  اَّللَّ [ فدإن كندت ر 
قيم، التدددي هدددي الرجددداء والخدددوف، واعتصدددمت بهمدددا جميعدددا، فهدددو الطريدددق العددددل المسدددت

 فِووي يَُسوواِرُعونَ  َكووانُوا }إِنَُّهوومْ سددبيل أوليدداء هللا وأصددفيائه الددذين وصددفهم بقولدده تعددالى: 

 [.90:]األنبياء َخاِشِعيَن{ لَنَا َوَكانُوا َوَرَهبا   َرَغبا   َويَْدُعونَنَا اْلَخْيَراتِ 
فددإذن ظهددر لددك فددي هددذه العقبددة ثالثددة طددرق: طريددق األمددن والجددراءة، وطريددق 

ل دت  عنده بقددم إلدى يمينددك اليد أس والقندوط، وطريدق الخدوف والرجداء ممتدد  بينهمددا، فدإن  م 
ل ك ين وه لكت  مدع الهدالكين.أو يسارك، وقعت في ا ثدم الشدأن أّن الطدريقين الجدائرين  لُمه 

الُمهل ك ين أوسُع مجااًل وأكثر داعيًا، وأسهل سلوكًا من الطريدق العددل، ألندك إذا نظدرت  
دن  جاندب ا دع ة رحمددة هللا وكثدرة فضدله وغايدة جدوده، مدا ال يبقدى لددك م  ألمدن رأيدت  مدن س 

ن نظرت مدن جاندب الخدوف رأيدت مدن  معه خوف، فتّتكُل على ذلك بم ّرة وتأنس به، وا 
عظيم سياسة هللا وكثرة هيبته، ودّقة أمره، وغاية مناقشته، مع أوليائه وأصدفيائه، مدا ال 

ددّرة  يكدداد ددعة رحمددة هللا وتيبقددى معدده رجدداء، فتيددأس بم  قددن ط، فتحتدداج أن ال تنظددر إلددى س 
تعدددالى فقدددط، حتدددى تّتكدددل وتدددأمن، وال إلدددى عظددديم الهيبدددة والمناقشدددة فقدددط، حتدددى تقدددنط 
لدى هدذا جميعدا، وتأخدُذ مدن هدذا بعضدًا، ومدن هدذا بعضدًا،  وتيأس، بل تنظر إلى هذا وا 

ء المحدض سدهل واسدع فتركب  بينهما طريقًا دقيقًا، وت سُلك ذلك لت سلم، فإّن طريق الرجدا
يدددددك إلدددددى األمدددددن والخسدددددران، وطريدددددق الخدددددوف المحدددددض واسدددددع  عدددددريض، وعاقبتددددده تؤدّ 
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يك إلدى الضدالل، والطريدق العددل بينهمدا طريدق الخدوف والرجداء،  عريض، وعاقبته تؤدّ 
ي إلددى الغفددران واإلحسددان، ثددم  ددرًا فإندده سددبيل سددالم، ومددنهج بددّين، يددؤدّ  ن  كدان دقيقددا ع س  وا 

ندددان والرّ   دددا تسدددمع قولددده تعدددالى فدددي أبنددداء هدددذا إلدددى الج  ضدددوان، ولقددداء الملدددك الدددرحمن، أم 
 أُْخِفويَ  َموا نَْفوسٌ  تَْعلَومُ  }فَال[، وقدال: 16:]السجدة َوَطَمعا { َخْوفا   َربَُّهمْ  }يَْدُعونَ السبيل: 

ةِ  ِموونْ  لَُهوومْ  ة جدددا [ فتأّمددل هددذه الجملدد17:]السددجدة يَْعَملُوووَن{ َكووانُوا بَِمووا َجووَزاء   أَْعوويُنٍ  قُوورَّ
 ، وهللا الموفق(.1وتشّمر وتنّبه لألمر، فإنه ال يجيء بالُهوي نا

( من أقوال هللا سبحانه في قد ذكر الغزالي في هذا الكتاب )منهاج العابدينو 
الترغيب والترهيب، ومن أفعاله مع خلقه في األخذ والعفو، ومن جزائه لعباده بالتواب 

اجين، ما يجعل المؤمن دائما واقفا بين والعقاب، ومن أحوال الخائفين وأحوال الر 
ال يقنطون من يقون ال يأمنون من مكر هللا، كما الحذر واألمل، حتى األنبياء والصدّ 

 رحمته.
لوجدا سواء ال يزيد  ،لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه قال مطرف بن عبد هللا:

 .2أحدهما على صاحبه
إنكم  ،أيها الناس :لو نادى مناد من السماءوروى أبو نعيم عن عمر قال: 
 :ولو نادى مناد .لخفت أن أكون هو ،واحداً  داخلون الجنة كلكم أجمعون إال رجالً 

 .3لرجوت أن أكون هو ،إنكم داخلون النار إال رجال واحدا ،أيها الناس
 خف هللا خوفاً  يا بنيّ  :ه قال لبعض ولدهعنهللا  رضي أن علياً الغزالي:  وذكر

وارج هللا رجاء ترى أنك لو  ،لها منكأهل األرض لم يتقبّ ترى أنك لو أتيته بحسنات 
 . انتهى.4أتيته بسيئات أهل األرض غفرها لك

 ا األمر في )المدارج( فيقول:ويعرض ابن القيم، رحمه هللا لهذ
 والخوف ،فالمحبة رأسه ،القلب في سيره إلى هللا عز وجل بمنزلة الطائر)

ومتى قطع الرأس  ،حان فالطير جيد الطيرانفمتى سلم الرأس والجنا ،والرجاء جناحاه
ولكن السلف  .ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر ،مات الطائر

                                                 
 بتحقيق د. محمود مصطفى حالوى، طبعة مؤسسة الرسالة بيروت. 253،254منهاج العابدين ص  - 1
 (.2/208رواه أبو نعيم في الحلية ) - 2
 ( ومقتضى النحو: أن يقول: أن أكون أنا إياه.1/53رواه أبو نعيم في الحلية ) - 3
 (.11/424،425( واإلتحاف شرح اإلحياء )4/165انظر: اإلحياء ) - 4
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وعند الخروج من  ،استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء
قال:  ،هذه طريقة أبي سليمان وغيره .الخوف حالدنيا يقوى جناح الرجاء على جنا

وقال غيره:  .فإن غلب عليه الرجاء فسد ،ب أن تكون الغالب عليه الخوفللقل يينبغ
والرجاء  ،المركب ية هفالمحبّ  .بّ وغلبة الحُ  ،: اعتدال الرجاء والخوفأكمل األحوال

 .1(ه وكرمهوهللا الموصل بمنّ  ،والخوف سائق ،حاد
 بين الفرق اإلسالمية المختلفة:

ينه، والعارف لعصره، والعالم وينبغي لصاحب الدعوة البصير، الفاقه لد
بأحوال أمته: أن يكون وسطا بين االتجاهات الفكرية السائدة في األمة، وال يدع نفسه 

دها، ويحبسه في قفصه، ويبعده عن لبعضها دون بعض، بحيث يتفرد به أحأسيرا 
غيره، فيصبح متعّصبا منغلقا على مذهب معّين، أو طائفة معّينة، أو جماعة 

عقيدة أو الفكر أو السياسة، أو السلوك، مخاصما ما عداها، يوسعه ذّمًا خاصة، في ال
وطعنًا، دون أن يعطي نفسه فرصة للتأّمل والدراسة والمقارنة، ثم يحكم بين 

 المتنازعين أو المختلفين بالمعروف.
ففي كثير من القضايا: ال تملك مدرسة واحدة، وال فئة واحدة كل الحق، بل 

بعض قول خصومها حّقا، والواجب على قولها حقاا، كما يكون  كثيرا ما يكون بعض
العالم المنصف الذي ينشد الحق: أن يجمع حق الطوائف بعضه إلى بعض، ليتكون 

 منه القول الصواب، أو على األقل: األقرب إلى الحق.
وهذا ما ذكره اإلمام ابن القيم في كثير من المسائل التي تختلف فيها الفرق 

من المعتزلة والمرجئة والجبرية واألشعرية وغيرهم في قضايا الجبر اإلسالمية 
واالختيار، أو ما يسمى أفعال العباد، واإليمان بالقضاء والقدر، واإليمان وعالقته 
بالعمل، وبماذا يدخل المرء في اإلسالم؟ وماذا يخرجه منه؟ إلى غير ذلك من 

 م بعضا من أجلها.القضايا التي اختلف فيها أهل القبلة، وكّفر بعضه
 قال ابن القيم في كتابه )شفاء العليل(:

وبعضهم أقرب إلى  ،وأرباب هذه المذاهب مع كل طائفة منهم خطأ وصواب)
إنما تنهض على  ،هتوأدلة كل منهم وحج ،لى الخطأإب وبعضهم اقر  ،الصواب

                                                 
 (.1/517مدارج السالكين ) - 1
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فكل دليل صحيح  .على إبطال ما أصابوا فيه ال ،األخرى  ةالطائف أبطالن خط
وأنه  ،وأنه ال خالق غيره ،على إثبات قدرة الرب تعالى ومشيئته إنما يدلّ  ،بريةللج

وهذا  ،ال يستثنى من هذا العموم فرد واحد من أفراد الممكنات ،على كل شيء قدير
بمشيئته  فاعالً  مريداً  ولكن ليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون العبد قادراً  ،حق

ال  ،وأنها قائمة به ،ال هلل ،وأنها فعل له ،اله قائمة بهوأفع ،وأنه الفاعل حقيقة ،وقدرته
  .باهلل

على أن أفعال العباد فعل لهم قائم  نما يدلّ إف ،وكل دليل صحيح يقيمه القدرية
رادتهم ،بهم وأنهم مختارون لها غير مضطرين وال  ،واقع بقدرتهم ومشيئتهم وا 

نه قادرا على أفعالهم وهو ليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون هللا سبحا ،مجبورين
  .الذي جعلهم فاعلين

افرة صحيحة على من نفى قدرة الرب سبحانه على كل ضفأدلة الجبرية مت
وأثبت في الوجود  ،عموم مشيئته وخلقه لكل موجود ىونف ،شيء من األعيان واألفعال
  .شيئا بدون مشيئته وخلقه
وقدرته ومشيئته  ،افرة صحيحة على من نفى فعل العبدضوأدلة القدرية مت

 ،وال له قدرة عليه ،وهللا يعاقبه على ما لم يفعله ،وقال أنه ليس بفاعل شيئا ،واختياره
  .بل هو مضطر إليه مجبور عليه

بل  ،ال مع هؤالء وال مع هؤالء ،وعسكر اإليمان ،وحزب الرسول ،وأهل السنة
فكل حق مع طائفة  ،وهم مع هؤالء فيما أصابوا فيه ،هم مع هؤالء فيما أصابوا فيه
فمذهبهم جمع حق الطوائف  ،ء من باطلهمآوهم بر  ،من الطوائف فهم يوافقونهم فيه

باطل كل  يونف ،ونصره ومواالة أهله من ذلك الوجه ،والقول به ،بعضه إلى بعض
 .ومعاداة أهله من هذا الوجه هوكسر  ،طائفة من الطوائف

وال يردون  ،هم على اإلطالقزون إلى فئة منال يتحيّ  ،فهم حكام بين الطوائف
وال  ،وال يردون باطال بباطل ،وال يقابلون بدعة ببدعة ،حق طائفة من الطوائف

 ،بل يقولون فيهم الحق ،يحملهم شنمن قوم يعادونهم ويكفرونهم على أن ال يعدلوا فيهم
وهللا سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يعدل بين  ،ويحكمون في مقااللتهم بالعدل

َّبِْع أَْهَواَءُهْم َوقُْل آَمْنُت بَِما } :فقال ،الطوائف فَِلذَِلَك فَاْدُع َواْستَِقْم َكَما أُِمْرَت َوال تَت
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ُ ِمْن ِكتَاٍب َوأُِمْرُت أِلَْعِدَل بَْينَُكمُ  لى إفأمره سبحانه أن يدعو [ 15الشورى:] {أَْنَزَل اَّللَّ
وأن  ،بع هوى أحد من الفرق وأن ال يت ،وأن يستقيم في نفسه كما أمره ،دينه وكتابه

وأن يعدل بين أرباب المقاالت  ،وال يؤمن ببعضه دون بعض ،يؤمن بالحق جميعه
وأهل األهواء والبدع  ،وجدت أهل الكالم الباطل ،وأنت إذا تأملت هذه اآلية ،والديانات

ووجدت حزب هللا ورسوله  ،وأقلهم نصيبا ،من جميع الطوائف أبخس الناس منها حظا
 .1(سنته هم أحق بها وأهلهاوأنصار 

ْ السلفية(:  بين السلفية والصوفية )نسل ف الصوفية ونصو 

وفي عصرنا نجد الخالف منتشرا بين من يسّمونهم )السلفية( ومن يسّمونهم 
قف أهل الوسطية و )الصوفية( والحرب دائرة الرحى، مشتعلة األوار بين الفريقين. وم

عقد الصلح بين الفريقين، وتطعيم كل فريق هنا هو: فك االشتباك بين الطرفين، و 
بأفضل ما عند اآلخر. فنمزج السلفية بالصوفية البعيدة عن الشرك والمبتدعات، 
ونمزج الصوفية بالسلفية البعيدة عن التكفير والتفسيق والتبديع، ليخرج من بينهما 

ون ، كما يخرج من بطمزيج متوازن منسجم يجمع بين شدة السلفية، ورقة الصوفية
 .النحل التي تأكل من كل الثمرات، شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس

وأذكر أني تحدثت في هذه القضية مع المفكر اإلسالمي السوري المعروف 
األستاذ محمد المبارك، وقال لي: يجب أن نتفق على تسليف الصوفية، وتصويف 

إن الصوفية ينقصها هذا حق، وهو المطلوب في هذه المرحلة. ف السلفية! وقلت له:
مها السلفيون، حتى ال يقعوا في ك  ح  االنضباط بأصول الشريعة ونصوصها التي يُ 

الشرك في العقيدة، أو االبتداع في العبادة، أو قبول الخرافات في الفكر. كما أن 
، وصرامة تهم، لترطيب جفاف القلوبرقّ و  ةالسلفية في حاجة إلى روحانية المتصوف

  . االلتزام الحرفي
وهذا ما رأيناه بجالء في موقف اإلمامين الكبيرين: ابن تيمية وابن القيم، فهما 

ن إليها، شارحين لها، يمع سلفيتهما المشهورة والمعروفة التي عاشا عمرهما داعي –
من أعظم دعاة الرّبانية الصادقة، واإليمانية الباسقة، والروحانية  –ذاّبين عنها 

ب والسنة. والبن تيمية في مجموع الفتاوى مجلدان في الصافية، المؤسسة على الكتا

                                                 
 .52،51انظر: شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل صـ  - 1
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التصوف والسلوك. والبن القيم ذخيرة هائلة من مصنفاته في التصوف، ال تخفى على 
دارس، أشهرها موسوعته )مدارج السالكين، شرح منازل السائرين إلى مقامات )إيام 

ياك نستعين((.  نعبد وا 
يل فيهم، بال إفراط وال تفريط. وكالم ابن تيمية عن التصوف هو أعدل ما ق

 وهو ما يجب أن يحتذى فيما يختصم فيه الناس، دون تحكيم األهواء واألحقاد.
 دعوة حسن البنا إلى الشمول والتوازن:

وهذا ما جعل اإلمام حسن البنا يقول عن دعوته: إنها تضم كل هذه المعاني 
 المتفرقة في الجماعات والجمعيات اإلسالمية المختلفة.

سالم اإلخوان المسلمين( قال في رسالة المؤتمر الخامس شارحا ما سماه )إف
بعد أن جزأه اآلخرون،  انفردوا به من فهم شمولي متوازن لإلسالم، وهو يعني: ما

ْلنَا، ال كما وصفه هللا حين قال لرسوله: وجعلوه لحما على وضم  اْلِكتَابَ  َعلَْيكَ  }َونَزَّ

 .[89:]النحل ِلْلُمْسِلِميَن{ َوبُْشَرى َوَرْحَمة   ُهدى  وَ  َشْيءٍ  ِلُكل ِ  تِْبيَانا  
 :ووصف حسن البنا جوانب اإلصالح في دعوة اإلخوان، فقّرر أنها

دعوة سلفية: ألنهم يدعون إلى العودة باإلسالم إلى معينه الصافي من  - 1
 كتاب وسنة رسوله.

مطهرة في كل ل بالسنة الوطريقة سنية: ألنهم يحملون أنفسهم على العم – 2
 ذلك سبيال. ادات ما وجدوا إلىاصة في العاقئد والعبشيء، وبخ

رة النفس، ونقاء اون أن أساس الخير طهملنهم يعألوحقيقة صوفية:  – 3
والمواظبة على العمل، واإلعراض عن الخلق، والحب في هللا، واالرتباط على القلب، 
 الخير.

لحكم في الداخل، وتعديل النظر وهيئة سياسية: ألنهم يطالبون بإصالح ا – 4
إلى صلة األمة اإلسالمية بغيرها من األمم في الخارج، وتربية الشعب على العزة 

 والكرامة والحرص على قوميته إلى أبعد حد.
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وجماعدددة رياضدددية: ألنهدددم يعندددون بجسدددومهم، ويعلمدددون أن المدددؤمن القدددوي  – 5
لبددددنك عليددددك "إن ول: ، وأن النبددددي صدددلى هللا عليددده يقدددد1خيدددر مدددن المددددؤمن الضدددعيف

وأن تكدداليف اإلسددبالم كلهددا )ال يمكددن( أن تددؤدى كاملددة صددحيحة إال بالجسددم  .2"حقدداً 
القدددوي؛ فالصدددالة والصدددوم والحدددج والزكددداة ال بدددّد لهدددا مدددن جسدددم يحتمدددل أعبددداء الكسدددب 
والعمددددل والكفدددداح فددددي طلددددب الددددرزق، وألنهددددم تبعددددًا لددددذلك يعنددددون بتشددددكيالتهم وفددددرقهم 

وربمدا فاقدت كثيدرًا مدن األنديدة المتخصصدة بالرياضدة البدنيدة  الرياضية عناية تضدارع
 وحدها.

ورابطددة علميددة ثقافيددة: ألن اإلسددالم يجعددل طلددب العلددم فريضددة علددى كددل  – 6
؛ وألن أندية اإلخوان هي في الواقدع مددارس للتعلديم والتثقيدف، ومعاهدد 3مسلم ومسلمة

 لتربية الجسم والعقل والروح.

اإلسددالم يعندددى يتدددبير المدددال وكسددبه مدددن وجهددده،  وشددركة اقتصدددادية: ألن – 7
، 4وهددو الددذي يقددول نبيدده صددلى هللا عليدده وسددلم: "نعددم المددال الصددالح للرجددل الصددالح"

، "إن هللا يحدددب المدددؤمن 5ويقدددول: "مدددن أمسدددى كدددااًل مدددن عمدددل يدددده أمسدددى مغفدددورًا لددده"
 .6المحترف"

حدددداولون وفكددددرة اجتماعيددددة: ألنهددددم يعنددددون بددددأدواء المجتمددددع اإلسددددالمي وي – 8
 انتهى الوصول إلى طرق عالجها وشفاء األمة منها.

                                                 

(، والنسائي في 79(، وابن ماجه في المقدمة )8791(، وأحمد في المسند )2664إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم في القدر ) -1
 ريرة.( عن أبي ه10386الكبرى كتاب عمل اليوم والليلة )

( والنسائي في الصيام 6867أحمد في المسند )( كما رواه 1159( ومسلم في الصيام )1975رواه البخاري في الصوم ) متفق عليه: - 2
 ( عن عبد هللا بن عمرو.2391)

(، والبيهقي في 3728(، وأبو يعلى في مسنده )9(، والطبراني في األوسط )224في اإليمان ) ابن ماجه رواهإشارة إلى الحديث الذي  - 3
 (.183( عن أنس، وصححه األلباني في صحيح ابن ماجه )1665الشعب )

( عن عمرو بن 3210، ورواه ابن حبان في الزكاة )مسلم شرط على صحيح إسناده: ( وقال مخّرجوه17096رواه أحمد في المسند ) - 4
 العاص.

(، وضعفه األلباني 4/108) طبراني في األوسط وفيه جماعة لم أعرفهمرواه ال(، وقال الهيثمي: 7520رواه الطبراني في األوسط ) - 5
ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن ( ومن األحاديث الصحيحة في هذا الباب ما رواه البخاري في البيوع: "5485في ضعيف الجامع )

ن نبي هللا داود عليه السالم كان يأكل من عمل يده ،يأكل من عمل يده   (.1930" )وا 
رواه الطبراني في الكبير واألوسط  ( عن ابن عمر، وقال الهيثمي:1237(، والبيهقي في الشعب )9182رواه الطبراني في األوسط ) - 6

 (.1704(، وضعفه األلباني في ضعيف الجامع )4/106) وفيه عاصم بن عبيد هللا وهو ضعيف
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بهدذا الشدمول المتدوازن أو التدوازن الشدامل، قدد جمدع بدين المتقدابالت علدى نهدج 
 وسط ومتناسق، يكمل بعضا بعضا، وال يناقض بعضه بعضا.

 الموقف من الحضارة الغربية:

حضارة كما يجب على رجل الدعوة البصير: أن يقف الموقف الوسط من ال
الغربية التي أصبحت تسود عالمنا المعاصر، حتى أطلقوا عليها )الحضارة الكونية( 
ن كانت هي  نظرا النتشارها وقوة تأثيرها على أهل األرض، تبعا لقوة أصحابها، وا 

 )حضارة غربية( ال شك في ذلك.

 الدعوة إلى الفناء في الحضارة الغربية:

لى تبّني هذه الحضارة بكل ما فيها من يدعو إ –من قديم  –فإذا كان هناك 
وأفكار ومفاهيم، وآداب وتقاليد، ومشاعر وأحاسيس، وشبهات من قيم وموازين، 

وشهوات، بما فيها من جذور مادية الفكر، ونفعية األخالق، والعصبة للجنس 
األبيض، وازدواجية المعايير، واحتقار للدين، وا عراض عن فكرة اآلخرة والخلود 

ادى بأن الحضارة ال تتجزأ، ويجب أن تأخذ كلها بخيرها وشرها وحلوها والجزاء، وين
 وفي فّننا،ومّرها، ما يحمد فيها وما يعاب.. وأن نقّلدهم في جدنا ولهونا، وفي علمنا 

! كما دعا إلى ذلك المفكر المعروف وأن نكتب من الشمال إلى اليمين كما يكتبون 
 .ته، كما قال هو عن نفسه بصراحةنجيب محمود، في فترة من حياالدكتور زكي 

 الدعوة إلى رفض الحضارة الغربية كلها:

وكان في مقابل هؤالء من يرفض هذه الحضارة بكل ما فيها، وال يرى فيها إال 
في العالقات،  الباطل في االعتقاد، والكذب في األقوال، والشر في األفعال، والبغي

ا، فقد أخذوه أصال من عندنا، وأضافوا في العلم والتكنولوجي حتى ما فيها من تفّوق 
 إليه وطّوروه، فهو بضاعتنا ترّد إلينا.

لى الجنس، واستباحتهم  يضّخمون هؤالء  انحرافهم في نظرتهم إلى المرأة، وا 
وتأييدهم للحرمات، وتسميتهم )الشذوذ الجنسي( مثلية، ووقوفهم مع اإلباحية والعري، 

أبرز مثل له: الظلم الصارخ الواقع على للظلم الواقع على الشعوب المستضعفة، و 
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أهل فلسطين، منذ نحو تسعين سنة إلى اليوم، وخصوصا بعد قيام دولة الكيان 
 الصهيوني إلى اليوم.

هؤالء يرفضون حتى الديمقراطية وما انتهت إليه من أوضاع سياسية، حّدت 
اإلنسان،  بها من طغيان الحكام المتسّلطين الجّبارين، وما جاء من حماية لحقوق 

وحرمات المستضعفين، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وحق الجماهير في 
 محاسبة حّكامها، وتغّيرهم إذا أصّروا على الفساد والطغيان.

 أهل الوسط:

وفي مقابل هؤالء وأوالئك، ينبغي أن يقف أهل الوسط، يأخذون من الحضارة 
تساعد على تقوية العمل خير ما فيها من علم وتكنلوجيا وحسن إدارة، وثقافة 

الجماعي، والتفكير الجماعي، وعمل الفريق، والنقد الذاتي، والنصح لرخرين، 
والتغيير بالطرق السلمية، وكل هذه األشياء حين تحّللها وتتأملها، تجد لها أصال في 

 ديننا، ودالئلها الشرعية من كتاب ربنا، وسنة نبّينا، وروائع تراثنا.
جرائها في شفافية نأخذ خير ما في الد يمقراطية من وسيلة االنتخابات وا 

قرار  ونزاهة، وفصل السلطات، وتعدد األحزاب السياسية، وحرية الصحافة، وا 
وحقوق اإلنسان، بعد أن نضفي  المحافظة على الضروريات والحريات والحرمات

 ة.عليها من روحنا ومن قيمنا ومن ثقافتنا ما يجعلها جزءا من منظومتنا اإلسالمي
كما يجب علينا أن نتجّنب من آفات هذه الحضارة ما أصبح موضع النقد من 
كثير من فالسفتها وعلمائها وآدبائها وساستها، الذين دقوا أجراس الخطر، إذا لم 

ا ذلك في تتدارك هذه الحضارة نفسها، وتعالج بصراحة أخطاءها وخطاياها، كما رأين
سون، ورينيه دوبو، وروجي لولن و لكيس كاريل، ولعدد منهم، منهم شنجر، وأ

  جارودي، وغيرهم.
 الوسطية في ميدان التربية والتعليم: -ثانيا: 

ذا كان على الداعية أن يأخذ الناس بالمنهج الوسط، فكذلك على المعلم  وا 
والمربي أن يأخذ مع المتعلمين والمتلقين عنه من الناس: المنهج الوسط، الذي ال 

 وكس فيه وال شطط.
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ع الناس من حوله يغرقون في متاع الحياة الدنيا، وينسون اآلخرة التي فال يد
هي دار القرار، فهو يعيش في الدنيا كأنما هو مخّلد فيها، هي أكبر هّمه، ومبلغ 
 علمه، ومحور تفكيره، ومنتهى آماله، ناسيا أنها أيام معدودة تنتهي بالموت، وأن

وهي خير ن، وأنها مزرعة لرخرة م، وسرورها مشوب بالحز اللذاتها ممزوجة باآل
ليحصد هناك. ولذلك امتأل القرآن والسنة بالتحذير من  وأبقى، يزرع اإلنسان هنا

غرورها، والتخويف من فتنتها، وكان من األدعية النبوية المأثورة: "اللهم ال تجعل 
 .1الدنيا أكبر همنا وال مبلغ علمنا"

الدُّْنَيا *  اْلَحيَاةَ  إِالَّ  يُِردْ  َولَمْ  ِذْكِرنَا َعنْ  ىتََولَّ  َمنْ  َعنْ  }فَأَْعِرضْ وقال القرآن: 

 اْلَحيَاةَ  إِالَّ  يُِردْ  }لَمْ [. فالخطر هنا ينجم في أنه 29،30:]لنجم اْلِعْلِم{ ِمنَ  َمْبلَغُُهمْ  ذَِلكَ 

 فاآلخرة بعيدة عن إرادته واهتمامه. الدُّْنيَا{
اومثله قوله تعالى:   ِهيَ  اْلَجِحيمَ  الدُّْنيَا * فَِإنَّ  اْلَحَياةَ  آثَرَ َطغَى * وَ  َمنْ  }فَأَمَّ

[. فليس المعيب أن يستمتع بما أحل هللا من طيبات 39-37:]النازعات اْلَمأَْوى{
الدنيا، إنما المعيب أن يؤثر الدنيا على اآلخرة، فالدنيا هي اختياره األول، وعند 

: أن يؤثر المرء الفاني على المقارنة يفضّلها على اآلخرة. وهذا هو الخسران حّقا
َبْل تُْؤِثُروَن اْلَحيَاةَ }قال تعالى: الباقي. والحقير على النفيس، والرخيص على الغالي. 

ما الدنيا في اآلخرة وفي الحديث: "[، 16،17األعلى:] {َواْْلِخَرةُ َخْيٌر َوأَْبقَى*  الدُّْنيَا
 .2"بم يرجع؟ :فلينظر ،إال مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم

كما ال ينبغي للمربي البصير أن يدع الناس يسرفون في الجانب الروحي على 
حساب الجانب المادي، وبعبارة أخرى يهملون أمر الدنيا من أجل أمر اآلخرة، كما 
هو شأن الرهبانية النصرانية، والمانوية الفارسية، والبرهمية الهندية، والبوذية الصينية، 

نية، وغيرها من المذاهب التي تقوم فلسفتها على تعذيب الجسد من والرواقية اليونا
 روح!لأجل ا

ُ  آتَاكَ  فِيَما }َواْبتَغِ فهذا مناف للمنهج القرآني الذي يقول:   َوال اْْلِخَرةَ  الدَّارَ  اَّللَّ

ُ  الدُّْنيَا ِمنَ  نَِصيبَكَ  تَْنسَ   آدَمَ  بَنِي ا}يَ [ 77:]القصص { إِلَْيكَ َوأَْحِسْن َكَما أَْحَسَن اَّللَّ
                                                 

 ( عن ابن عمر.2783ه األلباني في صحيح الترمذي )، وحسنحديث حسن غريب( وقال: 3502رواه الترمذي في الدعوات ) - 1
( كالهما 4108) (، وابن ماجه2323(، والترمذي )18008(، وأحمد في المسند )2858صفة الجنة ونعيمها وأهلها )رواه مسلم في  - 2

 في الزهد، عن المستورد بن شداد الفهري.
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 اْلُمْسِرفِيَن * قُلْ  يُِحبُّ  ال إِنَّهُ  تُْسِرفُوا َوال َواْشَربُوا َوُكلُوا َمْسِجدٍ  ُكل ِ  ِعْندَ  ِزينَتَُكمْ  ُخذُوا

مَ  َمنْ  ِ  ِزينَةَ  َحرَّ ْزِق{ ِمنَ  َوالطَّي ِبَاتِ  ِلِعبَاِدهِ  أَْخَرجَ  الَّتِي اَّللَّ  [.31،32:]األعراف الر ِ
 َوقِنَا َحَسنَة   اْْلِخَرةِ  َوفِي َحَسنَة   الدُّْنيَا فِي آتِنَا }َربَّنَاالمعّبرة:  ومن أدعية القرآن

[. وكان النبي صلى هللا عليه وسلم أكثر ما يدعو بهذا 201:]البقرة النَّاِر{ َعذَابَ 
 . 1الدعاء، كما روى ذلك أنس

 وكان من أدعية الرسول المعّبرة عن المنهج الوسطي قوله عليه الصالة
 .اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري والسالم: "

  .وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي
 .يها معاديإلوأصلح لي آخرتي التي 

  .واجعل الحياة زيادة لي في كل خير
 .2"واجعل الموت راحة لي من كل شر

 الدنيا واآلخرة.الدين و فجمعت بين خيرات 
على من غال منهم في عبادته على ولذلك أنكر النبي المعلم األول ألمته 

حساب الحقوق األخرى الواجبة عليه: حق بدنه في الراحة، وحق عينه في النوم، 
 وحق زوجه في المؤانسة واإلمتاع، وحق زواره والمجتمع من حوله.

وكان ينصح أصحابه بالرفق واالعتدال أبدا؛ ألن هللا رفيق يحب الرفق، وألنه 
د بهم العسر، وألن االعتدال هو الذي يدوم، والتشدد أو يريد بعباده اليسر وال يري

ولن يشاد  ،إن الدين يسرالتطرف قصير العمر. وكان يقول عليه الصالة والسالم: "
وشيء من  ،واستعينوا بالغدوة والروحة ،فسددوا وقاربوا وأبشروا ،الدين أحد إال غلبه

 .3"لجةالدُّ 
أي دين اإلسالم ذو يسر  (يسر إن الدينقال العالمة المناوي في شرحه: ))

ٌر( كأنه نفسه ،مبالغة لشدة اليسر وكثرته ،أو هو يسر ،نقيض العسر بالنسبة  )ُيس 
( أي يقاوم )الدين أحد إال غلبه( أي لرفع اإلصر عن األمة )ولن يشادّ  ،لألديان قبله

                                                 
كما رواه أحمد في المسند (، 2690الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار )في مسلم و  (،4522البخاري في التفسير ) رواهمتفق عليه:  - 1
 .عن أنس (1518الصالة )وأبو داود في (، 13163)
 .عن أبي هريرة (2720مسلم في الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار )رواه  - 2

 سبق تخريجه. - 3
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. 1بل  إال عجز فغُ  ،كالرهبان في الصوامع ،فقويترك الرّ  ،ق أحد في العبادةال يتعمّ 
  اهد. 

ورأى الناس  ،فقد رأينا ،في هذا الحديث علم من أعالم النبوة :رقال ابن المنيّ 
وليس المراد منع طلب  (الفتح)قال في  د،ع في الدين ينقطع اهطّ تنأن كل م :قبلنا

 ،بل منع اإلفراط المؤدي إلى المالل ،فإنه من األمور المحمودة ،األكمل في العبادة
كمن  ،أو إخراج الفرض عن وقته ،ع المفضي إلى ترك األفضلوّ والمبالغة في التط

فنام عن صالة  ،ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل ،ي الليلبات يصلّ 
وفي حديث محمد بن األذرع عند  .أي عن وقت الفضيلة إلى أن خرج الوقت ،الصبح
وقد يستفاد من هذا  .2"أيسرهوخير دينكم  ،إنكم لن تنالوا هذا األمر بالمبالغة" :أحمد

 ،عفإن األخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطّ  ،اإلشارة إلى األخذ بالرخصة الشرعية
كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعمال الماء إلى 

ولن " :وفي رواية .بص  نّ على هذه الرواية إال ال (الدين)وليس في  ..حصول الضرر
وحكى صاحب المطالع أن أكثر  ،بإضمار الفاعل للعلم به ،3"إال غلبه دينُ ال يشاد  

مبني لما لم يسم فاعله وعارضه النووي بأن  يشادّ  على أنّ  (الدينُ )الروايات برفع 
ويجمع بين كالميهما بالنسبة إلى روايات  :قال ابن حجر .أكثر الروايات بالنصب

 .4المشارقة والمغاربة
وهو الصواب بال إفراط وبال تفريط )وقاربوا( أي ال  ،السداددوا( الزموا )فسدّ  

ن قل  ،تبلغوا النهاية بل تقربوا منها )وأبشروا( أي أبشروا بالثواب على العمل الدائم وا 
حة( بفتح أولهما أي و  وة والر  د  ر به تعظيما وتفخيما )واستعينوا بالغ  وأبهم المبش  

 ،ل النهار وبعد الزوالا في وقت النشاط كأوّ واستعينوا على مداومة العبادة بإيقاعه
جة( بضم ل  والروحة السير بعد الزوال )وشيء من الدُّ  ،وأصل الغدوة السير أول النهار

أي واستعينوا  ،ويجوز فتحهما لغة ،كذا الرواية :قال الزركشي والكرماني ،وسكون 
وهذه أطيب أوقات  ،عليها بإيقاعها آخر الليل أو والليل كله بدليل تعبيره بالتبعيض

                                                 
 .نشر دار الكتب العلمية بيروت (2/417فيض القدير ) - 1

 وه: إسناده حسن. ج(، وقال مخرّ 15936أحمد في المسند ) رواه - 2
 سبق تخريجه. - 3

  ( نشر دار الفكر بيروت.1/94فتح الباري ) - 4
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هه على أوقات فنب   ألن المصطفى صلى هللا عليه وسلم خاطب مسافراً  ؛المسافر
وهذه األوقات أروح  ،وحسن هذه االستعارة أن الدنيا بالحقيقة دار نقلة لرخرة .نشاطه

  .بعض الشراحذكره ما يكون فيها البدن للعبد 
ير بها عن الصالة في هذه جة استعل  الروحة والغدوة والدُّ  :وقال البيضاوي 

ومن  ،ومن الطبيعة إلى الشريعة ،ألنها سلوك وانتقال من العادة إلى العبادة ؛األوقات
  .الغيبة إلى الحضور

كأن المصطفى صلى هللا عليه وسلم يخاطب مسافرا انقطع  :وقال الكرماني
ه أوقات ألن هذ ؛هه إلى أوقات نشاطه التي ترك فيها عملهفنب   ،طريقه إلى مقصده

ه األمة على اغتنام فنب   ،فالدنيا دار نقلة وطريق إلى اآلخرة ،المسافر على الحقيقة
 .1(هذا الحديث من جوامع الكلم :قال جمعقال المناوي:   .أوقات فرضهم

وكان عليه السالم يحّذر، بل يشّدد الّتحذير من الغلو والتنّطع، كلما جاءت 
لتشدد الدائم، أن وراءه الهالك، هالك الفرد، وهالك مناسبة لذلك، مبّينا خطر الغلو وا

 األمة.
بمثل هذا ففي عبادة الحج، حين جيء له بحصوات مناسة ليرمي بها، قال: "

 .2"فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين ،إياكم والغلو في الدين ،فارموا
 . قالها ثالثا.3وقال في مناسبة أخرى: "هلك المتنطعون"

ن هم المتعّمقون الغالون في فهم الدين وتطبيقه، بحيث يعّسرون وال والمتنطعو 
 ييّسرون، وينّفرون وال يبّشرون.

وكان المخوف على الصحابة هو نزعة الغلو والتشدد، ولم يكن نزعة التفريط 
أو االنحالل هي المخوفة عليهم، ومع هذا ال يخلو األمر من وجود بعض 

ض الفرائض، مثل ذلك الرجل الذي نام حتى المقّصرين، الذين قد يضّيعون بع
 .4أصبح، وطلعت عليه الشمس، فقال: "ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه"

                                                 

 ( نشر دار المعرفة بيروت.1969( شرح حديث )2/329فيض القدير شرح الجامع الصغير ) - 1

 الحصين بن زياد غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده( وقال مخّرجوه: 1851رواه أحمد في المسند ) - 2
 عن ابن عباس. (3029في المناسك ) و ابن ماجه (،3057، و النسائي في مناسك الحج )مسلم رجال فمن

 سبق تخريجه. - 3

(، والنسائي 4059(، كما رواه أحمد في المسند )774(، ومسلم في صالة المسافرين )1144في التهجد ) ي متفق عليه: رواه البخار  - 4
 ( عن ابن مسعود.1330(، وابن ماجه في إقامة الصالة )1608في قيام الليل )
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ومثل قوله عليه السالم عن بعض الناس: "تلك صالة المنافق، تلك صالة 
المنافق، تلك صالة المنافق" ثم فسرها بأنها صالة من يرقب قرص الشمس حتى إذا 

 .1"أربعا ال يذكر هللا فيها إال قليالفنقرها  اقتربت الغروب "قام
كما وجد في ذلك المجتمع الطاهر من يرتكب بعض المحّرمات، ولهذا أقيمت 
فيه الحدود والتعزيرات، ولكن على قلة. وكل الذين أقيم عليهم حد الزنى إنما قام 

 بإقرارهم على أنفسهم طالبين أن يتطّهروا.
مر من الضرب باأليدي والثياب ونحو وبعض من أجريت عليهم عقوبة الخ

ذلك، حتى قال بعضهم في أحدهم: ما أكثر ما يؤتى به لعنه هللا! وهنا قال الرسول 
وفي رواية: "ال تلعنه،  2!"عونا للشيطان على أخيك نال تكصلى هللا عليه وسلم: "
 !3فإنه يحب هللا ورسوله"

 َخَلُطوا بِذُنُوبِِهمْ  تََرفُوااعْ  }َوآَخُرونَ وقال القرآن في فئة من هذا المجتمع: 

ُ  َعَسى َسي ِئا   َوآَخرَ  َصاِلحا   َعَمال   َ  إِنَّ  َعَلْيِهمْ  يَتُوبَ  أَنْ  اَّللَّ  َرِحيٌم{ َغفُورٌ  اَّللَّ
 [.102:]التوبة

 ولم يكن فيه الفجرة المتبّجحون والمجاهرون بمعاصي هللا تعالى.
لمنافقين( الذين يتظاهرون إنما كان يتمثل الخطر على هذا المجتمع في فئة )ا

َ  }يَُخاِدُعونَ باإلسالم وما هم بمسلمين،   أَْنفَُسُهمْ  إِالَّ  يَْخدَُعونَ  َوَما آَمنُوا َوالَِّذينَ  اَّللَّ

 [.9:]البقرة يَْشعُُروَن{ َوَما
 إِالَّ  يُْنِفقُونَ  َوال ُكَسالَى َوُهمْ  إِالَّ  الصَّالةَ  يَأْتُونَ  َوال }وهم الذين وصفهم بقوله: 

 َوال النَّاسَ  يَُراُوونَ  ُكَسالَى قَاُموا الصَّالةِ  إِلَى قَاُموا }َوإِذَا[. 54:]التوبة َكاِرُهوَن{ َوُهمْ 

َ  يَْذُكُرونَ   َهُؤالِء{ ِإلَى َوال َهُؤالءِ  إِلَى ال ذَِلكَ  بَْينَ  قَِليال  * ُمذَْبذَبِينَ  إِالَّ  اَّللَّ
 [.142،143:]النساء

تيقء لهم، والتحذير منهم، حتى ال تتسلل عدوى فهؤالء هم الذين ينبغي ال
 أمراضهم إلى المجتمع كله.

                                                 
( كالهما في الصالة، والنسائي 160(، والترمذي )413(، وأبو داود )12929(، وأحمد في المسند )622رواه مسلم في الصالة ) - 1

 ( عن أنس. 511في المواقيت )

( 5287( والنسائي في الحد في الخمر )4477( وأبو داود في الحدود )7985( وأحمد في المسند )7776رواه البخاري في الحدود ) - 2
 عن أبي هريرة.

 عن عمر. (6780رواه البخاري في الحدود ) - 3
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 نهج المربين الربانيين:
وعلى المربين البصراء الربانيين: أن يربوا أبناء األمة على تحّري هذا المنهج 
القرآني النبوي واتباعه، وعدم الحيدة عنه إلى اليمين أو الشمال. وهو ما مضى عليه 

 عنهم، حتى قال عبد هللا بن عمرو بن العاص، وهو الذي نهاه الصحابة رضي هللا
اعمل حق نفسه وأهله وجماعته ودنياه: ) النبي عن الغلو في العبادة والجور على

 .1(واعمل آلخرتك كأنك تموت غدا ،لدنياك كأنك تعيش أبدا
وروى أبو عبيد في )غريب الحديث( عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه: 

 .2ه األمة النمط األوسط، يلحق بهم التالي، ويرجع إليهم الغالي()خير هذ
قال الزمخشري: في )الفائق( في غريب الحديث: النمط الجماعة من الناس 

 وقد تقّدم الحديث عن هذا األثر عن علي. أمرهم واحد.
 :موقف المربي الحق من مريديه

ا أرشد إلى ذلك وعلى المربي الحق أن يسلك بمن يربيهم مسلك التوسط، كم 
القرآن والسنة، في االعتقاد وفي العبادات، وفي اآلداب وفي المعامالت، معاملة 
المرء مع نفسه، ومعاملته مع أسرته، ومعاملته مع جيرانه ومن حوله، ومعاملته مع 

 أمته، ومعاملته مع أعدائه وأعداء أمته.
، فال ينبغي له أن ويبدأ ذلك المنهج بعالقة المربي نفسه مع مريديه وتالميذه

يذيب شخصيتهم، وال يمنعهم حق السؤال أو المناقشة، ناهيك باالعتراض. كما يروى 
عن بعض المتصوفة: من قال لشيخه: لم؟ لم ُيفلح! أو: المريد بين ي د ي الشيخ 

 كالميت بين يدي الغاسل! أو قولهم: من اعترض انطرد، ومن باح راح!
الكريم، ويعترضون على بعض تصرفاته،  فقد كان الصحابة يناقشون رسولهم

ويقترحون عليه غير ما رآه، وينزل أحيانا على رأيهم تاركا رأيه األول. كما اعترض 
عمر على إرساله عليه السالم أبا هريرة يبّشر الناس: أن من قال )ال إله إال هللا( 

ك وترك دخل الجّنة. ووجه تحّفظه أن إطالق هذا قد يوهم الناس باالتكال على ذل
 العمل، فكان اقتراح عمر أن يدع الناس يعملون، فقال: خلهم يعملون!

                                                 
   (.2/983رواه الحارث في المسند كتاب الزهد ) - 1

 (.35639رواه ابن أبي شيبة في الزهد ) - 2
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كما أنه ال يدع لهم الحبل على الغارب، أو يجرئهم على التطاول على مقام 
من يعلمهم، بحيث يجترئون عليه، ويسيئون األدب معه، فقد عّلمنا النبي الكريم أن 

فضله. كما قال عليه الصالة  نعرف للكبير حقه، وللعالم قدره، ولكل ذي فضل
. فكيف إذا 1والسالم: "ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا، ويعرف لعالمنا"

 كان الكبير عالما، أو كان العالم كبيرا؟ فقد اجتمع له الحقان معا.
وقد قيل ألحد العظماء: نراك تحترم معّلمك أكثر من أبيك! فقال: إن أبي 

ي فانية، ومعلمي سبب حياتي المعنوية، وهي باقية! فنظم سبب حياتي المادية، وه
 هذا الشاعر فقال:

!ْْفهذاْمربيْالروح،ْوالروحْجوهرْْْ ْوذاكْمربيْالجسم،ْوالجسمْكالصدف 
 أدب المتصوفة بين الغلو والجفاء:

وقد قال العالمة إسماعيل الهروي في )منزلة األدب( من رسالته الشهير 
ياك نستعين"(: األدب: حفء الحد بين )منازل السائرين إلى مقا مات "إياك نعبد وا 

 .2الغلو والجفاء، بمعرفة ضرر العدوان
فإن  .هذا من أحسن الحدودوشرح هذا ابن القيم في )المدارج( فقال: )
واألدب: الوقوف في الوسط  .االنحراف إلى أحد طرفي الغلو والجفاء: هو قلة األدب

وال يتجاوز بها ما جعلت حدودا  ،رع عن تمامهافال يقصر بحدود الش ،بين الطرفين
 .والعدوان: هو سوء األدب .وهللا ال يحب المعتدين .فكالهما عدوان .له

  .وقال بعض السلف: دين هللا بين الغالي فيه والجافي عنه
ولم يوف الصالة  .فإضاعة األدب بالجفاء: كمن لم يكمل أعضاء الوضوء

وهي قريب من مائة أدب:  .وفعلها لى هللا عليه وسلمص ها رسول هللاآدابها التي سن  
 .ما بين واجب ومستحب

ضاعته بالغلو: كالوسوسة في عقد النية والجهر  ،ورفع الصوت بها ،وا 
كالتشهد األول  .هفُ وتطويل ما السنة تخفيفه وحذ   .باألذكار والدعوات التي شرعت سرا

صلى هللا عليه  فعله رسول هللاوزيادة التطويل على ما  .ه سنةفُ والسالم الذي حذ  
                                                 

(، وحسنه 1/122"، والحاكم في العلم )صحيح لغيره دون قوله : "ويعرف لعالمنا(، وقال مخّرجوه: 22755)رواه أحمد في المسند  - 1
  .، عن عبادة بن الصامت(5443) في صحيح الجامع األلباني

 ( نشر دار الكتب العلمية بيروت.1/67منازل السائرين ) - 2
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صلى هللا  فإن النبي .اق الصالة والنقارون لها ويشتهونهرّ ال على ما يظنه سُ  وسلم.
وكان يأمرهم  .وقد صانه هللا من ذلك .لم يكن ليأمر بأمر ويخالفه عليه وسلم

وتقام صالة الظهر فيذهب الذاهب  ،ويأمرهم بالتخفيف .اتبالتخفيف ويؤمهم بالصافّ 
ويدرك رسول هللا في الركعة  ،ويأتي أهله ويتوضأ .فيقضي حاجته ،البقيع إلى

 .فإن ذلك اختصار .ال نقر الصالة وسرقها ،فهذا هو التخفيف الذي أمر به .األولى
كما غلت  ،: أن ال يغلو فيهموسط في حق األنبياء عليهم السالمومثال هذا الت
واليهود  ،عبدوهم ى فالنصار  .يهودوال يجفو عنهم كما جفت ال ،النصارى في المسيح

  .واتبعوا ما جاءوا به ،وعزروهم ونصروهم ،: آمنوا بهمواألمة الوسط ،قتلوهم وكذبوهم
وال يستغرق  ،: أن ال يفرط في القيام بحقوقهمومثال ذلك في حقوق الخلق

 ،أو عن مصلحة دينه وقلبه ،أو عن تكميلها ،بحيث يشتغل بها عن حقوق هللا ،فيها
وعلى هذا  .فإن الطرفين من العدوان الضار . يجفو عنها حتى يعطلها بالكليةوأن ال
 .اهد 1(وهللا أعلم .: هي العدلفحقيقة األدب ،الحد

 الوسطية اإلسالمية في تربية حسن البنا:

ومما ينبغي أن نذكره ونذّكر به هنا: التربية الوسطية التي تمّيز بها اإلمام 
ي كتابنا )التربية اإلسالمية ومدرسة حسن حناها فسن البنا، ومدرسته، وقد شر ح

 البنا(.
طًا بين األمم والملل، وكان أهل السنة وسطًا بين  فإذا كان المسلمون وس 

 الفرق، فاإلخوان وسط بين الجماعات.
فهم يوازنون بين العقل والعاطفة، وبين المادة والروح، وبين النظر والعمل، 

ورى والطاعة، وبين الحقوق والواجبات وبين القديم وبين الفرد والمجتمع، وبين الش
 والجديد.

 التوسط في الموقف من التراث اإلسالمي:

وقد انتفعت الحركة بالتراث اإلسالمي كله، فأخذت من علماء الشريعة العناية 
بالنصوص واألحكام، ومن علماء الكالم االهتمام باألدلة العقلية ورّد الُشبهات، ومن  

العناية بتربية القلوب وتزكية النفوس، مع الحرص البالغ على التحرر  علماء التصوف

                                                 
 (.5/392،393مدارج السالكين ) - 1
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مما علق بهذا التراث من شوائب ومحدثات، والرجوع إلى النبع الصافي من كتاب هللا 
 وسّنة رسوله.

 بين التعصب المذهبي والالمذهبية:
ذاهبه ومدارسه موقف الرفض قف حسن البنا من التراث الفقهي بملم ي
أو  وال موقف القبولالذين يسّمونهم )الالمذهبيين(، ما صنع بعض الناس، المطلق، ك

للمذاهب، ولم ُيحّرمه  أبدا لم يوجب التقليدللمذهب، كما فعل آخرون، ف المطلق التقليد
على كل الناس، لكنه أجازه لبعض الناس بقيود وشروط هي غاية في  أبدا كذلك

 ألصول العشرين:االعتدال، فقال: فقي )األصل السابع( من ا
 مدن ولكل مسدلم لدم يبلدغ درجدة النظدر فدي أدلدة األحكدام الفرعيدة أن يتبدع إمامداً )

ف أدلددة أن يجتهددد مددا اسددتطاع فددي تعددرُّ  – مددع هددذا اإلتبدداع –، ويحسددن بدده أئمددة الدددين
دد متددى صددح   ،ل كددل إرشدداد مصددحوب بالدددليلن يتقّبددإمامدده، وأ  أرشددده ن  عنددده صددالح م 
( ه العلمددي إن كددان مددن أهددل العلددم حتددى يبلددغ درجددة النظددر، وأن يسددتكمل نقصددوكفايتدده

 أي القدرة على الترجيح واالجتهاد ولو جزئيا.
 االعتدال في الموقف من تراث السلف:

وليس معنى هدذا أّن كدل مدا قالده إمدام مدن أئمدة الددين حدق وصدواب، فإنمدا هدو 
ن أخطددأ فلدده أجددر ، ولدديس مجتهددد فددي الوصددول إلددى الحددق، فددإن أصدداب فلدده أجددران، وا 

إذا تبددّين خطددؤه أن نّتبعدده. ولهددذا قددال فددي )األصددل السددادس(  –بددل لدديس لنددا  –علينددا 
 بصريح العبارة:

وكدل مدا  .إال المعصوم صلى هللا عليه وسدلم تركأحد يؤخذ من كالمه ويُ  كلّ )و 
ددددد   موافقدددددًا للكتددددداب والسدددددنة قبلنددددداه، – رضدددددوان هللا علددددديهم – فل  جددددداء عدددددن الس 

ال فكتاب هللا وسنّ  ف ل دفيمدا اختُ  –رض لألشخاص ولكنا ال نع رسوله أولى باالتباع،ة وا 
 (.مواأفضوا إلى ما قد   بطعن أو تجريح، ونكلهم إلى نياتهم، وقد – فيه

وهددذا هددو االعتددددال، كمددا أندده هدددو اإلنصدداف الددذي ال يسدددتطيع أحددد أن يمددداري 
مددالم عددن فيدده، وهددو موقددف شدديخ اإلسددالم ابددن تيميددة فددي كتابدده المركددز الجليددل )رفددع ال

 األئمة األعالم(.
 :ما تلون بلون عصره  وبيئته يلزم  العصور األخرى رعايته
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ولم يقف رائد الحركة اإلسالمية عند هذا الحدد، بدل أعلدن أن كدل اآلراء والعلدوم 
التي تلونت بلون عصدرها وبيئتهدا ال تلزمندا نحدن دعداة اإلسدالم فدي القدرن الرابدع عشدر 

ن كنددددا ال نهمددددل دراسددددتها الهجددددري، ولنددددا الحريددددة أن نجتهدددد د ألنفسددددنا كمددددا اجتهدددددوا، وا 
 واالنتفاع بها، فهي ثروة عظيمة بال شك.

 يقول في )رسالة المؤتمر الخامس(:
أسدداس التعدداليم اإلسددالمية معينهددا هددو كتدداب هللا  يعتقددد اإلخددوان المسددلمون أنّ )

، وأن أبدداً ة رسوله صلى هللا عليه وسلم، اللذان إن تمسكت بهما األمدة فلدن تضدل وسنّ 
وتلوندددت بلونددده تحمدددل لدددون العصدددور  ،مدددن اآلراء والعلدددوم التدددي اتصدددلت باإلسدددالم كثيدددراً 

ظم اإلسدالمية التدي والشعوب التي عاصرتها، ولهذا يجدب أن تسدتقي الدنُ  ،التي أوجدتها
معين السدهولة األولدى، وأن نفهدم اإلسدالم  :حمل عليها األمة من هذا المعين الصافيتُ 

 لصدحابة والتدابعون مدن السدلف الصدالح رضدوان هللا علديهم، وأن نقدفكما كان يفهمده ا
دنا هللا بدده، وال نلددزم عصددرنا قي ددبغيددر مددا  د أنفسددناقيّ ددحتددى ال نُ  عنددد هددذه الحدددود الربانيددة،

 (.لون عصر ال يتفق معه، واإلسالم دين البشرية جميعاً 
 طرف.هذه هي روح التجديد الحق، تجديد االعتدال ال تجديد الشطح والت

هذا موقفه من قضية الفقه وقضية االجتهاد والتقليد، والمذهبية والالمذهبية، 
ط ًا معتداًل، ال غلو وال تقصير.  وس 

 التوسط في الموقف من قضايا العقيدة:
وكذلك كان موقفه في قضية )العقيدة( وما جرى حولها من خالف في بعض 

 اهب في ذلك.المسائل، وفهم بعض النصوص، واختالف الفر ق والمذ
لقد كان يعتنق عقيدة أهل السنة والجماعة، ويتبنى طريق السلف في فهم 
اآليات واألحاديث المتعّلقة بصفات هللا تعالى. وكان حريصًا كل الحرص على 
تحقيق التوحيد، ومحاربة الشرك بكل ألوانه وأنواعه: أكبره وأصغره، وجلّيه وخفّيه، 

لمبتدعات الشركية التي دخلت على حياة كثير من منكرًا على مظاهر الوثنية، وكل ا
تيان  المسلمين، مثل الزيارات الشركية لألضرحة، واالستغاثات الشركية باألولياء، وا 

 الكهنة العّرافين وتصديقهم، إلى غير ذلك من صور األباطيل واالنحرافات.
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ول ولكنه يمّهد لهذه الحملة على الشركيات والبدع، بما يهيئ األنفس والعق
لتقّبلها، ويصوغ إنكاره في عبارات لبقة حكيمة، تجمع بين مرارة الحق وحالوة الدعوة 

 بالحكمة والموعظة الحسنة.
 التوسط في الموقف من األولياء ومقابرهم:

 اصغ إليه في )األصول العشرين(:
محبة الصالحين واحترامهم، والثناء عليهم بما ُعر ف عليهم من طيب )

 }الَِّذينَ ى هللا تبارك وتعالى. واألولياء هم المذكورون في قوله تعالى: أعمالهم، ُقربة إل

 [.63:يونس] يَتَّقُوَن{ َوَكانُوا آَمنُوا
 – رضوان هللا عليهم –مع اعتقاد أنهم  ،والكرامة ثابتة لهم بشرائطها الشرعية

يهبوا عن أن  فضالً  ،أو بعد مماتهم ،في حياتهم ،ضراً  وال ألنفسهم نفعاً  ال يملكون 
 .شيئًا من ذلك لغيرهم

 لكن االستعانةبالكيفية المأثورة، و  ،ة مشروعةكانت: سنّ  زيارة القبور أياً و 

 عد، رب أو بُ عن قُ  ،طلب قضاء الحاجات منهمكانوا، ونداءهم لذلك، و  بالمقبورين أياً 

 امو  ،لف بغير هللاالح  والتمسح بها، و  ،ضاءتهاا  و  ،سترهاو  ،تشييد القبورالنذر لهم، و 
 ال نتأول لهذه األعمال سداً لمبتدعات: كبائر تجب محاربتها، و يلحق بذلك من ا

 .(للذريعة
، ويقددم التعريدف بدالمعروف قبدل وهكذا نراه يهتم ببيان الحدق قبدل فضدح الباطدل  

إنكار المنكر. وبذلك يلين النفوس التي شّبت على الباطل وشدابت عليده، ويددخل إليهدا 
 لمرّبي الحكيم، دون استثارة المعاندين، أو تأليب المخالفين.دخول الداعية الموفق، وا

 التوسط في قضية الصفات اإللهية الجبرية:
ومدا ثدار فيهدا مدن جددل بدين  )الصفات اإللهيدة(وكذلك كان الشأن في موضوع 

العلمدداء مددن مددؤولين وغيددر مددؤولين، فهددو يغددض الطددرف عددن هددذا الخددالف، راجعددا إلددى 
ثدددم التعطيددل، يقددول فددي )معددين السددهولة األولددى، بع األصدددل يددددا عددن تكّلددف التأويددل، وا 

 (:العاشر
، وآيددات أسددمى عقائددد اإلسددالم ،وتنزيهدده ،وتوحيددده ،ومعرفددة هللا تبددارك وتعددالى)

كمددا جدداءت نددؤمن بهددا  .. بددذلك مددن التشددابه ومددا يليددق ،الصددفات وأحاديثهددا الصددحيحة
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ويسدعنا  .ف بدين العلمداءفيهدا مدن خدال ض لما جداء، وال نتعرّ من غير تأويل وال تعطيل
اِسووُخوَن فِووي اْلِعْلووِم يَقُولُوووَن }: مدا وسددع رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسدلم وأصددحابه َوالرَّ

ْن ِعندِ   (.[7]آل عمران: {َرب ِنَا آَمنَّا بِِه ُكلٌّ م ِ
 االعتدال في تقويم التصوْ:

جددره وبمثدل هدذه الدروح المنصددفة المعتدلدة وقدف مدن التصددوف: فلدم يقبلده كلده بع
وبجره، وسنّيه وبدعّيه، ولم يرفضه كله بمدا فيده مدن صدواب وخطدأ، وحسدن وسدوء، بدل 
ؤه هندا: خدذ مدا صدفا ودع مدا كددر. فلديس كدل مدا فدي التصدوف بداطال، ولديس  كان مبد 
كلدده حقددا، ولدديس كددل المتصددوفة مبتدعددة، ولدديس كلهددم علددى سددّنة، فددال بددد مددن االنتقدداء، 

م، وفيدده مددن الحددرارة والتددأثير مددا لدديس فددي غيددرهم، واالختيددار، واالسددتفادة مددن تددراث القددو 
ولكالمهددم صددولة لدديس لكددالم مددن سددواهم، وقددد سددجل رأيدده فددي التصددوف بصددراحة فددي 

 )مذكرات الدعوة والداعية(.كتابه 
ورغددم أندده بدددأ فددي أول األمددر علددى صددلة بإحدددى الطددرق فهددو لددم ُيسددلم زمامدده 

السددكري: كّندا مريدددين أحددرارا  إليهدا، بددل أخدذ منهددا وتدرك، وقددال عددن نفسده وعددن صدديقه
ن كّنددا مخلصددين كددل اإلخددالص للعبددادة والددذكر وأدب  –فددي تقددديرنا  – فددي تفكيرنددا، وا 

 السلوك.
مدددع أن الطريقدددة نفسدددها كاندددت أبعدددد مدددن غيرهدددا عدددن البددددع، وكدددان يعجبددده مدددن 
شدديخها شددّدته فددي األمددر بددالمعروف والنهددي عددن المنكددر حتددى للملددوك والكبددراء، واتبدداع 

نن  ومحاربدة للبددع، ولدم يكدن يصدغي كثيدرا لمدا يسدمعه مدن كرامدات الشديخ وخوارقده للسُّ
 الحسية، فعمله في هداية الخلق، ونشر الحق أعظم من الكرامات في نظره.

 التوسط في الموقف من البدعة:

ثات التددددي راجددددت بددددين كثيددددرين مددددن  ولددددم تلددددن قندددداة حسددددن البنددددا للبدددددع والمحددددد 
ألضدرحة، والتبدّرك بدالقبور، ودعداء األمدوات، وتعليدق المتصوفة عن الزيارات البدعيدة ل

، واعتبرهددا )األصددول العشددرين(التمددائم، وغيرهددا، فددأعلن الحددرب علددى هددذه األشددياء فددي 
 كبائر تجب محاربتها، وال نتأّول لها سدًا للذريعة.

 ومع هذا قال في إنكار البدع ومقاومتها:
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سدددواء  – بدددأهوائهم  اساستحسدددنها النددد – صدددل لهددداأكدددل بدعدددة فدددي ديدددن هللا ال )
 القضداء عليهدا بأفضدل الوسدائلضاللة تجدب محاربتهدا و  :بالنقص منهبالزيادة فيه أو 

 (.منها شرّ  ما هو ىلإالتي ال تؤدي 
وهددذا هددو الفقدده حقددًا، فددإّن السددكوت علددى المنكددر واجددب إذا أّدت مقاومتدده إلددى 

موضعه. ولهدذا كدان  منكر أكبر منه. ولهذا أصل في القرآن والسّنة كما هو معلوم في
يصددلي التددراويح فددي رمضددان ثمدداني ركعددات حسددبما صددّح مددن الحددديث عددن عائشددة .. 
ولكدددن لدددم ينكدددر علدددى مدددن صدددلى عشدددرين، فلكدددل مدددن الفدددريقين وجهدددة ودليدددل، وسددديظل 

 الخالف في الفروع قائمًا ألسباب ذكرها هو في أكثر من رسالة من رسائله.
بدين صدالة الثمانيدة وصدالة العشدرين،  وقد حكدوا عنده أنده زار بلددًا اختلدف أهلده

وقام بينهما النزاع على أشّده، حتدى كدادوا يقتتلدون، واجتمدع الفريقدان ليسدألوه، لدم يجدبهم 
بل سألهم هو عن صالة التراويح: أسّنة هي أم فريضة؟ فقالوا جميعًا: بل سدّنة. فقدال: 

عدًا: بدل فريضدة. فقدال واألخوة بين المسلمين واتحاد كلمتهم: سّنة أم فريضدة؟ قدالوا جمي
فدددي قدددوة ووضدددوح كيدددف تهددددمون فريضدددة مدددن أجدددل سدددّنة؟ خيدددر لكدددم أن تددددعوا  صدددالة 
التددددراويح نهائيددددًا فددددي المسددددجد، وتحتفظددددوا بددددأخوتكم سددددليمة، بدددددل أن ُتصددددلُّوا ويضددددرب 

 بعضكم وجوه بعض.
كانددددت مزّيددددة حسددددن البنددددا الجمددددع بددددين عقددددل السددددلفي المتبددددع، وقلددددب الصددددوفي 

 اد ألصحابه.المتذّوق. وكذلك أر 
فهو في العقيدة سلفي خالص، يؤمن بالتوحيد، ويحدارب الشدرك أكبدره وأصدغره، 
وجلّيدده وخفّيدده، ويتبّنددى مددنهج السددلف فددي آيددات الصددفات وأحاديثهددا كمددا بددّين ذلددك فددي 

 وفي أصوله العشرين. )العقائد(رسالته عن 
فددي وهددو فددي العبددادة كددذلك مّتبددع ال مبتدددع، فكددل بدعددة ضدداللة، وكددل ضدداللة 

 النار.
ولكنه فدي تزكيدة األنفدس، وتهدذيب األخدالق، وعدالج أمدراض القلدوب، ومقاومدة 
الهددوى، وسددد مددداخل الشدديطان إلددى قلددب اإلنسددان متصددوف سددّني، ذّواقددة نّقددادة، يأخددذ 
لنفسه وألتباعه من كتب القوم ومناهجهم ما يرّقي الروح، ويطّهر القلب، ويوثق الصدلة 

 باهلل، والحب بين اإلخوان.
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موقفه هنا يشبه إلى حّد كبير موقف شيخ اإلسدالم ابدن تيميدة وتلميدذه العالمدة و 
وكتبدا فدي ذلدك رسدائل  –علمدا وعمدال وتعليمدًا  –ابن القيم، فقد اسدتفادوا مدن التصدوف 

وكتبدًا عديدددة، منهدا البددن تيميدة مجلدددان فدي فتاويدده: أحددهما تحددت عندوان: )التصددوف( 
 (.السلوكوالثاني تحت عنوان: )

ابن القيم فله مؤلفات عدة منها: )الدداء والددواء(، )طريدق الهجدرتين)، )عددة أما 
 الصابرين وذخيرة الشاكرين(.

وأعظمهددا كتابدده الجليددل )مدددارج السددالكين، شددرح منددازل السددائرين إلددى مقامددات: 
ياك نستعين(.  إياك نعبد وا 

، و)المنددددازل( رسددددالة مددددوجزة مكّثفددددة لشدددديخ اإلسددددالم إسددددماعيل الهددددروي الحنبلددددي
شيخ اإلسالم حبيب إليندا، ولكدن الحدق (ولكنه طالما خالفه فيما ذهب إليه فيها، قائال: 

 أحب إلينا منه(.
وكددان ابدددن تيميدددة وتلميددذه مدددن كبدددار الرّبدددانيين، أربدداب القلدددوب الحيدددة، والنفدددوس 
الزاكية، واألرواح الموصولة بالمأل األعلى، حتى حكدى ابدن القديم عدن شديخه أنده قدال: 

لددي أوقددات أقددول فيهددا: لددو كددان أهددل الجنددة علددى مثددل مددا أنددا فيدده لكددانوا فددي إندده لتمددر ع
 حال طيبة! 

ولّما حبسوه في القلعة لم يوهن ذلدك مدن عزمده، ولدم يضدعف مدن ُأنسده بمدواله، 
 وقال في ذلك: إنما المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه.

ن نفدددوني فنفيدددي  ؟ إن سدددجنوني فسدددنيمددداذا يصدددنع بدددي أعددددائيوقدددال:  خلدددوة، وا 
ن قتلوني فقتلي شهادة!  سياحة، وا 

ويبدو لي من تتّبع حياة حسن البندا ومراحدل تفكيدره ودعوتده: أنده بددأ أقدرب إلدى 
الصوفية، وانتهدى أقدرب إلدى السدلفية، ولكنده لدم يقدم بينهدا يومدا حربدا، بدل طّعدم صدرامة 

السددلفية، وكددان ذلددك هددو السددلفية بروحانيددة التصددوف، وضددبط مواجيددد التصددوف بددالتزام 
 الطابع الغالب على أتباعه إال ما ندر.
 وتحديد هويته: االعتدال في النارة إلى المجتمع
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، كمددددا فهمهددددا حسددددن البنددددا ومددددن دالئددددل االعتدددددال والتددددوازن فددددي تربيددددة اإلخددددوان
ددطية معتدلددة، تنظددر  س  ونّفددذها: نظرتدده إلددى المجتمددع وعالقددة اإلخددوان بدده، فهددي نظددرة و 

 من أفق رحب، ومن زوايا متعددة، وبمنظار سليم يشبه الغبش والقتام. إلى المجتمع
فلديس هدو مجتمعدًا خدالص اإلسدالم، كامدل اإليمدان، كمدا يتدوّهم السدطحيون مددن 

 )التكنولوجيدددا(النددداس الدددذين يشددديعون أن أّمدددة محمدددد بخيدددر، وأنددده ال ينقصدددنا إال العلدددم و
 وبذلك تنحل كل الُعقد، وتنفض كل المشكالت.

أن المجتمدددع فدددي شدددتى بدددالد اإلسدددالم يعددداني أمراضدددا خطيدددرة، عقديدددة  فدددال شدددك
وفكريددة وُخُلقيددة واجتماعيددة، وأن الفسدداد قددد تغلغددل فددي شددّتى نواحيدده: فسدداد فددي العقددول، 
اضدددددطربت بددددده العقائدددددد والمفددددداهيم، وفسددددداد فدددددي الضدددددمائر، اضدددددطربت بددددده األخدددددالق 

وفسددداد فدددي األسدددرة،  واألعمدددال، وفسددداد فدددي التشدددريع، اضدددطربت بددده الدددنظم والقدددوانين،
اضددطربت بدده العالقددات بددين األزواج والوالدددين واألوالد، وفسدداد فددي الحيدداة االجتماعيددة 
واالقتصادية والسياسية كلها، جعل بدالد المسدلمين فدي مدؤخرة العدالم بعدد أن كاندت فدي 

 الطليعة من قافلة البشر، ومأخذ الزمام منها.
ن اإلسدددالم الصدددحيح، فهمدددًا وال شدددك أن هدددذا كلددده نتيجدددة ضدددمنية لالنحدددراف عددد

يمانًا وتطبيقًا. ولوال هذا ما كان المجتمع فدي حاجدة إلدى دعدوة جديددة، تصدحح فهمده  وا 
لإلسددالم، وتجدددد إيماندده بدده، وتدفعدده د بالتوجيدده الراشددد، والتربيددة السددليمة د علددى ُحسددن 

 تطبيقه.
 مجتمعاتنا مجتمعات مسلمة:

مددع، لددم يددذهب حسددن البنددا يومددًا ورغددم هددذا االنحددراف والفسدداد الشددائع فددي المجت
 إلى أنه مجتمع جاهلي كافر.

إندده قددد يصددف المجتمددع بدداالنحراف أو الفسددوق أو العصدديان أو االبتددداع .. أمددا 
 الكفر والّردة فال.

، وال زالت بعض أحكام اإلسالم قام في هذا المجتمعفال زالت شعائر اإلسالم تُ 
ربهم ونبيهم وقرآنهم، وال زالت العاطفة ُترعي وُتنفذ، وال زال جمهور الناس مؤمنين ب

الدينية تحتل مكانها في الصدور، وال زالت كلمة اإلسالم هي المحّرك األول 
 للشعوب.
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 االحتراز من خطيئة التكفير للمجتمعات واألفراد:

كان حسن البنا يربي أتباعه على االحتراز من خطيئة )التكفير( للمسلمين، 
رج من قبل، حيث كّفروا م ن  عداهم من المسلمين، والوقوع فيما وقع فيه الخوا

واستحّلوا دماءهم وأموالهم، حتى كان من سماتهم البارزة: أنهم )يقتلون أهل اإلسالم، 
 ويدعون أهل األوثان(.

وكان ينكر على الجماعات الدينية التي تتراشق فيما بينها بسهام التكفير، 
 واالتهام بالشرك والرّدة.

 ن أصوله العشرين يقول في صراحة:ر ميخواألصل األ
)ال ُنكفّ ر مسلمًا أقر  بالشهادتين، وعمل بمقتضاهما، وأّدى الفرائض: برأي أو 
معصية، إال إن أقّر بكلمة الكفر، أو أنكر معلومًا من الدين بالضرورة، أو كّذب 
صريح القرآن، أو فّسره على وجه ال تحتمله أساليب اللغة العربية بحال، أو عمل 

 عماًل ال يحتمل تأوياًل غير الكفر(.
الذي تبّناه بعض الدعاة إلى اإلسالم فيما  –إن تكفير األفراد والمجتمعات 

 بعد، خطأ ديني، وخطأ علمي، وخطأ حركي.
وفي تحديد عالقة اإلخوان بالمجتمع، قامت تربية اإلخوان على هذه النظرة 

 المّتزنة.
سايرته في خيره وشره، وحالله وحرامه أو م ،فلم تقم على الذوبان في المجتمع

باسم )التطور( أو )التحديث( ونحو ذلك من العناوين التي يتكئ عليها دعاة 
 )التغريب( وأدعياء )التجديد( في ديار المسلمين.

كما لم تقم أيضًا على رفض المجتمع، واالستعالء عليه، ومعاملته معاملة 
بأنف شامخ، وخد مصع ر، وشعور العدو للعدو، ومخاطبته من بعيد، ومن عل، 

 بالعزلة واالستكبار.
إنما قامت التربية على أساس االهتمام بالمجتمع، والتفاعل مع أحداثه، 
واإلحساس بمالمه وآماله، بحيث يفرح األخ المسلم ألفراحه، ويأسى ألساه، ويعمل 

صالحه، فهو كالعضو من الجسد، أو كالّلبنة من البنيا نقاذه وا   ن.إلسعاده وا 
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"المؤمن للمؤمن وهكذا صّور لنا النبي صلى هللا عليه وسلم مجتمع المؤمنين: 
 .1كالبنيان يشد بعضه بعضا"

 .2هم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد"المسلمين في توادّ  مثل"
 .3"فليس منهم ن لم يهتم بأمر المسلمينم  "

 حب الوطن والعمل على رقيه:

لى تخليصه من كل غاصب، واألخ المسلم كذلك محب لوطنه، عامل ع
 وتحريره من كل قيد يعوقه عن النهوض بواجبه عزيزًا مستقاًل.
 يقول الشهيد البنا في رسالته )دعوتنا في طور جديد(:

ومصددر بلددد مددؤمن  .ونشددأنا عليهددا ،ننددا مصددريون بهددذه البقعددة الكريمددة التددي نبتنددا فيهدداإ)
العدددوان فددي كثيددر مددن أدوار التدداريخ،  تلّقددى اإلسددالم تلّقيددًا كريمددًا، وذاد  عندده، ورّد عندده

وأخلص في اعتناقه، وطوى عليه أعطف المشاعر، وأنبل العواطف.وهدو ال يصدلح إال 
بحكدددم  –، وقدددد انتهدددت إليددده باإلسدددالم، وال يدددداو ى إال بعقددداقيره، وال يطدددّب إال بعالجددده. 

لمصددر  فكيددف ال نعمددل ،والقيددام عليهددا ،حضددانة الفكددرة اإلسددالمية  – الظددروف الكثيددرة
إن اإليمدان  :وكيدف يقدال ؟يدف ال نددفع عدن مصدر بكدل مدا نسدتطيع؟ وكولخيدر مصدر

ويهتدددددف  بالمصدددددرية ال يتفدددددق مدددددع مدددددا يجدددددب أن يددددددعو إليددددده رجدددددل يندددددادي باإلسدددددالم
 . انتهى4(!باإلسالم

 الوسطية في ميدان اإلفتاء واألحكام:  -ثالثا 

ذا كان مطلوبا من كل من الداعية والمربي: أن يأخذ النا س بالمنهج الوسط وا 
ن التفريط هم عن الغلو والتطرف من ناحية، وعفي الدعوة وفي التربية، وينأى ب

                                                 
(، 19624أحمدد فدي المسدند )(، كمدا رواه 2585فدي البدر والصدلة واآلداب )(، ومسدلم 2446لبخاري في المظدالم )متفق عليه: رواه ا -  1

 ( عن أبي موسى.2560(، والنسائي في الزكاة )1928والترمذي في البر والصلة )

عدن  (18373أحمدد فدي المسدند ) (، كمدا رواه2586ر والصدلة واآلداب )(، ومسلم فدي البد6011متفق عليه: رواه البخاري في األدب ) -2
  النعمان بن بشير.

 فددي الطبرانددي رواه(، عددن حذيفددة بددن اليمددان، وقددال الهيثمددي فددي مجمددع الزوائددد: 7473(، واألوسددط )907رواه الطبرانددي فددي الصددغير ) -3
(، انظددر: 1/264) حبددان نوابد زرعددة وأبدو حدداتم أبددو ووثقده حميددد بدن محمددد ضددعفه الدرازي  جعفددر أبدي بددن هللا عبددد وفيده والصددغير األوسدط

 (. 997المنتقى )

 .87-78انظر: التربية اإلسالمية ومدرسة حسن البنا ص  - 4
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والتسيب من ناحية أخرى، فكذلك يطلب من المفتي ورجل الفقه واألحكام: أن يتبع 
هذا المنهج الوسطّي إذا أفتى الناس فيما يسألون من أحكام دينهم، في العبادات، أو 

ن لم يسألوه.المعامالت، أو الح أو كان  الل والحرام. أو عّلمهم ذلك في دروسه، وا 
قاضيا يحكم بينهم في قضية من القضايا، أو أّلف كتابا في فقه العبادات أو 

 المعامالت أو الفقه المالي أو السياسي أو اإلداري.
فال يكون مع المتشّددين الذين يميلون إلى التضييق أبدا في كل شيء، حتى 

كلمة )حالل( وكأن األصل هو التحريم، والحالل  –أو نقرأ له  –مع منه سال نكاد ن
طارئ، وهو يقدم األحوط على األيسر دائما، وهذا ينتهي به في المحّصلة النهائية أو 
وطّيات( وكل أحوط فيها يميل بقدر ما  التراكمية إلى أن يصبح الدين مجموعة )أح 

لمين، فالنتيجة ستصبح آصارا وأغالال على إلى التشديد واإلثقال على عباد هللا المس
ليضعها عن الناس، بعد أن عاقب هللا بها فترة من  النبيّ  الناس، وهي التي جاء

ْمنَا َهادُوا الَِّذينَ  ِمنَ  }فَبُِاْلمٍ الزمن أهل الكتاب، كما قال تعالى عن اليهود:   َعلَْيِهمْ  َحرَّ

ِهمْ  لَُهمْ  أُِحلَّتْ  َطي ِبَاتٍ  ِ  َسبِيلِ  نْ عَ  َوبَِصد ِ  [.160:]النساء َكثِيرا { اَّللَّ
 }يَأُْمُرُهمْ بأنه:  –في التوراة واإلنجيل  –فوصف هللا رسوله في كتبهم 

 ِْ مُ  الطَّي ِبَاتِ  لَُهمُ  َويُِحلُّ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويَْنَهاُهمْ  بِاْلَمْعُرو  َويََضعُ  اْلَخَبامِثَ  َعلَْيِهمُ  َويَُحر ِ

 [.157:]األعراف َعلَْيِهْم{ َكاَنتْ  الَّتِي اأْلَْغاللَ وَ  إِْصَرُهمْ  َعْنُهمْ 
وكان من األدعية القرآنية التي عّلمها هللا تعالى للمؤمنين أن يدعوه بها: ما 

بَّنَا }جاء في خاتمة سورة البقرة:   ِمنْ  الَِّذينَ  َعَلى َحَمْلتَهُ  َكَما إِْصرا   َعَلْينَا تَْحِملْ  َوال ََ

ْلنَا الوَ  َربَّنَا قَْبِلنَا  [.286:]البقرة بِِه{ لَنَا َطاقَةَ  ال َما تَُحم ِ
والوسطية هنا هي: التيسير الذي يدفع التعسير، والتبشير الذي يرد التنفير، 
دون إخالل باإلتقان أو اإلحسان الذي يوجبه هللا على عباده في كل شيء، وال تفريط 

إال باستيفائها. ففي  هلفي حدود هللا، وال في أركان العمل وشروطه التي ال يقب
. وفي حديث آخر: "إن هللا يحّب 1"إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء"الصحيح: 

 .2من أحدكم إذا عمل عماًل أن يتقنه"
                                                 

(، والترمذي في الديات 2815(، وأبو داود في الضحايا )17113(، وأحمد في المسند )1955رواه مسلم في الصيد والذبائح ) -1
 ( عن شداد بن أوس.3170بائح )(، وابن ماجه في الذ4405(، والنسائي في الضحايا )1409)
 ( عن عائشة.1880) في صحيح الجامعْ(، وحسنه األلباني5313(، والبيهقي في الشعب )897الطبراني في األوسط ) رواه - 2
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ُ  يُِريدُ  }َمافقد قال تعالى:  َرُكمْ  يُِريدُ  َولَِكنْ  َحَرجٍ  ِمنْ  َعلَْيُكمْ  ِليَْجعَلَ  اَّللَّ  ِليَُطه ِ

ُ  }يُِريدُ [ وقال سبحانه: 6:]المائدة تَْشُكُروَن{ لَعَلَُّكمْ  لَْيُكمْ عَ  نِْعَمتَهُ  َوِليُتِمَّ   اْليُْسرَ  بُِكمُ  اَّللَّ

ينِ  فِي َعلَْيُكمْ  َجعَلَ  }َوَماوقال:  [185:]البقرة اْلعُْسَر{ بُِكمُ  يُِريدُ  َوال  َحَرجٍ{ ِمنْ  الد ِ
 [.78:]الحج

خون في العلم، الذين ال وهذا ما نص عليه األئمة الرّبانيون، والعلماء الّراس
 يغلون مع الغالين، وال يقّصرون مع المقّصرين.

وهو ما اتخذته منهجا لي طوال حياتي العلمية، حتى اّتهمني من اّتهمني 
بالتساهل في الدين، أو التهاون فيه. ومعاذ هللا أن أتهاون فيما أمر هللا به أو ما نهى 

، أو أسقط ما فرض. ولكني اتبعت المنهج هللا عنه، فأحّل ما حّرم، أو أحّرم ما أحلّ 
النبوي في التيسير على خلق هللا. وقد وجدته عليه الصالة والسالم أكثر الناس تيسيرا 
على البشر. فما خير بين أمرين إال اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وكان ينكر بشّدة 

 .1"يإن هللا عن تعذيب هذا نفسه لغنعلى من شّدد على نفسه، ويقول: "
وقال للصائم الذي ترك رخصة الفطر في السفر، رغم ما عانى من مشقة 

أي  2الصيام حتى ظلل عليه، وبدا عليه اإلعياء: "ليس من البر الصيام في السفر"
 في مثل هذا السفر.

وجوب ويّسر على الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، فنزل به من 
، إلى أن انتهى به )ستين مسكينا( ام المساكينإلى إطع عليه،متتابعين شهرين  صيام

 هو ن  ؛ ألنه ال يوجد م  إلى أن أخذ هو التمر الذي كان يجب أن يدفعه للمساكين
 أحوج منه!

لقد أنكر علّي بعض إخواننا المتشّددين: أّني وّسعت دائرة الحالل في كتابي 
ضهم ساخرا: كان )الحالل والحرام في اإلسالم( وضّيقت دائرة الحرام، حتى قال بع

يجب أن يسّمى: )الحالل والحالل في اإلسالم(! فلّما بلغني ذلك، قلت لهم: أقترح 
 عليكم أن تؤّلفوا كتابا مضادا تسّمونه: )الحرام والحرام في اإلسالم(.

                                                 
(، وأبو داود 12127(، كما رواه أحمد في المسند )1642(، ومسلم في النذر )1865متفق عليه: رواه البخاري في جزاء الصيد ) - 1

 ( كالهما في النذور واإليمان، عن أنس.3852(، والنسائي )1537(، والترمذي )3301إليمان والنذور )في ا
(، وأبو داود في 14794(، كما رواه أحمد في المسند )1115(، ومسلم في الصيام )1946متفق عليه: رواه البخاري في الصوم ) - 2

 ( عن جابر.2262(، والنسائي في الصيام )2407الصوم )
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 فقه اإلعالم يجب أن يقوم على التيسير والتدرج:

عالمية اإلسالمية، وحين أراد صديقنا الشيخ صالح كامل إنشاء قناة )اقرأ( اإل
أن أفتتحها طلب مني افتتاح القناة، و قبيل عقد أول )ندوة فقهية إعالمية( في القاهرة 

بمحاضرة في )فقه اإلعالم(. وكان مما قلته في محاضرتي: إن فقه اإلعالم يجب أن 
 يقوم أول ما يقوم على قاعدتين أساسيتين:

ن ناحية المبدأ، ولكن قاعدة )التيسير( وهذه ال خالف عليها. م األولى:
الخالف يأتي في التطبيق. فكثيرا ما يردد علماء الفقه القواعد المقّررة، مثل: المشقة 
تجلب التيسير، إذا ضاق األمر اتسع، الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، 
ولكن عند التطبيق ننساها، وننكر على من يراعيها. والتيسير هنا مطلوب في 

يرة: في قضايا المرأة، وقضايا الفن، والدراما، واألغاني، والموسيقى، مجاالت كث
وغيرها. فمن تبّنى رأي المتشّددين في هذه القضايا، فأولى له أال يدخل ميدان 

 اإلعالم.
قاعدة )التدرج( والتدرج سنة كونية، وسنة شرعية، وقد دّللنا على ذلك  الثانية:

نغّير اإلعالم الحاضر مما دخله من  في موضعه، فال يتصور أننا نستطيع أن
انحرافات وتجاوزات في التصور والسلوك، في النظر وفي التطبيق، وخصوصا في 
األعمال الدرامية، ابتداء من كتابة النص، إلى تحويله إلى سيناريو، إلى إخراجه 
نتاجه وتنفيذه، وتسويقه، فال بد من دخول هذا المعترك والصبر  وتمثيله وتصويره وا 

يه، والتدرج فيه، حتى يتطور إلى فن إسالمي حقيقة، وليس هذا باألمر اليسير، عل
 ولكنه ممكن إذا توافرت األفكار والعزائم واأليدي واألموال.

وقد ذكر الفقهاء هنا قصة عمر بن عبد العزيز مع ابنه عبد الملك الشاب 
ي إنفاذ األمور؟! التقي المتحمس الذي قال ألبيه يوما: ما لي أراك يا أبت تتهاون ف

فو هللا ما أبالي لو غلت بي وبك القدور في سبيل هللا! قال عمر: يا بنّي ال تعجل، 
ني أخشى أن أحمل  فإن هللا ذم الخمر في القرآن مرتين، ثم حّرمها في الثالثة! وا 

 الناس على الحق جملة، فيدفعونه جملة، فيكون من وراء ذلك فتنة!
قومك قد أحكموا هذا األمر ُعقدة عقدة. أما يسّرك وفي رواية: أنه قال له: إن 

 أن ال يمر على أبيك يوم إال أحيا فيه سنة، أو أمات فيه بدعة.
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وعلى هذا النهج الوسطي كتبت )الحالل والحرام( منذ نصف قرن، وعليه 
مضيت في تصنيفي لكتب الفقه كبيرة وصغيرة ومتوسطة، ومضيت في سلسلة 

اصر( مثل: )فقه الطهارة( و)فقه الصيام( و)فقه الترويح( )تيسير الفقه للمسلم المع
و)فقه الغناء والموسيقى( وكذلك في برامجي في أجهزة اإلعالم والسيما في قطر، 
ابتداء من برنامجي )نور وهداية( في إذاعة قطر، مرورا ببرنامج )هدي اإلسالم( في 

نهاء ببرنامج تلفزيون قطر، وبرنامج )المنبر( و)المنتدى( في تلفزيون أب و ظبي، وا 
 قناة )الجزيرة( الشهير )الشريعة والحياة(.

ومثل ذلك اإلعالم المقروء أو المكتوب، ابتداء مما كنت أكتبه في مجلة 
)منبر اإلسالم( التي كانت تصدر من )وزارة األوقاف( المصرية، وكنت أكتب فيها 

القرضاوي، خشية  بعد خروجي من السجن الحربي باسم )يوسف عبد هللا( دون ذكر
أن يعترض رجال المباحث.. إلى سلسلة كتبي الكبيرة )فتاوى معاصرة( التي صدر 
د عنه، وهو منهج الوسطية  منها أربعة مجلدات. وقد التزمت فيها منهجي الذي لم أح 

 واالعتدال. والحمد هلل. 
 من مقدمة الجزء الثالث من )فتاوى معاصرة(:

ي مقدمة الجزء الثالث من )فتاوى معاصرة(، ويحسن بي أذكر هنا ما كتبته ف
 حيث قلت:

)ولم أخرج في هذا الجزء عن النهج الذي التزمته، وأيقنت أنه الحق، وهو 
)النهج الوسط( الذي يجمع بين النصوص الجزئية والمقاصد الكلية للشريعة، وينظر 

لى عصرنا ومشكالته بالعين األخرى، محتفظا ب كل قديم إلى تراثنا الغني بعين، وا 
بًا بكل جديد نافع، ثابتًا في األهداف والكليات، مرنًا في الوسائل  صالح، ومرحّ 
والجزئيات، مشّددًا في األصول، ميّسرا في الفروع، غير متعّصب لمذهب من 
المذاهب، وال محبوس في مدرسة من المدارس، وال مبهور بإمام من األئمة، بل آخذ 

دون أن أطعن في مذهب أو إمام، فكّلهم قدوة، من الجميع، وأستفيد من الجميع، 
 وكّلهم إلى خير، حتى إنهم مأجورون على ما أخطأوا فيه.

 المفتي البالغ الذروة من حمل الناس على الوسط:
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هد( كلمات  790وقد قرأت لإلمام األصولي المحقق أبي إسحاق الشاطبي )ت 
ى على اّتباع المنهج الوسط، نّيرة في الجزء الرابع من )الموافقات( تحّث أهل الفتو 

 الذي ال طغيان فيه وال إخسار. قال رحمه هللا:
المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما )

 .وال يميل بهم إلى طرف االنحالل ،ةفال يذهب بهم مذهب الشدّ  ،يليق بالجمهور

فإنه قد  ،جاءت به الشريعة يوالدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذ
فإذا  ،أن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط وال تفريط مرّ 

ولذلك كان ما خرج عن المذهب  ،خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع
 .عند العلماء الراسخين الوسط مذموماً 

 صلى هللا عليه فإن هذا المذهب كان المفهوم من شأن رسول هللا ،وأيضا
لما أطال  ذوقال لمعا ،لعليه الصالة والسالم التبتّ  وقد ردّ  ،وسلم وأصحابه األكرمين

 ،دواسدّ : "وقال "،رينإن منكم منفّ : "وقال "،أفتان أنت يا معاذ: "بالناس في الصالة
عليكم من : "وقال "،والقصد القصد تبلغوا ،لجةمن الدُّ  يءواغدوا وروحوا وش ،وقاربوا

العمل إلى هللا ما دام  أحبّ : "وقال "،واحتى تملّ  ال يملّ  فإن هللا ؛عمل ما تطيقون ال
ن قل  .وكثير من هذا .عليهم الوصال وردّ  "،عليه صاحبه وا 

وال تقوم به مصلحة  ،فإن الخروج إلى األطراف خارج عن العدل ،وأيضاً 
ألن  ؛فكذلك أيضا ا في طرف االنحاللوأمّ  ،ا في طرف التشديد فإنه مهلكةأمّ  :الخلق
ى إلى االنقطاع وأدّ  ،ض إليه الدينغّ به مذهب العنت والحرج بُ  ب  ه  ذُ  اإذ يالمستفت

ة هب به مذهب االنحالل كان مظنّ ا إذا ذُ وأمّ  .وهو مشاهد .عن سلوك طريق اآلخرة
 .باع الهوى مهلكواتّ  ،والشرع إنما جاء بالنهي عن الهوى  ،للمشي مع الهوى والشهوة

 .يرةواألدلة كث

للمشي على  مضاداً  فعلى هذا يكون الميل إلى الرخص في الفتيا بإطالق  
 .كما أن الميل إلى التشديد مضاد له أيضاً  ،التوسط

وهذا  فال يجعل بينهما وسطاً  ،ص تشديدوربما فهم بعض الناس أن ترك الترخّ 
ستقراء ل موارد األحكام باالومن تأمّ  .الكتاب والوسط هو معظم الشريعة وأمّ  ،غلط

وأكثر من هذا شأنه من أهل االنتماء إلى العلم يتعلق بالخالف  .التام عرف ذلك
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 ،يوافق هوى المستفتي يى الفتوى بالقول الذبحيث يتحرّ  ،الوارد في المسائل العلمية
وأن  ،هبناء منه على أن الفتوى بالقول المخالف لهواه تشديد عليه وحرج في حقّ 

وهذا قلب  .وليس بين التشديد والتخفيف واسطة ،المعنى الخالف إنما كان رحمة لهذا
وقد تقدم أن اتباع الهوى ليس من المشقات التي  .للمعنى المقصود في الشريعة

الشريعة حمل على  وأن ،وأن الخالف إنما هو رحمة من جهة أخرى  ،يترخص بسببها
الّ  ،ال على مطلق التخفيف :طالتوسّ  حيث هو حرج لزم ارتفاع مطلق التكليف من  وا 

فإنه  ،فليأخذ الموفق في هذا الموضع حذره ،وال على مطلق التشديد ،ومخالف للهوى 
 .2. انتهى1ة قدم على وضوح األمر فيهمزلّ 

 

 

 

 

 

 

 

 السادسالفصل 

 الوسطية اإلسالمية ىحاجة األمة والبشرية اليوم  إل

 

دمتها. وكددل إن أمتنددا اليددوم تّعددد فددي ذيددل القافلددة البشددرية، بعددد أن كانددت فددي مقدد
بالدها معتبرة في العالم الثالث، وربما لو كان هناك عالم رابع لدخلت فيده عددة أقطدار 
منهدددا. وكلهدددا محسدددوبة فدددي )الدددبالد الناميدددة( وكلهدددا فدددي حاجدددة إلدددى الخدددروج مدددن هدددذه 

                                                 
 (.258-4/260الموافقات ) - 1

 .9-7من مقدمة الجزء الثالث من كتابي )فتاوى معاصرة( ص  - 2
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المدددمزق، ومدددن مشدددكالتها االقتصدددادية والسياسدددية واالجتماعيدددة والثقافيدددة المزمندددة. ولدددن 
نددي الوسددطية اإلسددالمية. إنهددا بددذلك تصددلح نفسددها، وتصددلح البشددربة تخددرج منهددا إال بتب

 معها.

دة بطوفدان كطوفدان مهددّ  – تحدت سدلطان الحضدارة الماديدة – ية اليدومبشدر إن ال
لهددا مددن سددفينة كسددفينة نددوح، بهددا  نددوح، يمكددن أن يددأتي علددى بنيانهددا مددن القواعددد، وال بدددّ 

 يعصمها هللا من الهالك والدمار. 

السدددفينة إال رسدددالة اإلسدددالم، التدددي جعلهدددا هللا رحمدددة للعدددالمين ولدددن تكدددون هدددذه 
اة مدددن الزوائدددد واريدددث النبدددّوات الهاديدددة، مصدددفّ ، وأودع هللا فيهدددا كدددل موهدايدددة للحدددائرين

  والشوائب والنواقص.

وتعطدي للبشدرية األسدوة  ،لهدالهدا وتتمثّ ة تمثّ ولكن هذه الرسالة فدي حاجدة إلدى أّمد
القدددرون األولدددى، ودخلدددت األمدددم فدددي ديدددن هللا فدددي سدددالم والنمدددوذج. كمدددا أعطدددت أمدددة اإل

 . أفواجاً 

يمانداً خالصداً  د فيهدا اإلسدالم: توحيدداً ة يتجسّ مّ أُ   ، وعمدالً نافعداً  ، وعلمداً صدادقاً  ، وا 
، ودعوة إلى الخيدر، وتواصديا بدالحق والصدبر وتعاوندا علدى البدر فاضالً  لقاً ، وخُ صالحاً 

خرجدت للنداس، تدأمر تكدون بحدق خيدر أمدة أُ في سبيل ذلك كله، حتدى  والتقوى، وجهاداً 
 بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن باهلل. 

أّمدددة يدددرى النددداس فيهدددا نموذجدددا حيدددًا للمجتمدددع اإلسدددالمي، الدددذي طدددال انتظدددار 
 ميالده.

المجتمدددع اإلسدددالمي بعقائدددده وتصدددوراته، بشدددعائره وتعّبداتددده، بأفكددداره ومشددداعره، 
يمده وُمُثلده، بتشدريعاته وقوانينده، باقتصداده ومالده، بأخالقه وفضائله، بمدابده وتقاليدده، بق
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. وهدددو لددديس مجتمدددع مالئكدددة، ولكنددده مجتمدددع بشدددر تحكمهدددم فدددي األرض 1هندددبلهدددوه وفنو 
 هداية السماء.

ة وسددط، ال تنتمددي إلددى اليمددين وال إلددى اليسددار، ال إلددى الشددرق الشدديوعي وال أّمدد
ال َشووْرقِيٍَّة َوال َغْربِيَّووٍة }ية ة متميددزة الوجهددة، مسددتقلة الشخصددإلدى الغددرب الرأسددمالي، أّمدد

 . [35:النور] {يََكادُ َزْيتَُها يُِضيُء َولَْو لَْم تَْمَسْسهُ نَاٌر نُوٌر َعلَى نُورٍ 

أّمددة ال تعدديش لنفسددها، وال لهددمّ  يومهددا، وال لمددلء بطنهددا، وال لشددهوة فرجهددا، بددل 
انية الحددائرة، فهددي أّمددة سددنتعدديش لغيرهددا وتحمددل علددى كاهلهددا هددّم الب شددرية المعذ بددة، واإل

للنداس، وأرسدلها برسدالة نبّيهدا رحمدة للعدالمين، وهدايدة هللا ذات رسالة عالميدة، أخرجهدا 
 [.107نبياء:األ] {إِالَّ َرْحَمة  ِلْلعَالَِمينَ  َوَما أَْرَسْلنَاكَ }: ، كما قال تعالىللناس أجمعين

مدن سدعار الحضدارة ولن تستطيع هدذه األّمدة أن تقدوم بددروها فدي إنقداذ البشدرية 
الماديددة، إذا أصددابها هددي مددن شددررها وشددرورها مددا أصدداب اآلخددرين مددن أدواء الماديددة 

 واإلباحية والنفعية واألنانية.

لهددددذا كددددان علددددى هددددذه األّمددددة أن تحّصددددن نفسددددها باإلسددددالم، وأن تجددددّدد شددددبابها 
باإليمان، وأن تعرض عّما تشكو منه حضارة اليوم مدن أوصداب وأمدراض، وأن تنصدر 

ُ َموووْن }هللا لينصدددرها هللا، وُيمّكدددن لهدددا فدددي األرض، ويحّقدددق لهدددا وعدددده:  َولَيَْنُصوووَرنَّ اَّللَّ

َ لَقَووِويٌّ َعِزيووزٌ  ووالةَ َوآتَووُوا *  يَْنُصووُرهُ إِنَّ اَّللَّ الَّووِذيَن إِْن َمكَّنَّوواُهْم فِووي اأْلَْرِض أَقَوواُموا الصَّ

ِْ َونََهْوا َعنِ  َكاةَ َوأََمُروا بِاْلَمْعُرو ِ َعاقِبَةُ اأْلُُمورِ  الزَّ  [.40،41الحج:] {اْلُمْنَكِر َوَّلِلَّ

 :لن نصلح بديال إذا قل دنا حضارتهم

لددددن تسددددتطيع أّمتنددددا أن تقدددددم البددددديل للحضددددارة المعاصددددرة، إذا هددددي قل دددددت هددددذه 
الحضارة واتخذتها م ث لها األعلى، واّتبعت سننها شبرا بشر، وذراعا بذراع، كما دعا إلدى 

ن قومنا، في وقت من األوقات، زاعمين أننا لن نسلك سدبيل الرقدي، مدا ذلك من دعا م

                                                 
 انظر في ذلك كتابنا: )مالمح المجتمع الذي ننشده( نشر مكتبة وهبة بالقاهرة، ومؤسسة الرسالة في بيروت. - 1
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( في األوروبيين، ومدا لدم ننقدل حضدارتهم بجدذورها وفروعهدا، أو  ن   –كمدا قدال  –لم )ن ف 
 بخيرها وشّرها، وحلوها ومّرها، ما ُيح ب منها وما ُيكر ه، وما ُيحم د منها وما ُيعاب.

هويتندددا العربيدددة اإلسدددالمية، لنلحدددق بدددالبحر  لقدددد ُأريدددد لندددا يومدددًا أن نتخلدددى عدددن
 بالشاطئ األوروبي منه. –وبعبارة أخرى  –األبيض المتوسط 

كمدددا ُيدددراد اليدددوم أن ننسدددى هدددذه الهويدددة أو نتناسددداها، لنلحدددق بمدددا سدددّموه )الشدددرق 
 –وهدو التعبيدر البدديل للعدالم العربدي والعدالم اإلسدالمي  –( الجديد، أو الكبير! األوسط

مددددع )إسددددرائيل( فددددي بوتقددددة واحدددددة، وتجمعنددددا حضددددارة )شددددرق أوسددددطية( حتددددى ننصددددهر 
سددرائيلي، وال بددين إسددالم ويهوديددة وبددذلك نفقددد حضددارتنا  !جديدددة، ال تفددرّ ق بددين عربددي وا 

 المتميزة، ورسالتنا المتفردة، ودورنا المنشود.

ضداري المتدوازن بمشدروعها الح) إنما تسدتطيع أمتندا أن تقددم البدديل إذا تمّسدكت
ذوره اإليمانيددة، وفلسددفته األخالقيددة، ووجهتدده اإلنسددانية، ونزعتدده العالميددة. امددل( بجددالمتك

واسدددتماتت فدددي الحفددداظ علدددى ُهويتهدددا ورسدددالتها، وسددديكون هدددذا فدددي صدددالحها، وصدددالح 
 البشرية معها.

لدديس معنددى أن تلفددء ُأمتنددا الحضددارة الغربيددة كلهددا لفددء النددواة، وأن تقددف موقددف 
والعمليددة، بدددعوى أنهددا حضددارة ماديددة الوجهددة، علمانيددة  الددرفض لكددل منجزاتهددا العلميددة

 النزعة، نفعية الصبغة، عدوانية الحركة.

فالواقع أن في هذه الحضارة جوانب إيجابية ال بّد لنا من االسدتفادة منهدا، ومدن 
 ذلك:

ّد إلينددا، فأسسدده  – 1 العلددم، وتطبيقاتدده التكنولوجيددة، وهددو فددي الحددق بضدداعتنا تُددر 
 ارتنا، ولكنه اليوم بوثباته الهائلة علم غربي بال ريب.قد اقتبست من حض

وهددو  حسددن اإلدارة والتنظدديم لشددؤون الحيدداة، وقددد بلغددوا فيدده مبلغددا عظيمددا. – 2
 السّر وراء نجاحاتهم في شتى الميادين.
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العنايددددة بحرّيددددة اإلنسددددان الفددددرد وحقوقدددده، والشددددعوب وحقوقهددددا فددددي الرخدددداء  – 3
العمليددة الالزمددة لحمايتهددا، مددن مخالددب السددلطات  واألمددن والحريددة، ووضددع الضددمانات

ن كددان لدددينا  الحاكمددة، وتجاوزاتهددا، وهددذا مددن حسددنات الديمقراطيددة السياسددية الغربيددة، وا 
فددي أصددول حضددارتنا مددا يغنينددا، ولكددن ال بددأس بأخددذ األسدداليب والضددمانات مددن القددوم، 

 والحكمة ضالة المؤمن أّنى وجدها فهو أحّق الناس بها.

ن كددان فهددذه جواندد ب مددن حضددارة القددوم ال يسددعنا إغفالهددا أو اإلعددراض عنهددا، وا 
ضددفاء روح  انددعلينددا أن نحددّور فددي كددل مددا نأخددذه مددنهم، بالحددذف واإلضددافة والتعددديل، وا 

عليددده، حتدددى يدددتالئم مدددع عقائددددنا وقيمندددا، وينسدددجم مدددع أوضددداعنا  اإليمانيدددة واإلسدددالمية
 لثقافي ومنظومتنا الحضارية.وتقاليدنا، ويفقد نسبه األول، ويندمج في كياننا ا

وقددد أقددّر النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أشددياء كانددت فددي الجاهليددة، مثددل بعددض 
أنددواع النكدداح، والبيددوع كالسددلم، والشددركات كالمضدداربة، والعقوبددات كالديددة، ولكندده أدخددل 
عليهدددا مدددن الشدددروط والقيدددود، مدددا جعلهدددا إسدددالمية صدددرفا، كمدددا اقتدددبس المسدددلمون مدددن 

ورة ما انتفعوا به، بعد أن تركوا من )بصماتهم( عليده، مدا جعلده جدزءًا الحضارات المجا
 من النُّظم اإلسالمية.

 للبشرية: اإلسالم الذي نقد مه منقذا  

 تنا برسالتها الحضارية.هذا هو الشرط األول لتقوم أمّ 

بده:  فيتعلدق بالبدديل الدذي تقدمده أمتندا للعدال م الظدامئ، أعندي ،أما الشدرط الثداني
 ورسالته الحضارية. اإلسالم

 فإّن كثيرًا من المسلمين ظلموا اإلسالم ظلمًا مبينًا، ومسخوه مسخًا شائهًا.

فمددددن الندددداس مددددن يريددددد أن يفّسددددر اإلسددددالم تفسدددديرًا يجعلدددده )طبعددددة عربيددددة( مددددن 
الحضدددددارة الغربيدددددة، فهدددددو يريدددددد أن يأخدددددذ الحضدددددارة الغربيدددددة بكدددددل قيمهدددددا وتصدددددوراتها 

رأسددها )القبعددة( ليضددع مكانهددا )العمامددة(! وبهددذا  وأوضدداعها، ولكددن بعددد أن يخلددع عددن
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المدددادي النفعدددي الددددنيوي )شددديخا( عربيدددا  –أو األمريكدددي  –يغددددو )الخواجدددة( األوربدددي 
 مسلما!!

وهذا هو موقف )المدرسة التبريريدة( التدي تريدد أن ُتضدفي الشدرعية علدى الواقدع 
حًا يجعددددل الددددذي صددددنعه الغددددرب فددددي أوطاننددددا. وزادت علددددى ذلددددك، بشددددرح اإلسددددالم شددددر 

وسدددوق النصدددوص  !قيمدددًا إسدددالميةو المفدداهيم الغربيدددة والقددديم الغربيدددة، مفددداهيم إسدددالمية! 
 قسرًا لتأييد هذا التوجه.

إن هددذا االعتسدداف تحريددف لإلسددالم مددن ناحيددة، وتنفيددر للغددربيين مددن االهتددداء 
بنددوره مددن ناحيددة أخددرى، ألنهددم لددن يجدددوا فيدده بددديالً عددن حضددارتهم التددي يشددكون مددن 

 ها، بل سيجدون فيه روح هذه الحضارة ولّبها في ثياب عربية إسالمية!ويالت

 ر:ر واليبش  الذي ينف   الغالة إسالمليس 

وفي مقابدل هدؤالء أنداس يقدّدمون اإلسدالم فدي صدورة تقشدعّر مدن هولهدا الجلدود، 
 ها القلوب.ن قساوتها الفرائص، وتوجل من ذكر وترتعد م

م الدذي يددعو إلدى )الجبريدة( فدي العقيددة، اإلسدالإسدالم الغدالة والمتنّطعدين، إنه 
رفيدة(  و)الشكلية( في العبادة، و)السلبية( في السلوك، و)السدطحية( فدي التفكيدر، و)الح 

 في التفسير، و)الظاهرية( في الفقه، و)المظهرية( في الحياة!

رف غيددر العنددف إندده اإلسددالم المقّطددب الوجدده، العبددوس القمطريددر، الددذي ال يعدد
 ة في المجادلة، والغلظة في التعامل، والفظاظة في األسلوب.لخشونفي الدعوة، وا

إندده اإلسددالم الجامددد كالصددخر، الددذي ال يعددرف تعدددد اآلراء، وال يعتددرف بتنددوع 
االجتهدددادات، وال يقدددّر إال الدددرأي الواحدددد، والوجددده الواحدددد، وال يسدددمع للدددرأي اآلخدددر، وال 

تمل الخطأ، وأن رأي غيدره خطدأ للوجهة األخرى، بل يرى أحدهم أن رأيه صواب ال يح
 ال يحتمل الصواب.
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إنددده اإلسدددالم الدددذي ال يكددداد يدددرى فدددي اإلسدددالم إال التشدددريع، وال يكددداد يدددرى فدددي 
 التشريع إال الحدود والعقوبات.

إنه اإلسالم الدذي ال يعدرف التسدامح مدع المخدالفين فدي الددين، وال يقبدل الحدوار 
 معارضين  في السياسية.وال يأذن بوجود لل، مع المغايرين في الفكر

إندده اإلسددالم الددذي ينظددر بريبددة إلددى المددرأة، فهددو يدددعو إلددى حبسددها فددي البيددت، 
وحرمانهدددا مدددن العمدددل، ومدددن المشددداركة فدددي الددددعوة والحيددداة االجتماعيدددة، ومنعهدددا مدددن 

 التصويت بل ه  الترشيح للمناصب.

اعدددة الشددورى إندده اإلسددالم الددذي ال يعنيدده العدالددة فددي توزيددع الثددروة، وال توكيددد ق
فددي السياسددة، وال إقددرار الحريددة للشددعب، وال مسدداءلة اللصددوص الكبددار عمددا اقترفددوه أو 
سددرقوه بددالماليين، ولكددن يشددغل الندداس بمددا سددرقه الصددغار بددالمالليم! وهددو يددزحم وقتددده 
بالجدددال فددي فرعيددات فقهيددة، وجزئيددات خالفيددة، فددي العبددادات أو المعددامالت، ال يمكددن 

 ف.أن ينتهي فيها الخال

إنه اإلسالم الذي يتوسع في )منطقة التحريم( حتى يكاد يجعل الحيداة مجموعدة 
 من المحّرمات، فأقرب كلمة إلى ألسنة دعاته، وأقالم كّتابه: كلمة: )حرام(.

الدددذي يقّدمددده بهدددا نفدددر مدددن أبنائددده  –إن اإلسدددالم بهدددذه الصدددورة القاتمدددة السدددوداء 
لددن يمكنددده القيددام بددددور  –فددي أفهدددامهم المخلصددين غالبددًا فدددي نيدداتهم، القاصدددرين عددادة 

 )البديل( أو )الوارث( للحضارة الغاربة أو التي توشك على الغروب.

هددو )اإلسددالم األول( .. إسددالم هددو إسددالم األّمددة الوسددط، إن اإلسددالم المنشددود، 
القرآن والسدّنة، سدّنة النبدي صدلى هللا عليده وسدلم وسدّنة الراشددين المهدديين مدن بعدده .. 

تيسدددددير ال التعسدددددير، والتبشدددددير ال التنفيدددددر، والّرفدددددق ال العندددددف، والتعدددددارف ال إسدددددالم ال
التنددداكر، والتسدددامح ال التعصدددب، والجدددوهر ال الشدددكل، والعمدددل ال الجددددل، والعطددداء ال 
االدعدداء، واالجتهدداد ال التقليددد، والتجديددد ال الجمددود، واالنضددباط ال التسددّيب، والوسددطية 

 ال الغلّو والتقصير.
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علدددى عقيددددة روحهدددا التوحيدددد، وعبدددادة روحهدددا اإلخدددالص، وأخدددالق  إسدددالم يقدددوم
روحها الخيدر، وشدريعة روحهدا العددل، ورابطدة روحهدا اإلخداء، وثمدرة ذلدك كلده حضدارة 

، ومالكهدددا الوسدددطية والتجديدددد. ومفتاحهدددا االنتفددداع بكدددل قدددديم روحهدددا التدددوازن والتكامدددل
 .صالح، والترحيب بكل جديد نافع

( هددو حبددل النجدداة، وسددفينة اإلنقدداذ اليددوم، ألمتنددا سددالميةاإل إن )مددنهج الوسددطية
د حاضددرها  –بددل الهددالك والدددمار  –العربيددة واإلسددالمية مددن التيدده والضددياع  الددذي ُيهدددّ 

 ومستقبلها، ويهّدد البشرية من ورائها، التي تأمل فيها خيرا.

ى هذا اإلسالم وحده هو حبل النجاة لنا وللبشرية من ورائنا، وهو القاجر عل
 إنقاذ سفينة الحضارة قبل أن تغرق ونغرق كلنا معها.

فهل تستطيع أّمتنا أن تقوم بالدور المطلوب منهدا؟ وبعبدارة أخدرى: هدل تريدد أن 
تقوم بهدذا الددور؟ بمعندى أن تتبّندى اإلسدالم عقيددة ورسدالة ومنهداج حيداة، علدى المدنهج 

 وة إليه.الوسطي، فتحسن الفقه له، واإليمان به، والتطبيق له، والدع

َوَمْن أَْحَسُن قَوْوال  }هذا ما نأمله ويأمله كل المخلصين، وما ينتظره التاريخ مندا 

ِ َوَعِمَل َصاِلحا  َوقَاَل إِنَّنِي ِمَن اْلُمْسِلِمينَ  ْن دََعا إِلَى اَّللَّ  [.33فصلت:] {ِممَّ

 ضياع الحقيقة بين طرفين متباعدين:

تضدددديع فيهددددا الحقيقددددة بددددين طددددرفين فمعظددددم قضدددداياها الفكريددددة والعمليددددة الكبددددرى 
 متباعدين: 

ه مدددا  الطووورْ األول: - 1 طدددرف الغلدددو أو التطدددرف أو التشددددد أو اإلفدددراط، سدددمّ 
ددددع دائددددرة  تسددددميه، المهددددم أندددده هددددو الطددددرف الددددذي ُيرهددددق األمددددة مددددن أمرهددددا عسددددرًا، ويوسّ 
د المحرمات، ويقدم األحوط دائمًا على األيسر، ويأخذ بحرفية النص، وال ُيراعي مقاصد

له الدددين،  ددر هللا، وُيعقّ ددد مددا سدده  ددر عليهددا مددا يس  الشددرع، وُيوقددع األمددة فددي الحددرج، وُيعسّ 
عه الشدرع، ال يسدمح لهدا برخصدة، وال يبديح لهدا مدا ُتوجبده الضدرورة، وال  وُيضيّ ق ما وس 
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فّ فة، وال يؤمن بتغيُّر الفتوى بتغيُّر الزمدان والمكدان والحدال. ينكفدئ  يعرف الظروف الُمخ 
لددى الماضددي، وال يعددايش الحاضددر، وال يستشددرف المسددتقبل، أعمددق حكمددة عنددده قددول ع

دددن قدددال: مدددا تدددرك األول لرخدددر شددديئًا، ولددديس فدددي اإلمكدددان أبددددع ممدددا كدددان! ال يقبدددل  م 
اآلخر، وال يحاوره، وال يتسامح مع مخالف، وال يدرى العدالم إال مدن منظدار أسدود. يدرى 

ا فددددي عقددددر دارهددددم ولددددو كددددانوا مسددددالمين كددددل الندددداس أعددددداء لإلسددددالم يجددددب أن يقدددداتلو 
للمسلمين، حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهدو يدرى األصدل فدي 

 عالقات المسلمين بغيرهم: الحرب ال السلم.

طدددرف التسدددديُّب والتفدددريط والتقصددددير واإلضددداعة. فددددال يكدددداد  والطوووورْ اْلخوووور:
دددك بفريضدددة، أو ُيحدددرّ م ح رامدددًا، الددددين عجيندددة ليندددة فدددي يديددده، يتشدددب ث بعقيددددة، أو يتمس 

ُيشدددكّ له كيدددف يشددداء، ومتدددى شددداء، لددديس فيددده ثوابدددت، بدددل كدددل شددديء فيددده قابدددل الجتهددداد 
جديددد، أو لقددراءة جديدددة، تنقلدده مددن اليمددين إلددى اليسددار، ومددن اليسدددار إلددى اليمدددين، مددا 

ن يصدبح كان ثابتًا يمكن أن ُينفى، وما كان منفيًا يمكن أن يثبت. ما كان حقدًا يمكدن أ
بدداطاًل، ومددا كددان بدداطاًل يمكددن أن يصددبح حقددًا!! وكيددف ال، وقددد رفضددوا الفقدده وأصددوله 

 وأئمته، وتالعبوا بالسنة، أو أنكروها، وعبثوا بالقرآن وتفسيره؟!

يمكددن أن يخددرج أصددحاب )القددراءات الجديدددة( للقددرآن وللسددنة بدددين جديددد، غيددر 
حابة للتددابعين. ومضددى عليدده خيددر الدددين الددذي عل مدده الرسددول للصددحابة، وعل مدده الصدد

قرون األمة، وحمله الخلف العدول من علمداء األمدة وأئمتهدا الربدانيين، وتوارثده الخلدف 
عن السلف، واألحفاد عن األجداد. ونشأ عليه الصغير، وهرم عليه الكبير. ديدن جديدد 

األمدددة ُيحدددرّ م مدددا اسدددتيقنت األمدددة بحلددده طدددوال أربعدددة عشدددر قرندددًا، أو يحدددلُّ مدددا اسدددتيقنت 
ل القدديم، ويسددقط الفددرائض،  بتحريمدده طددوال هددذه القددرون، يمكددن أن يغيّ ددر العقائددد، وُيبدددّ 

 ويشرع في الدين ما لم يأذن به هللا.

وبهذا يمكن أن يكون لكلّ  عصر دين، ولكدلّ  بلدد ديدن، بدل لكدل مجموعدة ديدن، 
االعتصدام بل لكلّ  شخص دين، فليس الدين أمرًا يجمع األمة على كلمة سدواء، وعلدى 

ن بهددذا الدددين أمددة، لهددا عقيدددة واحدددة، وشددريعة  بحبددل هللا جميعددًا، بددل ال يمكددن أن تتكددو 
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واحدة، وقديم واحددة، ورسدالة واحددة. بدل الددين فدي هدذه الحالدة يفدرّ ق وال يجمدع، وُيباعدد 
ددددرات تتنددددو ع  ددددرات، والمتغيّ  د المتغيّ  د بتعدددددُّ ل بدددد -وال يقددددرّ ب، ويهدددددم وال يبنددددي. ألندددده يتعددددد 

د الثقافددددات والمددددؤثّ رات، المعرفيددددة والفلسددددفية مددددن العلددددوم االجتماعيددددة،  -تتندددداقض بتعدددددُّ
والدراسات اللسانية، واألنثروبولوجية واالبستمولوجية، وكل )اللوجيدات( المعروفدة وغيدر 
دله الراسدخون  المعروفة، مما يمكن أن يتمخض عنه الغد القريب أو البعيدد. كدل مدا أص 

األمدددة وأئمتهدددا الكبدددار، فدددي أصدددول الددددين، أو أصدددول الفقددده، أو  فدددي العلدددم مدددن أعدددالم
ب ر أذان هؤالء، وتحت أقدامهم.  أصول التفسير، أو أصول الحديث: كل هذا د 

إن  لهدددددم أئمدددددة خدددددارج أرضدددددنا، ومدددددن غيدددددر أمتندددددا، وال مّلتندددددا وال ثقافتندددددا! أئمدددددة   
ا إليددده مدددن دعددداوى؛ )معصدددومين( يقلّ ددددونهم، ويأخدددذون عدددنهم، وال يناقشدددونهم فيمدددا ذهبدددو 

ألن كل ما يقولونه صددق، وكدل مدا يعتقدونده حدق! وكدل مدا يرونده صدواب!! فدي حدين 
يعيبون ويشددون النكير على م ن أخذ عن أئمة األمدة، ابتدداء مدن الصدحابة، وتدابعيهم 
تذى فدي طلدب  بإحسان، وم ن تخرج على أيديهم من األئمة الكبار، الذين كانوا ُمُثاًل ُتح 

 فهمه، وفي تقوى هللا، وسلوك سبيل الهداية والخير. العلم وحسن

يسديرون  –سّمهم ما شئت  –إن هؤالء التجديديين أو الحداثيين أو المستغربين 
وراء أئمتهم مدن الغدرب، ويت بعدون سدنتهم شدبرًا بشدبر، وذراعدًا بدذراع، وينقلدون عدنهم كدل 

دددّررون، دون اعتدددراض وال مالحظدددة، وال منا  -قشدددة. ثدددم يزعمدددون لندددا مدددا يقولدددون ومدددا ُيق 
روا إال مدن ق دي م اإلسدالم،  –ويحلفون  رون أو المتنددورون! ومدا تحدر  أنهم األحرار المتحدرّ 

درر. إنهدم  رًا، والحدق: أنده التحلدل ال التحُّ ومفاهيم اإلسالم؛ إن صّح أن ُيسّمى ذلك تحدرُّ
 عبيد الفكر الغربي. –كما سميتهم من قديم  -

ووووووة  َوَسووووووطا  } بالوسددددددط األمددددددة التددددددي وصددددددفها هللا إن    {َوَكووووووذَِلَك َجعَْلنَوووووواُكْم أُمَّ
تدرفض مدنهج : فدال تجتمدع علدى ضداللة، وهي معصومة في مجموعهدا. [143البقرة:]

كمدددا تدددرفض مدددنهج الغدددالة المتنطعدددين  .لدددين مدددن العدددروة الددوثقىتحلّ  بين المُ هددؤالء المتسددديّ  
 . 1قالها ثالثا .. "الذين أخبر رسول اإلسالم بأنهم هالكون " هلك المتنطعون .

                                                 
 .سبق تخريجه - 1
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م ل ددالددذين يحملدون ع   – الرب دانيين ثدة األنبيدداء مدن العلمدداءر  لهدذا كددان لزامدًا علددى و  
وتأويددددل  ،ينفددددون عندددده تحريددددف الغددددالين، وانتحددددال المبطلددددين ،النبددددوة، وميددددراث الرسددددالة

ّلددوا مزايدداللندداس، ويدددافعوا عندده،  هنددو أن يتبنددوا مددنهج الوسددطية، ويبيّ   :–الجدداهلين  ه، وُيج 
وأقددددّره ضددددمن ميثاقدددده، المتضددددّمن اه )االتحدددداد العددددالمي لعلمدددداء المسددددلمين( وهددددو مددددا تبّندددد

  .لألصول والمبادئ المتفق عليها بين المنتمين إليه

 

 الميثاق اإلسالمي لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين:

خوة في المكتب التنفيذي لالتحداد أن أكتدب )الميثداق اإلسدالمي إلفني اوحين كلّ 
ددددكددددان نُ ، تحدددداد( لال ددددأن يكددددون مُ  - وأنددددا أكتبدددده -ب عينددددي ص   ،دا للفكددددر الوسددددطيجسّ 

إليدده، ويدددعو إليدده جمهددرة العلمدداء؛ الددذين يؤمنددون بسددمو والمددنهج الوسددطي الددذي أدعددو 
والحمددد هلل فقددد عقيدددتهم، وبعدالددة شددريعتهم، ويسددتلهمون تددراثهم، وال يغفلددون عصددرهم، 

ي فددي المكتددب التنفيددذي، وفددي مجلددس األمندداء وأقددّر إخددوان. تحقددق فيدده مددا يريددد العلمدداء
مجمدددل مدددا كتبتددده، إال بعدددض مالحظدددات تناولتددده بالتحسدددين واإلضدددافة والتعدددديل، حتدددى 
ظهر في صورته األخيرة، وأقر ه الجميع على اختالف مذاهبهم. وقدد ُطبدع منده عشدرات 

توازندة مدن األلوف، وُترجم إلى عّدة لغات. وأمست فكدرة الوسدطية المتكاملدة العادلدة الم
 المبادئ المتبن اة من ق ب ل علماء األمة.

المهددم هنددا: أن ُنبقددي علددى ُحسددن فهددم الوسددطية، وأن ننشددر فكرتهددا فددي العددالم، 
وأن ُنربددددي عليهددددا أجيددددال األمددددة، وأن نعمددددل علددددى تطبيقهددددا علددددى أرض الواقددددع، حتددددى 

 يتالقى العلم والعمل، والفكر والسلوك، والّنظر والتطبيق.
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 ابعالفصل الس

 مفهوم التجديد ومااهره

 

 وسطية مجد دة وتجديد وسطي:

بعددد أن ألقينددا الضددوء علددى مفهددوم )الوسددطية(، بقددي أن نقددول كلمددة عددن مفهددوم 
)التجديدددد(. وقدددد أضدددحى مركدددز القرضددداوي يحمدددل األمدددرين معدددًا: الوسدددطية والتجديدددد. 

وكمددددا والحددددق أن التجديددددد داخددددل فددددي مدددددلول الوسددددطية، كمددددا ننشدددددها، وكمددددا نفهمهددددا، 
شددرحناها هنددا، كمددا أن الوسددطية داخلددة فددي مدددلول التجديددد الحقيقددي كمددا ننشددده، وكمددا 
نفهمده. وأحدد معددالم الوسدطية، كمدا عرضددناها: تجديدد الددين مددن داخلده، واالجتهداد مددن 

 أهله في محله. فهي وسطية مجددة، وهو تجديد وسطي.

 تجديد المسرفين المتسي بين:

يدددد المسدددرفين والُمتسدددّيبين، الدددذين يريددددون أن فلددديس التجديدددد المقصدددود هدددو تجد
يبدددلوا مرجعي ددة األمددة إلددى غيددر القددرآن، وزعامتهددا إلددى غيددر محمددد، وقبلتهددا إلددى غيددر 
بددون مبددّددون.  دين، بددل هددم مخرّ  مكددة، وقانونهددا إلددى غيددر الشددريعة. هددؤالء ليسددوا بُمجدددّ 

دون، هددم تددابعون للغددرب، وليسددوا سددادة أ دددّ  نفسددهم. إنهددم يريدددون أن وهددم مقلّ دددون ال ُمج 
د  دوا كددل شدديء، وكمددا قددال الدددكتور محمددد إقبددال لددبعض هددؤالء: إن  الكعبددة ال ُتجددد  ُيجدددّ 

 بجلب حجارة لها من أوربا.

بدون بكدل  د شدوقي بهدؤالء الدذين يرفضدون كدل قدديم ولدو كدان نافعدًا، ويرحّ  وقد ندد 
 جديد ولو كان ضارًا، فقال في قصيدته عن )األزهر(:

 يجدون كل قديم أمر منكدرا     قول عصابة مفتونددةدع عنك 

 من مات من آبائهم أو ُعّمرا    ولو استطاعوا في المجامع أنكروا
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ذا تقددم للبنايدة قّصدرا  من كل ساع في القديم وهدمدده   وا 

 خصوم التجديد بإطالق:

وهناك جماعة يرفضون التجديدد فدي الددين مطلقدًا، وبعضدهم علمداء ديدن كبدار. 
عت بعضددهم يقددول: كيددف يجددّدد الدددين؟ هددل يطبددع القددرآن طبعددة منّقحددة؟ إن هللا قددد سددم

أكمدددل لندددا الددددين، فدددال معندددى لتجديدددده. وأعتقدددد أن الددددافع إلدددى هدددؤالء هدددو خدددوفهم مدددن 
استخدام كلمة )التجديد( ذريعة إلى تغيير حقيقة الدين من داخلده، وهدمده بأيددي أهلده. 

نمددا الواجددب تجديددد ولكددن إذا صددح الحددديث بالتجديددد، فددال  معنددى للخددوف مددن أبنائدده، وا 
مفهومه، وبيان مضمونه، حتى ال يتالعب بده المتالعبدون، ويعبدث بتعاليمده العدابثون. 

 وهذا هو موقفنا.   

 التجديد الحق:

فالتجديددددد الحددددق هددددو الددددذي يبنددددي علددددى األصددددول، ويددددرتبط بالجددددذور، ويسددددتلهم 
نمددا يضدديف  التددراث، ويسددتنطق التدداريخ، ويصددل اليددوم بدداألمس، وال يتنكددر ألسددالفه. وا 

إلدديهم، وينمددي تددراثهم العلمددي والحضدداري، ينتقددي مندده أفضددل مددا فيدده، ويدددع مددا ال خيددر 
فيه، أو كما قال السلف: خذ ما صدفا، ودع مدا كددر. يجمدع بدين العلدم الندافع واإليمدان 

ب بكل جديد صالح، يدؤمن بالثبدات فدي األهد داف الراسخ، يحتفء بكل قديم راشد، وُيرحّ 
 والغايات، والمرونة في الوسائل واآلليات.

هدددذا هدددو التجديدددد الحدددق: يدددرفض موقدددف )المتغدددرّ بين( الدددذين ُيروّ جدددون للتغريدددب 
باسدم التجديددد، ويريددون أن ُيغيّ ددروا ُهوي دة األمددة تحدت عنددوان التحدديث أو الحداثددة. كمددا 

تبدددع فددي األدب، يددرفض موقددف الددذين يريدددون تجميددد األمددة، فددال تبتكددر فددي العلددم، وال 
وال تجتهدددد فدددي الددددين، وال تختدددرع فدددي الصدددناعة، وال تفكدددر تفكيدددرًا مسدددتقاًل فدددي شدددؤون 
الحياة. هكذا التجديد في نظرنا يكمل الوسطية، بل هو جزء منها، كما نلمس ذلدك فدي 
عدد من معالم الوسدطية كمدا عرضدناها. فالوسدطية كمدا أشدرنا عنددنا مجدددة، والتجديدد 

 عندنا وسطي.
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 رآن والتجديد:الق

من قرأ القرآن الكدريم لدم يجدد فدي سدوره المائدة واألربعدة عشدر، لفظدة التجديدد ال 
مصدرًا وال فعداًل، ومدن النداس مدن يعتمدد علدى هدذا التتبدع اللفظدي فيجدزم بدأن القدرآن ال 
يقر التجديد. ولكدن الراسدخين فدي العلدم يعلمدون أن  العبدرة ليسدت لأللفداظ والمبداني، بدل 

المعدداني، ولفظددة التجديددد ال توجددد فددي القددرآن حقددًا، ولكددن مضددمون التجديددد للمقاصددد و 
ومقصددوده نجددده فددي القددرآن. إذ المقصددود بالتجديددد لدديس مجددر د أن تغيّ ددر الشدديء القددديم 
ن كان الجديد مثل القديم، أو أدنى منه. بل المقصود أن تنتقل بالشديء  بمخر جديد، وا 

ن الحالدددة السدددابقة. وهدددذا هدددو المقصدددود مدددن حالدددة إلدددى حالدددة أخدددرى أفضدددل وأرقدددى مددد
 بالتجديد.

 االرتقاء إلى األحسن:

والقدددرآن يددددعو دائمدددًا إلدددى االرتقددداء إلدددى )األحسدددن(، ويعلدددق عدددين المسدددلم وقلبددده 
)بالتي هي أحسن( في الجدال، وفي دفع السيئة، وفي قربان مدال اليتديم. يقدول تعدالى: 

َوال تَْسووتَِوي اْلَحَسوونَةُ َوال السَّووي ِئَةُ اْدفَووْع }[ 125حددل:الن] {َوَجوواِدْلُهْم بِووالَّتِي ِهووَي أَْحَسوونُ }

 {َوال تَْقَربُووووا َمووواَل اْليَتِووويِم إِالَّ بِوووالَّتِي ِهوووَي أَْحَسووونُ }[ 34فصدددلت:] {بِوووالَّتِي ِهوووَي أَْحَسووونُ 
أَيُُّهووْم أَْحَسووُن }[. ويؤّكددد القددرآن أن هللا خلددق الندداس ليبلددوهم 34[ ]اإلسددراء:152األنعددام:]

 {الَّوووِذي َخلَوووَق اْلَموووْوَت َواْلَحيَووواةَ ِليَْبلُوووَوُكْم أَيُُّكوووْم أَْحَسوووُن َعَموووال  }، [7الكهرررف:] {َعَموووال  
ِليَْبلُوووَوُكْم أَيُُّكوووْم أَْحَسوووُن }. كمدددا بدددين القدددرآن أن هللا خلدددق السدددموات واألرض [2الملرررك:]

 .[7هود:] {َعَمال  

ئ، بدل ليتميدز األحسدن فليس االبدتالء أو االختيدار هندا ليتمي دز الحسدن مدن السدي
مدددن الحسدددن، كدددأن  المنافسدددة ليسدددت بدددين السددديئ والحسدددن، بدددل بدددين الحسدددن واألحسدددن. 

وْر  }. ويقول: [55الزمر:] {َواتَّبِعُوا أَْحَسَن َما أُْنِزَل إِلَْيُكْم ِمْن َرب ُِكمْ }والقرآن يقول:  فَبَش ِ

َّبِعُوونَ *  ِعبَادِ  ُ َوأُولَئِوَك ُهوْم  الَّوِذيَن يَْسوتَِمعُوَن اْلقَوْوَل فَيَت أَْحَسونَهُ أُولَئِوَك الَّوِذيَن َهودَاُهُم اَّللَّ

 .[17،18الزمر:] {أُولُو اأْلَْلبَابِ 

 تطلع المسلم إلى معالي األمور:
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ن، ويتطل دع  ويقتضي هذا أن  المسدلم الحدق ال يرضدى بالددون، وال بدالموقف الُهدو 
ل مددن  أبدددًا إلددى معددالي األمددور، وال يتعل ددق بسفسددائها. فهددو يحددبُّ وينشددد دائمددًا أن يتحددو 

الركددود إلددى الحركددة، والضددعف إلددى القددوة، ومددن العجددز إلددى القدددرة، ومددن المددرض إلددى 
الصدددحة، ومدددن الهبدددوط إلدددى الصدددعود، ومدددن العدددوج إلدددى االسدددتقامة، ومدددن السددديئ إلدددى 
الحسددن، ومددن الحسددن إلددى األحسددن، فهددذا مددا أرشددده إليدده القددرآن. وهددذا هددو المددراد مددن 

د: االنتقال من حالة أدنى إلدى حالدة أعلدى. فدالقرآن يددعو إلدى ذلدك بقدوة، وُيربّ دي التجدي
 .[9سراء:اإل] {يَْهِدي ِللَّتِي ِهَي أَْقَوُم }األمة عليه، ألنه كما وصفه منزله سبحانه: 

بقداء األمددر  ون علددى اتّ بداع آبدائهم، وا  درُّ ة علدى الدذين ُيص  ولدذلك أنكدر القدرآن بشددد 
رافضددين كددل  دعددوة جديدددة تدددعوهم إلددى مددنهج أهدددى سددبياًل، وأقددوم  علددى مددا هددو عليدده،

قدددددياًل، وأصدددددح دلدددددياًل. ولكدددددنهم يصدددددمون آذانهدددددم، ويغلقدددددون أعيدددددنهم، فدددددال يسدددددمعون وال 
يبصرون إال ما كان عليه األجدداد واآلبداء، أو السدادة والكبدراء. قدال تعدالى مندددا بهدم: 

ُ قَالُوا بَْل نَتَّبُِع َما أَْلفَْينَا َعلَْيِه آبَاَءنَا أََولَْو َكواَن آبَواُوُهْم َوإِذَا قِيَل لَُهُم اتَّبِعُوا َما أَْنَزلَ }  اَّللَّ

َوقَالُوا َربَّنَا إِنَّا أََطْعنَوا َسوادَتَنَا َوُكبََراَءنَوا }، [170البقرة:] {ال يَْعِقلُوَن َشْيئا  َوال يَْهتَدُونَ 

 .[67األحزاب:] {فَأََضلُّونَا السَّبِيال

سدددلم لدددديس جامدددددًا علددددى الماضددددي، وال متحّجددددرًا علددددى مددددا كددددان عليدددده سددددلفه فالم
ن كدددان حقدددًا أو بددداطاًل، بدددل هدددو مدددع الحدددق يددددور معددده حيدددث دار، مكاندددًا  األقددددمون، وا 
وزماندددًا، فدددإذا وجدددد حقدددًا أو خيدددرًا، عدددض  عليددده بالنواجدددد، فعمدددل بددده، ودعدددا إليددده غيدددره، 

ِ َوَعِمووَل َصوواِلحا  َوقَوواَل َوَمووْن أَْحَسووُن قَوووْ }ليسددتفيد مندده كمددا اسددتفاد:  ووْن دََعووا إِلَووى اَّللَّ ال  ِممَّ

. فهذا هو ما نفهمه من موقدف القدرآن مدن التجديدد، [33فصلت:] {إِنَّنِي ِمَن اْلُمْسِلِمينَ 
 وهو موقف الترحيب والتأييد.

 التجديد في السنة:

 أما التجديد في السنة، فاألمر فيهدا واضدح بدال ريدب. وقدد جداء فدي ذلدك حدديث
أبي داود الشهير الذي رواه في كتاب المالحم، عن أبي هريرة أن رسول هللا صدلى هللا 

د لهدددا  عليددده وسدددلم قدددال: "إن  هللا يبعدددث لهدددذه األمدددة علدددى رأس كدددل مائدددة سدددنة مدددن ُيجددددّ 
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وقدددد صدددح حه أئمدددة هدددذا الشدددأن، وتلقتددده األمدددة بدددالق بول، وحددداولوا تطبيقددده علدددى . 1دينهدددا"
د واحددد، ولددذا اتفقددوا عليدده فددي الواقددع التدداريخي، وكددان  الغالددب علددى أفهددامهم أن  المجدددّ 

بعددض القددرون، واختلفددوا فددي بعضددها اآلخددر، لوجددود عدددد مددن األئمددة الددذين لهددم وزنهددم 
 وأثرهم في حياة األمة.

ولكدن هنداك مدن العلمدداء مدن ات جهدوا فددي شدرح الحدديث إلددى مفهدوم أوسدع نطاقددًا 
د( الدددواردة فدددي الحدددديث، تصدددلح للجمدددع، كمدددا مدددن المفهدددوم الشدددائع، وهدددو أن )ّمدددن  يُ  ددددّ  ج 

د  د قد يكون أكثدر مدن فدرد، بدل ربمدا يكدون المجددّ  تصلح للمفرد، ولهذا رج حوا أن المجدّ 
أفدرادًا عددة، بعضدهم مدن األمدراء العدادلين، وبعضدهم مدن العلمداء المتبحدرين، وبعضدهم 

لحين. وحتددى مددن كددان مددنهم مددن القددادة العسددكريين، وبعضددهم مددن الزه دداد المددربّ ين الصددا
من العلماء، قد يكون بعضدهم فقيهدًا يبدين األحكدام، وبعضدهم محددثًا يددافع عدن السدنة، 
وبعضهم مفسرًا يخدم القدرآن، وبعضدهم متكلمدًا يحدامي عدن العقائدد، وبعضدهم متصدوفًا 

 يزكّ ي األنفس، ويقاوم البدع.

 بحثي عن التجديد في ضوء السنة النبوية:

ائل القرن الخامس عشر الهجري بحثًا عن )التجديدد فدي ضدوء وقد كتبت في أو 
السنة النبوية( نشرته مجلة )مركز بحوث السنة والسديرة(، ثدم ضدم نته كتدابي )مدن أجدل 
صدددحوة راشددددة تجدددد الددددين وتدددنهض بالددددنيا( يجمدددل بدددي هندددا أن أنقدددل منددده مدددا يناسدددب 

 المقام.

ر فدي كتابده )فدتح البداري وقد أوردُت فيه ما ذكره شيخ اإلسالم الحافء ابدن حجد
ال يلدزم أن يكدون فدي رأس أنده في شرح صحيح البخاري( وهدو: مدا نب ده عليده الدبعض: 

بددل األمددر فيدده كمددا ذكددره النددووي فددي حددديث: "ال تددزال طائفددة مددن  ،كددل قددرن واحددد فقددط
مدن أنده يجدوز أن تكدون الطائفدة جماعدة متعدددة مدن أندواع  2أمتي ظاهرين على الحدق"

ددد ،ثحددددّ  ومُ  ،وفقيددده ،بدددين شدددجاع وبصدددير بدددالحربمدددا  ،المدددؤمنين وقدددائم بددداألمر  ،رومفسّ 
                                                 

 عن أبي هريرة. (4/522(، والطبراني في األوسط )4/567مالحم )(، والحاكم في الفتن وال512رواه أبو داود في المالحم ) - 1
 عن ثوبان (10(، وابن ماجه في المقدمة )2292(، والترمذي في الفتن )22403(، وأحمد في المسند )1920رواه مسلم في اإلمارة ) -2

 .تخريجه متفقا عليه من حديث معاوي بهذا اللفء. وسيأتي 
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بدل يجدوز  ،وال يلدزم اجتمداعهم ببلدد واحدد ،وزاهدد وعابدد ،بالمعروف والنهدي عدن المنكدر
وأن يكوندوا فدي  ،ويجوز تفرقهم في بلد ،وتفرقهم في األقطار ،اجتماعهم في قطر واحد

إلدددى أن ال  ،أوال فدددأوال ،عضدددهمويجدددوز إخدددالء األرض كلهدددا مدددن ب ،بعدددض دون بعدددض
  .فإذا انقرضوا أتى أمر هللا ،يبقى إال فرقة واحدة ببلد واحد

ددددت  مُ  اقددددال الحددددافء ابددددن حجددددر: وهددددذ اجتمدددداع الصددددفات المحتدددداج إلددددى  فددددإن   ،هج 
وال يلددزم أن جميددع خصددال الخيددر كلهددا فددي  ،تجديدددها ال تنحصددر فددي نددوع مددن الخيددر

فإندده كددان القددائم بدداألمر  ،بددن عبددد العزيددز عمددرإال أن يدددعى ذلددك فددي  ،شددخص واحددد
ومددن ثددم ذكددر  ،وتقدمدده فيهددا ،ئددة األولددى باتصددافه بجميددع صددفات الخيددراعلددى رأس الم

وأمدا مدن  )يعندي الحدديث الدوارد فدي التجديدد(. ه الحدديثليدأنهدم كدانوا يحملدون ع :أحمد
ن ات   ،بعددده فالشددافعي ددوا  يكددن القددائم لكندده لددم  ،ةصددف بالصددفات الجميلددة والفضددائل الجم 

صددف بشدديء مددن ذلددك عنددد فعلددى هددذا كددل مددن ات  قددال:  .بشددأن الجهدداد والحكددم بالعدددل
 .. انتهى1د أم التعد   ،ئة هو المرادارأس الم

 مناقشة وترجيح: 

وهذا هو الذي أختاره هنا، هدو مدا ذهدب إليده ابدن األثيدر والدذهبي وغيرهمدا: أن 
للمفدددرد. وذلدددك أن )مدددن( فدددي )مدددن( فدددي الحدددديث المدددذكور، تصدددلح للجمدددع كمدددا تصدددلح 

واِلَحاِت ِموْن }أصل وضعها صالحة لهذا وذاك، وفي القرآن الكدريم:  َموْن يَْعَموْل ِموَن الصَّ

، وغيرهدا مدن اآليدات [124النسراء:] {ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَئِوَك يَوْدُخلُوَن اْلَجنَّوةَ 
د فددردًا، يهيئدده هللا ليقددوم الدالددة علددى ذلددك، وهددي كثيددرة. إذا عرفنددا هددذا، فقدد د يكددون المجدددّ 

بمهمددة اإلحيدداء والتجديددد كعمددر بددن عبددد العزيددز، وقددد قيددل: فددرد ذو همددة، ُيحيددي أمددة! 
 وقال الشاعر:

تنكر م ع  العالم في واحد! ليس على هللا بُمس   أن ي ج 

                                                 
( ط الشعب 4/584،583( ط الدار السلفية، وشرح النووي على مسلم )13/295فتح الباري ) (، وانظر:1/11فيض القدير ) - 1

  بالقاهرة.
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وقد يقوم بالتجديد واإلحيداء جماعدة أو مدرسدة أو حركدة: فكريدة، أو تربويدة، أو 
ة، يتواصدددى أهلهدددا بدددالحق والصدددبر، ويتعددداونون علدددى البدددر والتقدددوى. وقدددد يقدددوم جهاديددد

بمهمددددددة التجديددددددد أفددددددراد أو مجموعددددددات متندددددداثرة، كددددددل  فددددددي موقعدددددده، ومجددددددال اهتمامدددددده 
واختصاصه. هذا في مجال العلم والفكر، وذاك في مجال السلوك والتربية، وثالث فدي 

سددة، وآخددرون فددي مجددال الجهدداد مجددال خدمددة المجتمددع، ورابددع فددي مجددال الحكددم والسيا
ن اختلفدت  درة مدن ثغدر اإلسدالم، ات حددت أهددافهم، ومبدادئهم، وا  والمقاومة، وكل  علدى ُثغ 

 مواقعهم وطرائقهم.

 اختالْ مناهج العمل اإلسالمي وتعدد الجماعات العاملة للتجديد:

 وهنددا أحددبُّ أن أنبدده علددى أمددر ينبغددي للعدداملين لإلسددالم مددن األفددراد والجماعددات
د الجماعدددددات العاملدددددة  أن يُعدددددوه، وهدددددو: أن اخدددددتالف منددددداهج العمدددددل اإلسدددددالمي، وتعددددددُّ
لتجديددده، لدديس ظدداهرة م ر ضددية، وال أمددرًا مددذمومًا عنددد هللا، وال عنددد الددذين آمنددوا؛ بشددرط 
دددداّد وتندددداقض، بمعنددددى أن يكددددون  ددددص، ال اخدددتالف ت ض  أن يكدددون اخددددتالف تنددددوُّع وتخصُّ

ذه األنواع من العمدل، بحيدث يكمدل بعضدها بعضدًا، هناك تكامل وتناسق وتعاون بين ه
ر  بعدددض، وتجمعهدددا القضدددايا الكبدددرى، والمواقدددف المصددديرية، ل ُتواجددده  ويشددددُّ بعضدددها أز 

 العدو المشترك صفًا واحدًا كالبنيان المرصوص.

أمددا أن يحدداول كددل مددنهم إثبددات نفسدده ونفددي غيددره، ويجعددل أكبددر همدده بندداء ذاتدده 
ين، فإندده بددذلك يددؤدي إلددى ضددعف القددوى اإلسددالمية كلهددا، علددى أنقدداض العدداملين اآلخددر 

وتمكلهدددا مدددن داخلهددددا. كمدددا يفددددتح ُثغدددرة للعددددو المشددددترك، ليضدددرب الجميددددع، وهدددو آمددددن 
 مستريح!

 معنى )البعث( في الحديث الشريف:

تاحددة الظددروف  ويكددون معنددى )البعددث( فددي الحددديث: تهيئددة األسددباب المواتيددة، وا 
ددق  المناسددبة، وخلددق المندداخ المالئددم ف  ، لظهددور حركددة التجديددد للدددين، واإلحيدداء لألمددة، و 

د بخارقددة مددن  ُسددنن هللا تعددالى التددي ال تتبددد ل. ولدديس معنددى )البعددث( إذن إظهددار ُمجدددّ 
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دددر مددددا  الخدددوارق الكونيدددة، يهدددبط مدددن السدددماء بغتدددة، أو تنشدددق عنددده األرض فجدددأة، ليغيّ 
ن لم يغيّ روا هم ما بأنفسهم.  بالناس، وا 

اه مدن الحدديث، هدو الموافدق لمدا جداءت بده األحاديدث األخدرى، وهذا الذي فهمن
التددي ناطددت ُنصددرة الدددين فددي الددزمن بطائفددة  تقددوم علددى الحددق، ال بفددرد واحددد، كمددا فددي 

 ن  هم م دال يضدرُّ  ،بدأمر هللا ةال تزال طائفدة مدن أمتدي قائمدالحديث الصحيح المعروف: "
د ورد عدددن عددددد مدددن الصدددحابة وقددد 1كدددذلك"أمدددر هللا وهدددم  خدددالفهم حتدددى يدددأتي  خدددذلهم أو 

 بألفاظ متقاربة.

وةٌ يَْهودُوَن }بل هو الموافق لما في كتاب هللا تعالى حيث يقول:  ْن َخلَْقنَا أُمَّ َوِممَّ

ِ َوبِِه يَْعِدلُونَ  وقد ورد: هدذه اآليدة لكدم، يعندي المسدلمين. وقدد . [181ألعراف:] {بِاْلَحق 
َوِمْن قَوْوِم ُموَسوى }له تعالى في السورة: .  يشير إلى قو 2أعطى القوم بين أيديكم مثلها

ِ َوبِِه يَْعِدلُونَ  ةٌ يَْهدُوَن بِاْلَحق   .[159ألعراف:] {أُمَّ

وهدددذا الدددذي جددداء بددده الخبدددر اإللهدددّي، جددداء بمثلددده األمدددر اإللهدددي فدددي مثدددل قولددده 
ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمعْ }تعالى:  ِْ َويَْنَهْوَن َعوِن اْلُمْنَكوِر َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ ُرو

َوتَعَواَونُوا َعلَوى }، ويؤكدده مثدل قولده تعدالى: [104آل عمدران:] {َوأُولَئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

وووووْبرِ }، وقولددددده: [2المائددددددة:] {اْلبِووووور ِ َوالتَّْقوووووَوى ِ َوتََواَصوووووْوا بِالصَّ  {َوتََواَصوووووْوا بِووووواْلَحق 
َ يُِحبُّ الَِّذيَن يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِلِه َصف ا  َكوأَنَُّهْم بُْنيَواٌن إِنَّ }، وقوله سبحانه: [3العصر:] اَّللَّ

، وفددي 3، وقولده صدلى هللا عليدده وسدلم: "يدد هللا علدى الجماعدة"[4الصدف:] {َمْرُصوو ٌ 
 بعض الروايات )مع الجماعة(.

 حاجة الفرد إلى معونة غيره:

طددداؤه، فهدددو محددددود الطاقدددة والحددق أن  الفدددرد مهمدددا تكدددن مواهبددده، ومهمدددا يكدددن ع
ر ُه، ويقددوون أمددره، فددالمرء قليددٌل بنفسدده، كثيددٌر  والقدددرة، مددا لددم يكددن معدده أعددوان يشدددُّون أز 

                                                 
 .عن معاوية (16932، كما رواه أحمد في المسند )(1037(، ومسلم في اإلمارة )3641متفق عليه: رواه البخاري في المناقب ) -1
 (، طبعة الحلبي.2/269صلى هللا عليه وسلم ) إلى النبي ذكره ابن كثير في تفسيره عن قتادة بالغاً  -2
حه األلباني في صحيح الترمذي وصح  (، 1/611والحاكم في العلم )غريب، حسن (، وقال: حديث 2166رواه الترمذي في الفتن ) -3
 .عن ابن عباس (1759)
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 –بإخواندده، ضددعيٌف بمفددرده، قددوي  بجماعتدده وأعواندده. ولهددذا قددال موسددى عليدده السددالم 
َهواُروَن  * أَْهِلوي َواْجعَْل ِلوي َوِزيورا  ِمونْ }حين كلفه هللا بالرسدالة:  –وهو القويُّ األمين 

 * َونَوْذُكَرَك َكثِيورا   * َكوْي نَُسوب َِحَك َكثِيورا  َوأَْشوِرْكهُ فِوي أَْموِري * اْشدُْد بِوِه أَْزِري * أَِخي

َسنَُشوودُّ َعُضوودََك }، وقددال هللا تعددالى فددي جوابدده: [35-29طددده:] {إِنَّووَك ُكْنووَت بِنَووا بَِصوويرا  

 .[35القصص:] {بِأَِخيَك َونَْجعَُل لَُكَما ُسْلَطانا  

وهدددذا يددددّلنا علدددى أن  الفدددرد مهمدددا قدددوي، يحتددداج إلدددى معوندددة غيدددره، حتدددى يشدددتد 
عضده. وأصرح من ذلك وأوضح قول هللا تعالى لرسوله محمد عليده الصدالة والسدالم: 

.  فقدد مدن  [62،63ألنفدال:] {َوأَلََّف بَْيَن قُلُوبِِهمْ  * ُهَو الَِّذي أَيَّدََك بِنَْصِرِه َوبِاْلُمْؤِمنِينَ }
هللا عليه بأنه أي ده بنصره وبدالمؤمنين المؤتلفدة قلدوبهم علدى غايدة واحددة وعقيددة واحددة، 

 أي أيده بالجماعة المؤمنة المترابطة.

 أخطاء في فهم الحديث:

د( أو  ذا فهمنددددا الحددددديث هددددذا الفهددددم، لددددم نعددددد فددددي حاجددددة إلددددى انتظددددار )ُمجدددددّ  وا 
مغلقدة، دون أي جهدد أو سدعي مندا. ولدم نعدد  )مهدّي( فرد، يهبط من السماء فدي علبدة

د القددرن األوحددد، فيقبددل مندده قددوم  فددي حاجددة إلددى أن يددد عي واحددد مددن الندداس: أندده ُمجدددّ 
د المائدة  عدى أنده ُمجددّ  ويرفضه آخدرون، كمدا فعدل الجدالل السديوطي رحمده هللا، حدين اد 

ن عدددّدوا فدددي التاسدددعة، فدددأنكر عليددده كثيدددٌر مدددن معاصدددريه، مدددع أنددده أهدددل للتجديدددد كالدددذي
المجددّددين. ولددم نعددد فددي حاجددة إلددى أن يددد عي واحددد، أو فئددة لزيددد أو عمددرو مددن الندداس 
د المائددة العاشددرة أو الرابعددة عشددرة ال شددريك لدده، وال نظيددر لدده، فيقبلدده مددن كددان  أندده ُمجدددّ 

 على مذهبه أو مشربه، ويوسعه اآلخرون تهكمًا وسخرية.

د منده، فأهدل الحدديث ولم نعد في حاجة إلى أن ينتصب كل فريق  دّ  لترشيح ُمج 
مون متكلمدددًا، ورجددال الفقددده ال يدددذكرون إال فقيهدددًا،  ددحون محدددّدثًا، وعلمددداء الكددالم يقددددّ  يرشّ 
وكل جماعة يقدمون فقيهًا مدن مدذهبهم، فالشدافعية يقددمون شدافعيًا، والحنابلدة يرشدحون 

والمهتمدددين بالجهددداد حنبليدددًا، وهكدددذا نجدددد المهتمدددين بالسياسدددة يرشدددحون خليفدددة أو أميدددرًا، 
 يرشحون قائدًا عسكريًا.



 156 

 اشتراك األمة كلها بالتجديد المنشود:

إننددددا بهددددذا الفهددددم نشددددرك األمددددة كلهددددا فددددي التجديددددد المنشددددود، فهددددي التددددي تفددددرز 
ددقلهم، وتحددرّ كهم، وتهيددئ الظددروف المناسددبة لظهددورهم وحددركتهم، وهددي  دين، وت ص  الُمجدددّ 

زا ق بدات مدن طدريقهم، وتمددهم بدالزاد والوقدود التي تساعدهم على تحقيق آمالهم، وا  لدة الع 
فددي رحلددتهم الطويلددة إلددى مددا ينشدددون .. وهددي التددي ُتعطددي كددل  فددرد موقعدده فددي قافلددة 
التجديد، ليحرسه ويرعاه كما قيل: كل رجل من المسلمين على ُثغ رة من ثغر اإلسدالم، 

لم: مداذا يكدون دوري فدي . وهنا يصبح سدؤال كدل مسد1هللا هللا ال يؤتى اإلسالم من ق ب له
حركة التجديد؟ وما واجبي نحوه؟ بدل أن يكون كل همه وسدؤاله: متدى يظهدر المجددد، 

 ألدعو له أو أسير من خلفه؟!

 متى يقع التجديد؟

د للتجديدددد وقتدددًا هدددو )رأس كدددل مائدددة  ولكدددن متدددى يقدددع التجديدددد؟ إن  الحدددديث حدددد 
تسددداءل الشدددر اح هندددا عدددن بدايدددة سدددنة(. ورأس الشددديء أعددداله، ورأس السدددنة أولهدددا. وقدددد 

 المائة، فقال المنداوي: يحتمدل مدن المولدد النبدوي، أو مدن البعثدة، أو الهجدرة، أو الوفداة،
لكددن صددنيع السددبكي وغيددره مصددرح بددأن  ،لددم يبعددد)أي البعثددة( بأقربيددة الثدداني  :ولددو قيددل

ا التداريخ )أي الهجرة(.اهدد. وذلدك أنهدم فدي حدديثهم عدن المجدددين اعتبدرو  2المراد الثالث
الهجددري هددو األسدداس، وهدددو معقددول؛ ألندده التدداريخ الدددذي ألهددم هللا المسددلمين منددذ عهدددد 

 عمر أن يؤرخوا به دون غيره، فلم يعتمدوا المولد وال البعثة وال الوفاة.

د في رأس القرن، كما يوضح ذلدك تداريخ  ويالحء أنهم جعلوا العبرة بوفاة المجدّ 
هددددددد(، والشددددددافعي 101فعمددددددر بددددددن عبددددددد العزيددددددز )توفيددددددات الددددددذين عي نددددددوهم للتجديددددددد، 

هدددد(، وابدددن 606هدددد( والدددرازي )505هدددد(، والغزالدددي )ت403هدددد(، والبددداقالني )ت204)ت
هددد(. ولددم يددذكروا إمامددًا مثددل ابددن تيميددة بددرغم 808هددد(، والعراقددي )ت703دقيددق العيددد )

ه حركتدده التجديديددة الضددخمة فددي الفكددر اإلسددالمي بمختلددف جوانبدده؛ ألندده تددأخرت وفاتدد
د علدى رأس القدرن، 728عن رأس المائة )ت هد(. والحديث لم يقل: إن هللا يتوف ى المجدّ 
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بدددل يبعثددده علدددى رأس القدددرن، ومعنددداه: أن مهمتددده تبددددأ فدددي رأس القدددرن، وليسدددت تنتهدددي 
 عنده.

وهندددا تنبيددده ينبغدددي وقدددد رأيدددت العالمدددة المنددداوي نب ددده علدددى هدددذا المعندددى، فقدددال: )
إنمددا يقددرره  هللا يبعددث ..." إلددخ،  "إن   :م علددى حددديثمددن تكل دد كددل   وهددو أن   ن لدده، الددتفطُّ 
وأندددت خبيدددر بدددأن  المبعدددوث علدددى رأس القدددرن يكدددون موتددده علدددى رأسددده. علدددى أن   بنددداءً 

يكدون علدى رأس القدرن، أي  ر من الحديث إنما هو: أن البعث د وهو اإلرسال د المتباد  
ع األندددام، وانتصدددابه لنشدددر األحكدددام. ي لنفدددلددده للتصددددّ  أولددده. ومعندددى إرسدددال العدددالم: تأهُّ 

ب ر  بإنصدداف وموتدده علددى رأس القددرن أخددذٌ  ثددم رأيددت الطيبددي قددال:  . قددال:ال بعددث! ف ت ددد 
 عالم مشهور مشار إليه. وهو حي   ،المراد بالبعث من انقضت المائة

ح ويقددوم بددأمر الدددين، صددحّ  ئددة أيضددًا مددن يُ اوالكرمدداني قددال: قددد كددان قبيددل كددل م
نما المدراد  ذكدر المنداوي: أنده قدد . بدل مدن انقضدت المائدة وهدو حدي عدالم مشدار إليده وا 

 يكددون فددي أثندداء المائددة مددن هددو كددذلك، بددل قددد يكددون أفضددل مددن المبعددوث علددى رأس
وظهدور  ،ة انخدرام علمائده غالبداً إنما هدو لكونده مظن د القرن، وأن تخصيص رأس القرن،
 . وهو كالم وجيه.1(ونجوم الدجالين ،البدع

أراه: أن  الحدددديث يفيدددد أنددده ال يبدددزغ قدددرن، إال ويبدددزغ معددده فجدددر جديدددد، والدددذي   
وأمل جديد، وبعث جديد، حتى تستقبل األمة المسلمة القرن بقلوب يحددوها الرجداء فدي 
مة علددى عمددل أمثددل، وني ددات صددادقة فددي تغييددر الواقددع بمددا  غددد أفضددل، وعددزائم ُمصددمّ 

أن تقدددف علدددى رأس القدددرن مدددع يوافدددق الواجدددب، وخصوصدددا أن  المفدددروض فدددي األمدددة 
نفسدددها وقفدددة محاسدددبة وتقدددويم، محاولدددة أن تسدددتفيد مدددن ماضددديها، وتدددنهض بحاضدددرها، 
وترقدى بمسددتقبلها، ُمبتهلددًة إلددى ربّ هددا أن يكددون يومهدا خيددرًا مددن أمسددها، وغدددها خيددرًا مددن 

 يومها.

دين فدي أواسدط القدرن وأواخدره، بدل هدذا هدو الواقدع  ولم يندف الحدديث وجدود ُمجددّ 
لحددوظ لمددن يقددرأ تدداريخ هددذه األمددة، ويجددد مددن المجددددين أمثددال األئمددة: أبددي حنيفددة الم
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مددام الحددرمين، والعددز بددن  ومالددك وابددن حنبددل، والبخدداري ومسددلم وأبددي داود والترمددذي، وا 
عبد السالم، والقرافي، وابن الجوزي، وابن تيمية، وابدن القديم، والشداطبي، وابدن الدوزير، 

 اني، وغيرهم من األعالم.وابن حجر، والدهلوي، والشوك

 من المجدَّد له؟
د له، كما بي ن الحدديث، فهدو )هدذه األمدة(، وهدي الجماعدة المحمديدة،     أما الُمجد 

وقدددد يخدددتص  ،جمدددع معندددى ،مفدددرد لفظددداً  ،الجماعدددة (األمدددة)وأصدددل كمدددا قدددال المنددداوي: 
يسددمون  ،هللا ىودعددائهم إلدد ،فدديهم تددهوهددم باعتبددار بعث ،بالجماعددة الددذين بعددث فدديهم نبددي

 ،وهم المدراد هندا (جابةاإلأمة )المؤمنون  ي  مّ  سُ  ،أو بعضاً  فإن آمنوا كالً  (،أمة الدعوة)
 .1"دينها" :بدليل إضافة الدين إليهم في قوله

فكلمة )لهذه األمة( إشدارة إلدى أم دة اإلسدالم، أم دة اإلجابدة، علدى امتدداد قرونهدا  
م يستحضرها أمامه، ويشير إليها بقولده: )هدذه وأجيالها، كأّن النبي  صلى هللا عليه وسل

وة  }األمة(. وهي األمة المذكورة في القرآن الكريم، فدي قولده تعدالى:  َوَكوذَِلَك َجعَْلنَواُكْم أُمَّ

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس }، [143البقرة:] {َوَسطا    .[110آل عمران:] {ُكْنتُْم َخْيَر أُمَّ

 أمة مسلمة واحدة:

ال السنة أمة غير األمة اإلسالمية، وهي أمة واحدة كمدا أمدر وال يعرف القرآن و 
ن اختلفددت أجناسددها وألوانهددا وأوطانهددا:  ووة  َواِحوودَة  }هللا تعددالى، وا  ووتُُكْم أُمَّ َوأَنَووا  إِنَّ َهووِذِه أُمَّ

ووة  َواِحوودَة  َوأَنَووا َربُّ }، [92:]األنبيرراء {َربُُّكووْم فَاْعبُوودُونِ  ووتُُكْم أُمَّ { ُكووْم فَوواتَّقُونِ َوإِنَّ َهووِذِه أُمَّ

. وال يجدددوز أن نقدددول كمدددا يقدددول بعدددض النددداس: )األمدددم اإلسدددالمية(، [52المؤمنرررون:]
فليس في اإلسدالم )أمدم(، بدل )أمدة( واحددة، ولكدن هنداك )شدعوب إسدالمية( داخدل هدذه 

 األمة.

 التجديد المطلق الكامل:
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ي مساحة األمدة اإلسدالمية كلهدا ، ويدؤثّ ر والتجديد المطلق الكامل هو الذي يغطّ 
فيها جميعًا، كما أن  التجديدد الكامدل هدو الدذي يشدمل العلدم والعمدل معدًا، وقدد رأيندا هدذا 
في مثل عمر بن عبد العزيز والشافعي والغزالي ونحدوهم، مم دن أثدروا فدي محديط األمدة 
ن كدددان تدددأثير كدددل مدددنهم فدددي جاندددب أو أكثدددر مدددن جواندددب الحيددداة  المسدددلمة جمعددداء، وا 

لتجديد قد يكون جزئيدًا، خاّصدًا بجاندب مدن جواندب الحيداة، أو بقطدر اإلسالمية. ولكن ا
من األقطار، أو بفئة من الفئات، أو نحو ذلك، وقد يت سع ألكثر مدن جاندب وأكثدر مدن 

 فئة، وأكثر من بلد.

 ما الديُن الُمجدَّد؟!

د( في الحديث فهو )الددين(. ولكدن مدا المدراد بدد)الدين( فدي الحدديث؟  أما )الُمجد 
 لمة )الدين( ومثلها كلمة )اإلسالم( إذا أطلقت تعني أحد أمرين:وك

المنهج اإللهدّي الدذي بعدث هللا بده رسدوله، وأندزل بده كتابده، مدن العقائدد  أولهما:
م بهدا عالقدة اإلنسدان بربده، وعالقدة النداس بعضدهم  والعبادات واألخالق والشرائع، ليدنظّ 

لهددي سددائق لددذوي العقددول السددليمة بددبعض، وهددو مددا عبددر عندده التهددانوي بأندده: )وضددع إ
بدالنظر إلدى  –. وهدذا المعندى 1باختيارهم، إلى الصالح في الحال، والفدالح فدي المدمل(

 ثابت ال يقبل التغيير وال التجديد من حيث هو حقيقة خارجية. –أسسه وأصوله 

الحالدددة التدددي يكدددون عليهدددا اإلنسدددان فدددي عالقتددده بدددالمعنى األول فكدددرًا  والثووواني:
وعمدداًل وُخلقددًا، وفددي هددذا المعنددى يقددال: فددالٌن ضددعيف الدددين أو قويدده، حسددن وشددعورًا، 

اإلسددالم أو رديء اإلسددالم. والدددين هنددا متغيّ ددر متحددرّ ك، فهددو يزيددد ويددنقص، ويضددعف 
يماندددده بدددده،  ويقددددوى، ويصددددفو ويكدددددر، ويسددددتقيم وينحددددرف، بحسددددب فهددددم اإلنسددددان لدددده، وا 

لتجديددد، وال غددرو أن جدداء الدددين فددي والتزامدده بتعاليمدده. وهددذا المعنددى هددو الددذي يقبددل ا
د لهددددا دينهددددا"  الحددددديث الددددذي معنددددا مضددددافًا إلددددى األمددددة، ولدددديس مضددددافًا إلددددى هللا "ليجدددددّ 

 فالتجديد ينصبُّ على دين األمة، وليس على دين هللا تعالى.
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 معنى التجديد:

وبهدددذا ندددرى أنددده ال معندددى إلنكدددار بعدددض العلمددداء عبدددارة )التجديدددد( فدددي الددددين، 
ًة أن يسددتخدمها بعددض المنحددرفين فيمددا ال يقبلدده اإلسددالم، فلسددنا أحددرص وتوجسددهم خيفدد

على الدين مم ن بعثه هللا به، وقد نطق بهدذه الكلمدة وصدح  بهدا الحدديث، فلدم يعدد يسدع 
ن مددا المهددم هددو تحديددد مدددلولها حتددى ال يسددتخدمها  ف مددن اسددتعمالها، وا  مسددلمًا أن يتخددو 

 ًا لفكره أو هواه. فما معنى التجديد هنا؟كل فرد أو كل فريق كما يحلو له، تبع

معندددى التجديدددد: أن  : يالعلقمددد نقدددل العزيدددزي فدددي شدددرحه للجدددامع الصدددغير عدددن
، فجعدددل التجديدددد 1مدددر بمقتضددداهاحيدداء مدددا انددددرس مدددن العمدددل مدددن الكتددداب والسدددنة واألإ

 ينصب على )العمل(.

وينصدر  ،علدمويكثدر ال ،ن السنة مدن البدعدة: يبيّ  في معنى )يجدد( المناوي  وقال
، فجعل التجديد ُمن صّبًا على )العلم(. وفي مقدام آخدر 2ويذلهم ويكسر أهل البدعة ،أهله
خفدي مدن مدا الشدريعة، ومدا ذهدب مدن معدالم السدنن، و  أحكدامد ما اندرس مدن جدّ  يُ  قال:

. وهدددو يشدددمل العلدددم والعمدددل. والتجديدددد المطلدددق يشدددمل العلدددم 3العلدددوم الظددداهرة والباطندددة
 .والعمل جميعاً 

وأودُّ أن ُأنبّ ه هنا على معندى مهدّم فدي قضدية التجديدد، وهدو: أن التجديدد لشديء 
مددا، هددو محاولددة العددودة بدده إلددى مددا كددان عليدده يددوم نشددأ وظهددر، بحيددث يبدددو مددع قدمدده 
كأندده جديددد، وذلددك بتقويددة مددا و ه ددى مندده، وتددرميم مددا بلددي، ورتددق مددا انفتددق، حتددى يعددود 

 أقرب ما يكون إلى صورته األولى.

التجديدددد لددديس معنددداه تغييدددر طبيعدددة القدددديم، أو االستعاضدددة عنددده بشددديء آخدددر ف
 مستحدث مبتكر، فهذا ليس من التجديد في شيء.
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ولنأخددذ لددذلك مددثال فددي الحسدديات؛ إذا أردنددا تجديددد مبنددى أثددري عريددق، فمعنددى 
تجديده: اإلبقاء على جوهره وطابعده ومعالمده، وكدل مدا يبقدي علدى خصائصده، وتدرميم 

ه مدن عوامدل التعريدة، وتحسدين مداخلده، وتسدهيل الطريدق إليده، والتعريدف كل ما أصداب
به .. إلدخ، ولديس مدن التجديدد فدي شديء أن نهدمده، ونقديم عمدارة ضدخمة علدى أحددث 

 طراز مكانه.

 العودة بالدين إلى ما كان عليه يوم نشأ وظهر:

ه وكددذلك الدددين: ال يعنددي تجديددده إظهددار طبعددة جديدددة مندده، بددل يعنددي العددودة بدد
إلى حيث كان في عهد الرسول صدلى هللا عليده وسدلم وصدحابته ومدن تدبعهم بإحسدان. 
وهذه العودة ال ُتخيف، كما يتوهم بعض النداس، إنهدا فدي الحقيقدة العدودة إلدى األصدل، 
إلددى المنبددع، إلددى التيسددير ال إلددى التعسددير، إلددى التبشددير ال إلددى التنفيددر، إلددى االهتمددام 

 شور.باللباب ال الوقوف عند الق

 فقه الصحابة والتابعين:

إن  الددددذي يقددددرأ فقدددده الصددددحابة والتددددابعين يجددددد أنهددددم أفقدددده الندددداس لددددروح اإلسددددالم 
ومقاصده، ولم يكونوا حرفيين، وال شدكليين. كدانوا ملتدزمين كدل االلتدزام بشدرع هللا، ومدع 
ه هذا كدانوا يجتهددون فدي أحكدام الوقدائع بدروح سدمحة، ُتعلدم النداس أن هللا لدم يشدرع ديند

إال لمصلحة عباده، وأنه يريد بهم اليسر وال يريد بهم العسدر، وكدان مدنهجهم كمدا عب در 
عنه سيدنا علي رضي هللا عنه ترجيح )النمط األوسدط( الدذي يلحدق بده التدالي، ويرجدع 

 إليه الغالي.

 الفقه هو مفتاح التجديد للدين:

ية صدددميمة هدددو: إن  مفتددداح التجديدددد للددددين هدددو: الدددوعي والفهدددم، وبعبدددارة إسدددالم
الفقه، وال أعني بالفقه المعنى االصطالحي المعدروف، وهدو مدا يتعلدق بمعرفدة األحكدام 
ن كددان هددذا مطلوبددًا  الفرعيددة مددن الوضددوء والصددالة والرضدداع والددزواج والطددالق فقددط، وا 
ومحمودًا، ولكن أعني بالفقده: مفهومده القرآندي والنبدوي، وهدو المدذكور فدي قولده تعدالى: 

وولْ } ، وهددو الددذي نفدداه هللا عددن المشددركين [98األنعررام:]{ نَا اْْليوواِت ِلقَووْوٍم يَْفقَُهووونَ قَووْد فَصَّ
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، وقدال [65ألنفرال:]{ قَْوٌم ال يَْفقَُهوونَ } وغيرهم من أعداء المسلمين حين وصفهم بأنهم
فَلَوْوال }، وقدال تعدالى: [179ألعرراف:]ا{ لَُهْم قُلُووٌب ال يَْفقَُهووَن بَِهوا}عن أهل جهدنم: 

يِن َوِليُْنوِذُروا قَوْوَمُهْم إِذَا َرَجعُووا إِلَوْيِهْم نَفَ  َر ِمْن ُكل ِ فِْرقٍَة ِموْنُهْم َطامِفَوةٌ ِليَتَفَقَُّهووا فِوي الود ِ

. وقددال صددلى هللا عليدده وسددلم: "مددن يددرد هللا بدده خيددرا [122التوبررة:]{ لَعَلَُّهووْم يَْحووذَُرونَ 
 .1يفقهه في الدين"

 الفقه في الكون وفي الدين:

قه هنا كما يدل عليه القرآن والسنة فقهان: فقه فدي الكدون، وفقده فدي الددين، والف
 فاألول: يعني الفهم عن هللا فيما خلق، والثاني: يعني الفهم عن هللا فيما شرع.

الفقده فددي الكدون ُيددراد بده: الفقدده آليددات هللا فدي األنفددس واآلفداق، ولسددننه التددي ال 
 على ذلك سياق اآليات الكريمة.تتبد ل في الكون واإلنسان، كما يدل 

والفقددده فدددي الددددين هندددا يعندددي المعرفدددة الواعيدددة التدددي نحصدددل عليهدددا بعدددد دراسدددتنا 
المتفّحصدددة لإلسدددالم مدددن ينابيعددده الصدددافية، ومدددن مصدددادره الرّبانيدددة، بحيدددث ُيفهدددم فهمدددًا 
سدددددليمًا، خالصدددددًا مدددددن الشدددددوائب، بعيددددددًا عدددددن ُغلدددددوّ  المتطدددددرفين، وتقصدددددير الُمضددددديّ عين، 

ين بهددددى الجيدددل األول الدددذين كدددانوا أفهدددم النددداس لمقاصدددد اإلسدددالم، وأعدددرفهم مسترشدددد
بكلّياته، وأحرصهم علدى التزامده والعمدل بده .. غيدر غدافلين عمدا تمي دز بده اإلسدالم مدن 
الشددمول واالعتدددال والتيسددير، مفددرقين بددين الكليددات والجزئيددات، وبددين األصددول والفددروع 

الثبات والخلود، ومدا شدأنه المروندة والتغيُّدر، ُمفدرّ قين  من األحكام، ُمميّ زين بين ما شأنه
بددين مراتددب األعمددال ودرجاتهدددا فددي ميددزان الشددرع، حسدددنات كانددت أو سدديئات، فليسدددت 
ددنن الرواتددب،  األركدان كبقيددة الفددرائض، وليسددت الفدرائض كالواجبددات، وال الواجبددات كالسُّ

 وال الرواتب كالمستحب ات.

ن كاندددت كبدددائر، وليسدددت كبدددائر ومدددن ناحيدددة أخدددرى: لددديس الكفدددر  كالمعاصدددي وا 
المحرمدددات كصدددغائرها، وليسدددت الصدددغائر المتفدددق عليهدددا كالمشدددتبهات المختلدددف فيهدددا، 

                                                 
 عاوية بن أبي سفيان.( عن م1037(، ومسلم في الزكاة )71العلم )متفق عليه: رواه البخاري في  - 1
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وليسددددت المحرمددددات كالمكروهددددات، وال المكددددروه تحريمددددًا كددددالمكروه تنزيهددددًا، وال المكددددروه 
لى، ولكلّ  عمل  مرتبُته، ولكلّ  مرتبة  حكُمها.  تنزيهًا كخالف األ و 

 ة تذويب الفروق بين مراتب األعمال:خطور

ومددددن أعظددددم الخطددددل والخطددددر: تددددذويب الفددددروق بددددين هددددذه المراتددددب واألعمددددال، 
واعتبار الجميع شيئا واحددًا، فدإن الجمدع بدين مدا فدر ق هللا، كدالتفريق بدين مدا جمعده هللا، 

 كالهما ال يجوز.

 الحاجة إلى تجديد االجتهاد بنوعيه: الترجيحي واإلبداعي:

ي القدددرن الخددامس عشدددر الهجدددري فددي حاجدددة إلدددى تجديددد فكدددري ثقدددافي ونحددن فددد
واسدددع عميددددق، تجديدددد يعيددددد لالجتهدددداد حياتددده ونشدددداطه مددددن جديدددد، واالجتهدددداد بنوعيدددده: 
الترجيحددي االنتقددائي، واإلبددداعي اإلنشددائي. اجتهدداد يضددع للمشددكالت المعاصددرة حلولهددا 

لناجعدددة مدددن صددديدلية مدددن داخدددل شدددريعة اإلسدددالم، ويصدددف ألدواء مجتمعاتندددا أدويتهدددا ا
رق اإللحادي.  اإلسالم نفسه، ال من مصنوعات الغرب العلماني، أو الش 

 واجب المجامع العلمية وكليات الشريعة:

وهذا يوجب على المجامع العلمية المعني ة بهذا المجال أن ُتعين علدى ذلدك، وال 
ل مناهجهددا تضدديق صدددرًا بدداآلراء االجتهاديددة، كمددا يجددب علددى كليددات الشددريعة أن تجعدد

وبخاصدة فقده القددرآن والسدنة فدي ضددوء  –وكتبهدا ودراسداتها فددي الفقده وأصدوله وتاريخدده 
قدادرة علدى تكدوين العقليدة الفقهيدة المسدتقلة، المرشدحة لالجتهداد فدي  –المقارنة العلميدة 

دي قددرات الندابهين مدن طالبهدا،  مجاالته االنتقائية واإلنشدائية، الكليدة والجزئيدة، وأن ُتنمّ 
 وّ ي عزائمهم على المضيّ  في هذا الطريق.وُتق

 : عرض اإلسالم بلغة العصر

تجديدددد قدددادر علدددى أن يعيدددد عدددرض اإلسدددالم بلغدددة العصدددر، مخاطبدددًا كدددل قدددوم 
بلسددانهم، واعيددًا لخصددائص العصددر، وخصددائص اإلسددالم، وخصددائص األقددوام، مدددركًا 
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ْن َرُسوووٍل إِالَّ بِِلَسوواِن قَْوِمووِه َوَمووا أَْرَسووْلنَا ِموو}المفهدوم األوسددع واألعمدق لقددول هللا تعددالى: 

 .[4:]إبراهيم{ ِليُبَي َِن لَُهمْ 

فليس معنى اآليدة أن نكلدم اإلنجليدز باإلنجليزيدة، والصدينيين بالصدينية فحسدب، 
بل أن نعرف كيف ندخل إلدى عقدل اإلنجليدزي وقلبده، وكيدف نددخل إلدى عقدل الصديني 

ح لرخدر. وهدذا يعنددي تطدوير أجهددزة وقلبده، ولكدلّ  منهمددا مددخل قدد يصددلح لده، وال يصددل
قًا لما يتطل به العصر، ويوجبه اإلسالم، ويحتّ مه مدا  ف  الدعوة وأساليبها وقدرات رجالها، و 
ددن   يصدنعه اآلخدرون. والحدديث إلدى قدوم وصدلوا إلدى سدطح القمدر، غيدر الحدديث إلدى م 

ن كددل قددوم يعيشددون فددي األدغددال؛ فلهددؤالء لسددان، وألولئددك لسددان، وال بددد أن نعددرف لسددا
 لنعقل عنهم، ونبيّ ن لهم.

 إعادة النار في العلوم اإلنسانية واالجتماعية :

تجديد يعيد النظر في العلوم اإلنسانية واالجتماعية مدن خدالل منظدور إسدالمي 
صددددحيح، مسددددتمد مددددن فلسددددفة اإلسددددالم الكليددددة، ونظرتدددده إلددددى الدددددين والحيدددداة واإلنسددددان 

مدددارس القائمددة ومددن نتددائج بحوثهددا وتحليالتهددا، والمجتمددع والتدداريخ، ومسددتفيد مددن كددل ال
دون أن يكون أسيرًا لفلسفة واحدة منهدا، أو لفلسدفاتها جميعدًا. وهدذا مدا يقدوم بده إخوانندا 
في )المعهد العالمي للفكر اإلسالمي( مدن الددعوة إلدى )إسدالمية المعرفدة( والسديما فدي 

س إسددالمية فددي علددم الددنفس ميددادين الدراسددات اإلنسددانية واالجتماعيددة، حتددى تقددوم مدددار 
والتربية واالجتماع والسياسة واالقتصاد والنقد األدبي وغيرها. وقد أقاموا ندوات فكريدة، 
وحلقات بحثية، ومؤتمرات علمية، وأصدروا عددا كبيدرا مدن الكتدب النافعدة فدي مختلدف 

 االختصاصات، كان لي شرف المشاركة في بعضها.

ر الجامعات من ربقة التقليد ل   لفكر الغربي:تحر 

وهذا يعندي: أن تتحدرر جامعاتندا مدن ربقدة التقليدد للفكدر الغربدي بشدقيه الليبرالدي 
والماركسددي، وأن ترجددع إلددى الجددذور واألصددول فددي تراثنددا الحافددل. تأخددذ مندده وتضدديف 
إليه، وتعدل فيه، وتنشئ أجيااًل مستقلة الفكر، تجمع بين األصدالة اإلسدالمية والحداثدة 

 العصرية.
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اجددب كددل الجامعددات فددي بالدنددا العربيددة واإلسددالمية، وواجددب الجامعددات وهددذا و 
اإلسددالمية فيهددا علددى وجدده الخصددوص، مثددل جامعددة األزهددر، وجامعددة أم القددرى بمكددة 
المكرمددددة، وجامعددددة اإلمددددام محمددددد بددددن سددددعود، والجامعددددة اإلسددددالمية بالمدينددددة المنددددورة، 

إلسددالمية العالميددة بكوالالمبددور، والجامعددة اإلسددالمية العالميددة بإسددالم آبدداد، والجامعددة ا
 ونحوها، ... وذلك بحكم تكوينها وانتمائها ورسالتها ونوعية القائمين عليها.

  التفوق في فروض الكفايات من العلوم الكونية وتطوير مناهج التعليم:

ق فددي )فددروض الكفايددات( مددن العلددوم الكونيدددة  تجديددٌد يتدديح ألمددة اإلسددالم التفددوُّ
اتهدددا )التكنولوجيدددة( فدددي المجدداالت المدنيدددة والعسدددكرية، ويجعدددل أمدددة والرياضددية، وتطبيق

)سورة الحديد( قادرة على تصنيع الحديد، وعلى استغالل ثرواتهدا المطمدورة والمنشدورة، 
بحيث ال تكون عالة على غيرها في القوت الدذي ُيحييهدا، وفدي السدالح الدذي يحميهدا، 

قدًا لمدا يطلبده العصدر، وهذا ي ق تضي تطوير مناهج التعليم وأجهزته و  ف  غاياته وأساليبه، و 
ر.   ويفرضه اإلسالم، وُيحتّ مه التطوُّ

فلدديس التعلدديم الندداجح أن تخددّرج شددبابًا يحفظددون المقددرر ات عددن ظهددر قلددب، بددل 
 شبابًا ُيحسنون الفهم، ويستقلون بالتفكير، ويقدرون على اإلبداع.

ذا كددان أهددل الشدددأن فددي الواليددات المتحددددة األمريك يددة تنددادوا فدددي أواخددر القدددرن وا 
العشرين، بوجوب تطوير التعلديم عنددهم بمدا يتناسدب وطفدرات العصدر، ورأوا أن األمدة 

 على حافة الخطر، إذا لم تتدارك مسيرتها التعليمية ... فماذا يكون حالنا نحن...؟

 التجديد يشمل كيان اإلنسان كله: 

كثيددرين، عندددما يددذكرون والتجديددد للدددين لدديس فكريددًا فحسددب، كمددا هددو مفهددوم ال
يقددداظ العقدددل  التجديدددد ويتحددددثون عنددده، فدددال يكددداد يددددور بخلددددهم إال تجديدددد االجتهددداد، وا 
حيددداء االجتهدددداد،  المسدددلم لمواجهدددة تطدددورات الحيددداة. وال ريدددب فدددي أن تجديدددد الفكدددر، وا 
وتصددحيح الفهددم، يددأتي فددي طليعددة التجديددد المنشددود، فددإن العلددم يسددبق العمددل، والفكددرة 
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ة. وحسدددبنا أن هللا بددددأ وحيددده لرسدددوله صدددلى هللا عليددده وسدددلم بميدددة: }اقدددرأ{ تسدددبق الحركددد
 والقراءة هي مفتاح العلم والفكر والتأمل.

ولكدددن اإلنسدددان لددديس عقددداًل فقدددط، بدددل هدددو عقدددل وقلدددب، وجسدددم وروح، فدددال بدددد 
للتجديد أن يشمل كيان اإلنسان كله، وهو ما رعاه اإلسالم أعظدم رعايدة، فدأعطى لكدلّ  

لهدددذا كدددان وجدددوب العنايدددة بالضدددمير والدددوازع األخالقدددي إلدددى جدددوار التجديدددد منهدددا حقددده. 
 العقلي، أمراً ال بد  منه.

 تجديد عمر بن عبد العزيز  في ميدان الحكم:

دين فدي تداريخ اإلسدالم، علدى  وقد ات فق العلماء الذين عنوا بتحديد أسماء المجددّ 
هددد( علددى رغددم قصددر مدددة 101أن عمددر بددن عبددد العزيددز هددو مجدددد المائددة األولددى )ت

خالفتددده، فلدددم تدددزد علدددى ثالثدددين شدددهرًا. وتجديدددد عمدددر لدددم يكدددن فدددي الجاندددب الفكدددري، أو 
كتجديدددددد الشدددددافعي فددددي رأس المائدددددة الثانيدددددة أو تجديددددد الغزالدددددي فدددددي المائدددددة  –العلمددددي 
بل كان تجديُده في م ي دان العمل والحكم، حيدث أبطدل تقاليدد الجدور، وأحيدا  –الخامسة 

وأزال المظدددالم، ورد  الحقدددوق إلدددى أهلهدددا، ورفدددض مطالدددب الطدددامعين مدددن سدددنن العددددل، 
أهلدده، وأشدداع جددو  التقددوى هلل، والخشددية مندده، والرغبددة فيمددا عنددده، ولهددذا اعتبددروه خددامس 

 الراشدين.

ددداهر وال تفددداخر، بدددل كدددان ينددداجي ربددده راجيدددًا  عددداء وال ت ظ  فعدددل ذلدددك كلددده بدددال ادّ 
أهدداًل أن ينددال رحمتددك، ولكددن رحمتددك أهددل أن تنددال  خائفددًا، فيقددول: اللهددم إن  عمددر لدديس

. وقددال لدده مددرة أحددد الندداس بعددد موقددف مددن مواقفدده المحمددودة: جددزاك هللا عددن 1عمددر!!
. فدرد  الحدق 2اإلسالم خيرًا يا أميدر المدؤمنين، فقدال: بدل جدزى هللا اإلسدالم عندي خيدرًا!!
س عمددر الددذي ألهلدده، ووضددع األمددر فددي نصددابه، فاإلسددالم هددو الددذي صددنع عمددر ولددي

 صنع اإلسالم.

 تجديد اإليمان:

                                                 
 (.45/224رواه ابن عساكر في تاريخه ) - 1
 .بيروت –نشر دار الكتب العلمية  297 رواه اإلمام أحمد في الزهد صد  - 2
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ونعنددددي باإليمددددان هنددددا: العقيدددددة اإلسددددالمية وأساسددددها التوحيددددد، وعناصددددره ثالثددددة 
أساسدددية: أال نبغدددي غيدددر هللا ربدددًا، وال نتخدددذ غيدددر هللا وليدددًا، وال نبتغدددي غيدددر هللا حكمدددًا. 

 وهذا معنى شهادة أن ال إله إال هللا.

مددددن العقيدددددة، وهددددو اإليمددددان بالرسددددالة: )وأن  وبعددددد التوحيددددد يددددأتي الشددددق الثدددداني
محمددا رسددول هللا( لدديس إلهدًا، وال ابددن إلدده، وال ثلدث إلدده، وال محدداًل حدّل فيدده اإللدده؛ إنمددا 
هدو عبدد هللا ورسددوله، أندزل هللا عليدده كتابده، وبل ددغ مدا أوحددي إليده مددن ربده، لددم يخدن ولددم 

 .[4لنجم:] {وَحىإِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي يُ }يكتم، ولم ينطق عن الهوى: 

ومددن أركددان هددذه العقيدددة التددي بل غهددا محمددد عددن ربدده: اإليمددان بدداآلخرة والجددزاء، 
وأن الموت ليس نهايدة المطداف، وأن وراء هدذه الحيداة الفانيدة حيداة أخدرى باقيدة، تُدوف ى 

ٍة َخْيرا  يَرَ }فيها كل نفس ما كسبت، وُتجزى بما عملت:  َوَموْن  * هُ فََمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

ا  يَوَرهُ  ٍة َشر  . وقدد روى الحداكم فدي المسدتدرك عدن عبدد [7،8الزلزلرة:] {يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ
ق فدددي ل دددخ  إن اإليمدددان لي  هللا بدددن العددداص قدددال: قدددال رسدددول هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم: "

 .1"فاسألوا هللا أن يجدد اإليمان في قلوبكم ،كما يخلق الثوب الخلق ،جوف أحدكم

 همية اإليمان في حياتنا:أ

لدديس شدديئًا علددى هددامش الحيدداة. إندده  –نحددن المسددلمين  –واإليمددان فددي حياتنددا 
ر  جددددوهر وجودنددددا، وسددددرُّ بقائنددددا، ولددددبُّ رسددددالتنا ... وبدوندددده ال معنددددى لحياتنددددا وال ُمبددددرّ 
ذا كان لكلّ  شخصدية مفتداح، تسدتطيع إذا عرفتده واسدتخدمته أن تعدرف بده  لوجودنا.. وا 

ددددر مخددددزون طاقاتهددددا، فددددإن مفتدددداح شخصددددية اإلنسددددان فددددي أمتنددددا هددددو مكنوناتهددددا ، وُتف جّ 
 اإليمان.

وكما أنك بلمسة للمفاتح أو زر خاص للسيارة في البدر، أو البداخرة فدي البحدر، 
أو الطددددائرة فددددي الجددددو ... تسددددتطيع أن تحركهددددا وتدددددفع بهددددا إلددددى األمددددام، وتقطددددع بهددددا 

                                                 
، وقال الذهبي: رواته ثقات. وقال رواته مصريون ثقاتهذا حديث لم يخرج في الصحيحين و ْ(، وقال:1/4رواه الحاكم في اإليمان ) - 1

سناده حسن(: 1/212ي المجمع )الهيثمي ف  (. 1585، وحسنه األلباني في الصحيحة )رواه الطبراني في الكبير وا 
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حددرّ ك كددوامن هددذه األمددة، ونصددنع منهددا المسددافات، فكددذلك نسددتطيع بعامددل اإليمددان أن نُ 
 وبها العجائب وروائع البطوالت، التي ُتحكى كاألساطير.

لقدددد عدددزف عدددازفون علدددى نغمدددات شدددت ى لتحريدددك هدددذه األمدددة، فمدددا تحركدددت وال 
استجابت. عزفوا على نغمة القومية، وعلى نغمة االشتراكية، وعلى نغمدة الديمقراطيدة، 

والوكسددات! ولكددن حددين تقددود هددذه األمددة بالمصددحف فمددا صددنعوا شدديئًا غيددر النكسددات 
ترفعده، أو حدين تصددع بصديحة )هللا أكبدر( وحينمدا تندادي: يدا ريدح الجندة هبدي، سدتجد 

 الجماهير معك ووراءك بالماليين مستعدة للموت في سبيل هللا.

وهددذا اإليمددان المرصددود فددي فطددرة األمددة، المددذخور فددي كيانهددا المعنددوي، أشددبه 
يها مدددن ببدددذرة طيبدددة فدددي أ رض طيبدددة، يجدددب عليندددا أن نرعاهدددا وننميهدددا ونتعهددددها وُنغدددذّ 

ناحية .. وأن نحميها ونحافء عليها من المدواد السدام ة، والحشدرات الضدارة، مدن ناحيدة 
تي ُأكلها بإذن ربها.  أخرى، حتى تنمو وتزهر وتثمر، وُتؤ 

 حاجتنا إلى تربية إيمانية حقيقية:

مانيدة حق دة، تدزرع فدي القلدوب المعداني الربانيدة ولهذا كنا في حاجدة إلدى تربيدة إي
األصيلة: الخشية من هللا، والرجاء فيه، واألُنس به، والحدب لده، والرضدا عنده، والتوكدل 
عليدده، واإلنابددة إليدده، والطاعددة ألمددره، والتسددليم لحكمدده، وحكددم رسددوله، كمددا قددال تعددالى: 

ُموَك فِ } يَما َشَجَر بَْينَُهْم ثُمَّ ال يَِجودُوا فِوي أَْنفُِسوِهْم َحَرجوا  فَال َوَرب َِك ال يُْؤِمنُوَن َحتَّى يَُحك ِ

ا قََضْيَت َويَُسل ُِموا تَْسِليما   إِنََّموا َكواَن قَوْوَل اْلُموْؤِمنِيَن إِذَا دُُعووا إِلَوى }، [65النسراء:]{ ِممَّ

ِ َوَرُسوووووِلِه ِلوووويَْحُكَم بَْيوووونَُهْم أَْن يَقُولُوووووا َسووووِمْعنَا َوأََطْعنَوووو { ا َوأُولَئِووووَك ُهووووُم اْلُمْفِلُحووووونَ اَّللَّ

َ َشوِديدُ }. اإليمدان بداهلل الدذي ترجدى رحمتده، ويخشدى عقابده [51النرور:] اْعلَُمووا أَنَّ اَّللَّ

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ   .[98المائدة:] {اْلِعقَاِب َوأَنَّ اَّللَّ

ومددن عناصددر هددذه التربيددة: استحضددار معدداني اآلخددرة ومددا يتعلددق بهددا: المددوت 
قبدددر وضدددّمته، البعدددث ورهبتددده، الحشدددر وزحمتددده، الموقدددف وشدددّدته، الحسددداب وسدددكرته، ال

وسدددرعته، الكتددداب وقراءتددده، الميدددزان وعدالتددده، الصدددراط ودّقتددده، الجندددة ونعيمهدددا، الندددار 
 ولهيبها.
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 حاجتنا إلى الصوفية الربانية المعتدلة:

وبعبددددارة أخددددرى: نحددددن فددددي حاجددددة إلددددى لددددون مددددن الصددددوفية الربانيددددة اإليجابيددددة 
ليهدا المعتد لة، التي عب ر عنها بعضهم بأنها: الصدق مدع الحدق، والُخُلدق مدع الخلدق، وا 

َ َمَع الَِّذيَن اتَّقَْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُمْحِسنُونَ }يشير قوله تعالى:  . وهدذا [128النحل:] {إِنَّ اَّللَّ
هو روح الدين الحق: التقوى هلل، واإلحسان للناس؛ فالتصدوف الحقيقدي تقدوى وأخدالق، 

 بل كل شيء.ق

مي الصدوفية فدي تعريدف  وينقل ابن القيم في )مدارج السالكين( عن بعض متقددّ 
ف قولددده:  دددف هدددو الُخلدددق، ف  التصدددوُّ التصدددوُّ زاد عليدددك فدددي الُخلدددق فقدددد زاد عليدددك فدددي  ن  م 

زاد  ،فمدن زاد عليدك فدي الخلدق، لده خلدقالددين كُّ ويعلّ ق ابن القيم قائال: بل  .1التصوف
 قوى.لك التوكذ ،عليك في الدين

ف التربيدددة واألخدددالق القرآنيدددة والنبوي دددة،  ف الدددذي نريدددد: تصدددوُّ فهدددذا هدددو التصدددوُّ
ب  ي اإليمان، ويرقّ ق القلوب، وُيحرّ ك الدوافع، ويشحذ اإلرادة، وُيهدذّ  التصوف الذي يغذّ 
الددددنفس، ويقددددوّ ي السددددلوك الخّيددددر لإلنسددددان، فددددي ضددددوء الكتدددداب والسددددنة، وهدددددي السددددلف 

ي نحرص عليده، ونددعو إليده، وهدو الدذي يقدوم بمهمدة )التزكيدة( التدي الصالح، فهو الذ
ي ِوويَن َرُسوووال  }أشددار إليهددا القددرآن فددي معددالم الرسددالة المحمدي ددة:  ُهووَو الَّووِذي بَعَووَث فِووي اأْلُم ِ

يِهمْ  . وهدو )مقدام اإلحسدان( الدذي جداء فدي [2الجمعرة:] {ِمْنُهْم يَتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتِوِه َويُوَزك ِ
فه النبيُّ صلى هللا عليده وسدلم بقولده: "اإلحسدان: أن تعبدد  حديث جبريل المشهور، وعر 

 .2هللا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك"

 التصوْ السلبي المرفوض:

                                                 
 (.2/307مدارج السالكين ) - 1
( عن أبي 64(، وابن ماجه في المقدمة )9501( كالهما في اإليمان، كما رواه أحمد )9(، ومسلم )50)متفق عليه: رواه البخاري  - 2

 هريرة .
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أمددددا إذا كددددان التصددددوف سددددلبية كددددالتي عب ددددر عنهددددا بعضددددهم بقولدددده: دع الخلددددق 
معروف والنهدي عدن المنكدر، فهدو للخالق، واترك الملدك للمالدك! يريدد تعطيدل األمدر بدال

 مرفوض، ومثل ذلك قولهم: أقام العباد فيما أراد! فهو كالم حق يراد به باطل!

ف إلغددداء شخصدددية المريدددد أمدددام شددديخه، كمدددا قدددالوا: مدددن قدددال  ذا كدددان التصدددوُّ وا 
لشدديخه: ل ددم ؟ لددم يفلددح! وقددالوا: المريددد بددين يدددي الشدديخ كالميددت بددين يدددي الغاسددل! فهددو 

 كذلك مرفوض.

ف تفرقددة بددين الحقيقددة والشددريعة، كالددذين قددالوا: مددن نظددر إلددى  ذا كددان التصددوُّ وا 
الخلددق بعدددين الشدددريعة مقدددتهم، ومددن نظدددر إلددديهم بعدددين الحقيقددة عدددذرهم! فلسدددنا منددده فدددي 

 شيء. 

ف كهانددة وتجدارة بالدددين لددى العدوام، الددذين يقدادون باألسدداطير  ذا كدان التصدوُّ وا 
حجيدددة والتعاويدددذ، الحافلدددة بالتهاويدددل، وتقدددّدم لهدددم والمبالغدددات، وتصدددنع لهدددم التمدددائم واأل

 الثقافة المنّومة للعقول، المخّدرة للعزائم، فهو باطل نبرأ منه.

ذا كان الّتصوف رفضدا للعلدم وطلبده مدن أهلده بوسدائله، واعتمدادا علدى الدذوق  وا 
والوجدددان، دون دليددل مددن شددرع، أو احتكددام إلددى كتدداب محكددم أو سددنة صددحيحة، فهددو 

 اني ال رحماني، وهو مرفوض عندنا وعند كل مسلم حريص على دينه.تصوف شيط

ف مباءة للخرافات في الفكر، والشركيات في العقيدة،  وبالجملة: إذا كان التصوُّ
والمبتدعات في العبادة، واالنحرافات في األخالق، والسلبيات في السلوك، واإلهمال 

 للحياة، فنحن أول من يحاربه.
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  الفصل السابع

 والتجديد لوسطيةومنارات لعالم م

 
م ن  و)التجديد اإلسالمي( (اإلسالمية وحتى ال يد عي هذا المنهج )الوسطية

ار من ليس من أهله، بل من الدخالء ث باسم هذا التي  وال يتحد  ال يفقهه وال يعيه، 
، بال علم وال هدى وال كتاب منير: أمسك بالقلموال يخوض فيه كل م ن عليه، 
د حدّ  : تُ ئ المسلم معالم أو مالمح أو مناراتعليّ  أن أضع للقار  لزاماً  وجدتُ 

 مشاعل ومصابيحاألصول الفكرية والشرعية لهذا التيار أو هذا المنهج، لتكون 
أَفََمْن يَْمِشي ُمِكب ا  }نة، على نور وبيّ   ا، والسير في ضوئههدي من أراد االهتداء بهت

ْن  من ف .[22الملك:] {يَْمِشي َسِوي ا  َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ َعلَى َوْجِهِه أَْهدَى أَمَّ
ع مفهوم الوسطية ره كل ، يفسّ  اً  هالميجاً ارجر  مائعاً  والتجديد الضروري هنا: أن ال ن د 

إليه هو الوسطية  ل فريق لنفسه، زاعًما أن ما يدعوعيه كشاء، بما شاء، ويد   م ن  
 ا المنوّ هون.التي يدعو إليها الداعون، وُينوّ ه به

لمدددنهج علدددى سدددبيل اإليجددداز  –لًمدددا( ع  وضدددعت )عشدددرين م  مندددذ فتدددرة وقدددد كندددت 
عُتهددا علددى الجمعيددة العامددة التأسيسددية لالتحدداد العددالمي لعلمدداء المسددلمين، الوسددطية، وز  

اإلخددوة مددن  وقددد طلددب منددي أحدددم. 2004الددذي انعقددد فددي لندددن فددي شددهر يوليددو سددنة 
لددى الندداس بشددرحها، هددو صدداحبها. فددالمفروض ت لدده: أو  العلمدداء: أن يقددوم بشددرحها، فقلدد

وهدي فدي الحقيقددة مشدروحة فدي كثيددر  .ليتهدا، وتأصدديلها وتفصديلهاأن أقدوم بشدرحها وتج  
من تجميعها، وترتيبها، واالسدتدالل عليهدا، وربدط  من كتبي، ولكنها منثورة فيها، فال بد  

س وال ب  ين للقارئ الكدريم، بدال ل دستبتحتى  ليات،الجزئيات إلى الكُ  صولها، وردّ الفروع بأ
 ش.ب  غ  
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يسعى إلى  ف دائماً مصنّ   شأن كل – رينفي هذه المعالم العش وقد نظرتُ 
أعدت و  ،وأسلوباً  وعرضاً  فكرةً  – تحسين ما كتبه، حتى يصل به إلى أكمل ما يكون 

، ثم اختصرتها ،ماً ل  ع  لتها بعض التفصيل، فبلغت الثالثين م  وفص   صياغتها وترتيبها،
 ليسهل حفظها لمن أراد.

مركز الوسطية بالكويت، ثم تراءى لي أن أعيد بصورتها األولى ها نشر وقد 
، والسيما بعد أن : إعادة قلبتها رأسا على عقبعلى مهل النظر فيها مرة أخرى 

مركز القرضاوي أضيف مفهوم )التجديد( إليها، فأصبح مركزنا يحمل اسم )
كما بت، ورت   ،نتس  وح   رتنت، وغي  وبي   فأضفتُ . د(جدية اإلسالمية والت  لوسطي  ل

وقد أردت  على هذه الصورة بحمد هلل. جديداً  غدت كتاباً ذكرت في المقدمة. حتى 
ضح صورته لطالبه ومريديه، وأن تت   التجديدي : أن ُيعرف المنهج الوسطيبهذا

ي صورة )معالم( ، فومزاياه ى خصائصهد أركانه ومقوماته، وتتجل  ومالمحه، وتتحد  
 .دة، يرجع عند الخالف لها، ويحتكم إليهامحد  

ألفت من  ، وقدفي صياغتها األخيرة دة،معالم الوسطية المجدّ   وها هي
حب، وأدعو هللا أن شرحها على الوجه الذي أُ  لير هللا بعد ذلك أن ُييسّ   آمالً  .جديد
عناوين، ثم أبدأ في بيانها واحدا د جر  أنذا أسرد المعالم الثالثين، مهاو  قني إليه.يوفّ  

 واحدا. وباهلل التوفيق
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 المجددة الوسطيةومنارات معالم  أضواء على

 
ز المدددنهج أو التيدددار الدددداعي إلدددى الوسدددطية والتجديدددد بدددالتركيز علدددى جملدددة يتمي ددد

عدرف  مفاهيمده،وعرضه ألصوله و ، في فهمه لإلسالم أو قواعد فكريةأو معالم مبادئ 
ددد دددبهدددا، وعرفدددت بددده، ونسدددبت إليددده، وأصدددبحت معدددالم بدددارزة لددده، تجسّ  ح د فكرتددده، وتوضّ 

لناها في الثالثين التي سردناها، وهدا نحدن د مفاهيمه. فص  حدّ  ي منهجه، وتُ غايته، وتجلّ  
عطدي للقدارئ فكدرة أو نبدذة واضدحة وكافيدة م منهدا، بمدا يُ ل دع  اآلن نلقي ضوء علدى كدل م  

 خّل. مّل، وال إيجاز مُ إطناب مُ  عنها، بال

 العلم الراسخ والفهم الشامل والمتوازن لإلسالم: -1

، بحيددث لإلسددالم، كمددا أنزلدده هللا علددى رسددولهالمتددوازن الفهددم الشددمولي التكدداملي 
 ، بوصددفه: عقيدددة وشددريعة، علمدداً األولللى:ْالشللمولْوالتكامللاخصيصددتان:  هتجلددى فيددت

ودنيددا، حضددارة  ودولددة، ديندداً  وقددوة، دعددوةً  ، حقدداً أخالقدداً و  ومعاملددة، ثقافددةً  ، عبددادةً وعمددالً 
 وأمة.

بدال  ورفض كل تجزئة ألحكام اإلسالم وتعاليمه، كدعوى الذين يريدونه: أخالقداً  
أو  – بدال طدالق، أو سدالماً  بال أخالق، أو عقيدة بال شريعة، أو زواجاً  داً د، أو تعبُّ تعبُّ 

دولدة، وهدو مدا دنيدا، أو دعدوة بدال  بدال  و دينداً بال قوة، أ بال جهاد، أو حقاً  –استسالما 
َّبِووْع }يرفضدده اإلسددالم نفسدده الددذي يقددول كتابدده:  ُ َوالَ تَت َوأَِن اْحُكووم بَْيوونَُهم بَِمووآ أَنووَزَل اَّلل 

ُ إِلَْيوكَ  وبهدذا يقددم  .[49]المائددة:{أَْهَواءُهْم َواْحذَْرُهْم أَن يَْفتِنُوَك َعن بَْعِض َموا أَنوَزَل اَّلل 
على أنه رسالة اإلنسان كلده، ورسدالة الكدون كلده، ورسدالة الدزمن كلده، ورسدالة  اإلسالم

 الحياة كلها.
، أو الثنائيدات، التدي بالت:ْهيْالمزجْالمتلوازنْبلينْالمتقلاوالخصيصةْالثانية

المزج بدددين كدددال يمكدددن الجمدددع بدددين بعضدددها وبعدددض،  ن أنهدددا متضددداداتيتدددوهم الكثيدددرو 
بين الفكر والوجدان، بدين المثاليدة والواقعيدة، اإلنسانية، بين الربانية و ، الروحية والمادية

 بددين الفرديددة والجماعيددة، بددين نددور العقددل ونددور الددوحي، بددين الدددنيا واآلخددرة، بددين حددءّ  
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الددرب، وحقددوق الخلددق، بددين اإلبددداع المددادي واالقتصددادي والسددمو الروحددي  الددنفس وحددقّ  
دون طغيدان علدى وال شدطط،  ه، بدال وكدسواألخالقي، بحيث يأخذ كل جانب منهدا حق د

َوأَقِيُمووووا اْلوووَوْزَن *  أاَلَّ تَْطغَوووْوا فِوووي اْلِميوووَزانِ }الجاندددب اآلخدددر، أو الجواندددب األخدددرى: 

ومدددن هندددا تتكامدددل العنايدددة بالعبدددادة،  [.8،9الدددرحمن:] {بِاْلِقْسوووِط َوال تُْخِسوووُروا اْلِميوووَزانَ 
دددوالثقافدددة، والرياضدددة، والفندددون، والعلدددوم. فالعبدددادة تُ  دددي الدددروح، والثقافدددة تُ ذّ  غ  ي العقدددل، ذّ  غ 

 . 1ي الحياةذّ  غ  ي الوجدان، والعلوم تُ ذّ  غ  ي الجسم، والفنون تُ ذّ  غ  والرياضة تُ 
 مرجعية القرآن والسنة:باإليمان  -2

اإليمدددان بمرجعيدددة القدددرآن الكدددريم والسدددنة النبويدددة الصدددحيحة، للتشدددريع والتوجيددده 
المصدددرين  التددي تسددتمد مددنالجماعددة واألمددة، حيدداة الفددرد واألسددرة و للحيدداة اإلسددالمية، 

 ، وقيمهدددددامفاهيمهددددداأفكارهدددددا و اتهدددددا، وآدابهدددددا وأخالقهدددددا، و المعصدددددومين: عقائددددددها وعباد
 .وتشريعاتها وأنظمتهاوعاداتها وتقاليدها، ، وموازينها

رسددددوله. ال يصددددح اإليمددددان، وال يقبددددل  كددددالم هللا تعددددالى، والسددددنة بيددددانُ  فددددالقرآنُ 
إِنََّموا َكواَن قَوْوَل اْلُموْؤِمنِيَن إِذَا دُُعووا إِلَوى }بهما، كما قدال تعدالى:  منن آاإلسالم إال مم  

ِ َوَرُسوووووِلِه ِلوووويَْحُكَم بَْيوووونَُهْم أَْن يَقُولُوووووا َسووووِمْعنَا َوأََطْعنَووووا َوأُولَئِووووَك ُهووووُم اْلُمْفِلُحووووونَ   {اَّللَّ
ُ َوَرُسوولُهُ أَْمورا  أَْن يَُكووَن لَُهوُم  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمنَوٍة إِذَا قََضوى}[، 51الندور:] اَّللَّ

َ َوَرُسوولَهُ فَقَوْد َضولَّ َضوالال  ُمبِينوا    [.36األحدزاب:] {اْلِخيََرةُ ِموْن أَْموِرِهْم َوَموْن يَْعوِص اَّللَّ
والددذين ينكددرون السددنة، ويسددمون أنفسددهم )القددرآنيين( هددم أول مددن يخددالف القددرآن الددذي 

فَْليَْحذَِر الَِّذيَن يَُخاِلفُوَن َعْن أَْموِرِه أَْن تُِصويبَُهْم فِتْنَوةٌ أَْو }ه أمر بطاعة هللا وطاعة رسدول

 [.63النور:] {يُِصيبَُهْم َعذَاٌب أَِليمٌ 
والمصدددادر األخدددرى مدددن اإلجمددداع والقيددداس واالستحسدددان واالستصدددالح وغيرهدددا 

فدي ضدوء ة مدع ضدرورة فهدم النصدوص الجزئي د جيتها من القدرآن والسدنة.إنما تكتسب حُ 
المقاصدددد الكليدددة لإلسدددالم وشدددريعته، وال يجدددوز معارضدددة أحددددهما بددداآلخر، أو االكتفددداء 
بددالجزئي عددن الكلددي، أو بددالكلي عددن الجزئددي. والحددذر مددن الحرفيددة مددن جانددب، ومددن 

 .2اتباع المتشابهات وترك المحكماتمن سوء التأويل من جانب آخر، و 
                                                 

 ابنا )شمول اإلسالم( نشر مكتبة وهبة ومؤسسة الرسالة، وخصيصة )الشمول( من كتابنا )الخصائص العامة لإلسالم(.انظر: كت - 1
انظر: كتابنا )المرجعية العليا في اإلسالم للقرآن والسنة( نشر مكتبة وهبة ومؤسسة الرسالة. وانظر أيضا: كتابنا )كيف نتعامل مع  - 2

 مع السنة النبوية؟( نشر دار الشروق بالقاهرة. القرآن العظيم؟( و)كيف نتعامل



 177 

  تأسيس العقيدة على اإليمان والتوحيد: -3

 ،ورسددله ،وكتبدده ،ومالئكتدده ،سدديس العقيدددة السددليمة علددى معدداني اإليمددان بدداهللتأ
واليوم اآلخر، وبالقدر خيره وشره، وهذه هي أركان العقيدة، وأسس األعمال الصدالحة. 
والتركيدددز علدددى عقيددددة التوحيدددد، واليقدددين بددداآلخرة، وعلدددى نبدددوة محمدددد الدددذي خدددتم هللا بددده 

 رها القرآن في مقومات ثالثة:يقة التوحيد، كما صو  الرسل واألنبياء. والتركيز على حق
كدددل شددديء، وخدددالق كدددل شددديء،  . وهدددو ربُّ أال يبغدددي غيدددر هللا تعدددالى ربددداً   -1

ِ أَْبِغوووووي َرب وووووا  َوُهوووووَو َربُّ ُكووووول ِ َشوووووْيءٍ } ورازق كدددددل شددددديء  {قُوووووْل أََغْيوووووَر اَّللَّ
 .[164األنعام:]

ِ } يك لدده. يواليدده ويعبددده وحددده ال شددر وأال يبتغددي غيددر هللا وليدداً   -2 قُووْل أََغْيووَر اَّللَّ

 .[14األنعام:] {أَتَِّخذُ َوِلي ا  فَاِطِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض 

ِ أَْبتَِغووي } وأال يبتغددي غيددر هللا حكمددا، يددأتمر بددأمره، وينتهددي بنهيدده  -3 أَفَغَْيووَر اَّللَّ

 .[114األنعام:] {َحَكما  َوُهَو الَِّذي أَْنَزَل إِلَْيُكُم اْلِكتَاَب ُمفَصَّال  

وبدددذلك تجتمدددع كدددل معددداني التوحيدددد: توحيدددد الربوبيدددة، وتوحيدددد اآللهيدددة، وتوحيدددد 
ِ النَّاِس } :سبحانه فهكذا يجب أن نؤمن بهالحاكمية،   {إِلَوِه النَّواِس  * َمِلِك النَّاِس  * َرب 

 [.3-1الناس:]
ل مددا دان، ومددن كدددة لإلنسددر اإلنسددان مددن العبودي ددوبهددذا التوحيددد الخددالص يتحددر  

يَوووا أَْهوووَل }رسدددائله إلدددى ملدددوك النصدددارى بهدددذه اآليدددة:  نبيندددا كدددان يخدددتم، ولهدددذا سدددوى هللا

َ َوال نُْشووِرَك بِووِه َشووْيئا   َوال  اْلِكتَوواِب تَعَووالَْوا إِلَووى َكِلَمووٍة َسووَواٍء بَْينَنَووا َوبَْيوونَُكْم أاَلَّ نَْعبُوودَ إِالَّ اَّللَّ

ِ يَتَِّخذَ بَْعُضنَا بَْعضا  أَْربَابا  ِمْن دُوِن ا  .1[64آل عمران:] {َّللَّ
رسدل، كمدا أُ  إيمان المسلم إال إذا آمن بكل كتاب أنزل، وبكل نبديّ   كما ال يصحُّ 

ِ َوَمالمَِكتِوِه }قال تعالى:  ُسوُل بَِما أُْنِزَل إِلَْيِه ِمْن َرب ِوِه َواْلُمْؤِمنُووَن ُكولٌّ آَموَن بِواَّللَّ آَمَن الرَّ

ُق بَ   [.285البقرة:] {ْيَن أََحٍد ِمْن ُرُسِلهِ َوُكتُبِِه َوُرُسِلِه ال نُفَر ِ
ذ آدم وندددوح إلدددى خددداتمهم محمدددد، وبهدددذا يعددديش المسدددلم مدددع كوكدددب النبيدددين منددد

أُولَئِووَك }هم جميعددا، ويقتدددي بمددا لددديهم مددن فضددائل، كمددا قددال هللا لرسددوله محمددد: ويددرث

                                                 
انظر: كتبنا )اإليمان والحياة( و)وجود هللا( و)حقيقة التوحيد( و)اإليمان بالقدر( نشر مكتبة وهبة بالقاهرة ومؤسسة الرسالة في  - 1

 بيروت. 
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ُ فَبُِهدَاُهُم اْقتَِدهْ  إلسالمي أثره فدي حيداة الفدرد، [. ولإليمان ا90األنعام:] {الَِّذيَن َهدَى اَّللَّ
 وفي حياة المجتمع. فال بد أن ُيرعى وُيحمى وُيشاع.

 ب إلى هللا بالعبادات ظاهرة وباطنة:التقرُّ  - 4

قامدددددة شدددددعائره، وأداء فرائضددددده،  رب إلدددددى هللا جدددددل  التقُّددددد شدددددأنه بعبادتددددده وحدددددده، وا 
التددي  تقددواه،وترطيددب اللسددان بددذكره، وعمددارة القلددب بحبدده، واستحضددار خشدديته تعددالى و 

لددق لهددا هددي مددن عمددل القلددوب، والتركيددز علددى عبددادة هللا تعددالى بوصددفها الغايددة التددي خُ 
ْنَس إِالَّ ِليَْعبُدُونِ }: اإلنسان وتوجيده هدذه العبدادة ، [56ريات:االدذ] {َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواأْلِ

صدديام والحددج، ى فددي الشددعائر األربددع الكبددرى: الصددالة والزكدداة والوهددي تتجل ددهلل وحددده. 
وهدي العبدادات المفروضدة، وبجوارهدا عبدادات أخدرى مندوبدة، مثدل: تدالوة القدرآن وذكدر 

حيدددث ويمكدددن للمسدددلم أن يجعدددل حياتددده كلهدددا عبدددادة،  هللا تعدددالى والددددعاء واالسدددتغفار.
 ربات وعبادات بالنية الصالحة.ل المباحات والعادات إلى قُ تتحو  

 محبدةمدن صددق النيدة واإلخدالص هلل، وال ؛ذا باإلضافة إلى العبدادات الباطندةه 
والرضدا عنده، والرجداء فدي رحمتده، والخدوف مدن عذابده، والخشية له، والحياء منه، له، 

والتفكددددر فددددي خلقدددده، وذكددددر لقائدددده، ومحاسددددبة والشددددكر لنعمائدددده، والصددددبر علددددى بالئدددده، 
والزهدددد فدددي الددددنيا، واإلقبدددال علدددى اآلخدددرة. وهدددي أسددداس الدددنفس، ومجاهددددة الشددديطان، 

لددق(.السددّني ف التصددوُّ   الحقيقددي الددذي يقددوم علددى )الصدددق مددع الحددق، والُخُلددق مددع الخ 
غددرس هددذه المعدداني  ومددن الواجددب انيددة ال رهبانيددة.وهددو كمددا سددماه العالمددة الندددوي: ربّ 

 انية عن طريق الدعوة والتربية والثقافة واإلعالم.الرب  
ا فيددده مدددن ، بمدددوندددرفض موقدددف الدددذين ينكدددرون التصدددوف كلددده ويعرضدددون عنددده 

الدددذين موقدددف و  منددداهج رائددددة، وتجدددارب صدددادقة، ووصدددايا نافعدددة فدددي التربيدددة اإليمانيدددة.
يأخذوندده كلدده بمددا فيدده مددن شددركيات فددي العقيدددة، ومبتدددعات فددي العبددادة، وسددلبيات فددي 

 .1التربية، دون مراجعة وال تمحيص
 :تزكية النفس بمكارم األخالق -5

                                                 

ي بيروت. وكذلك: سلسلة )فقه السلوك( أو انظر: كتابنا )العبادة في اإلسالم( نشر مكتبة وهبة بالقاهرة، ومؤسسة الرسالة ف - 1
 الة.)الطريق إلى هللا( وقد صدر منها: الحياة الربانية والعلم .. النية واإلخالص .. التوكل .. التوبة إلى هللا .. نشر مكتبة وهبة والرس

 الزهد والورع، المراقبة والمحاسبة.: -بحول هللا  –وسيصدر قريبا 
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لمجاهددة والرياضدة، حتدى تنتصدر فيهدا بهدا، عدن طريدق ا تزكية الدنفس، والسدموُّ 
اَها}حددوافز التقددوى علددى دوافددع الفجددور كمددا قددال تعددالى:  فَأَْلَهَمَهووا  * َونَْفووٍس َوَمووا َسوووَّ

، [10-7الشددمس:] {َوقَووْد َخوواَب َموْن دَسَّوواَها * قَووْد أَْفلَووَح َموْن َزكَّاَهووا * فُُجوَرَهوا َوتَْقَواَهووا
َ لََمَع اْلُمْحِسنِينَ َوالَِّذيَن َجاَهدُوا فِينَا لَنَهْ }  .[69العنكبوت:] {ِديَنَُّهْم ُسبُلَنَا َوإِنَّ اَّللَّ

نما تتزك   التركيز علدى القديم األخالقيدة التدي ُعن دى بهدا اإلسدالم، بد ى النفس حقداً وا 
وجعلهددا مددن ثمددرات العبددادات التددي ودالئددل رسددوخ العقيدددة، وجعلهددا مددن شددعب اإليمددان، 
، وفدي روايدة 1األخدالق" لنبوي:"إنما بعثدت ألتمدم صدالحيث افرضها هللا، وجاء في الحد

فرديدة  . واعتبر اإلخدالل بهدا مدن خصدال النفداق، سدواء كاندت أخالقداً 2"مكارم األخالق"
نجدداز الوعدددد، والوفددداء بالعهددد، واإلنصددداف فدددي الخصدددومة،  ،واألماندددة ،مثددل: الصددددق وا 

العددددل  :جتماعيدددة مثدددلا أم أخالقددداً  والعفدددة. ،والشدددجاعة ،والتواضدددع والحيددداء، والسدددخاء
واإلحسان، وبر الوالدين، وصلة األرحدام والجيدران، والرحمدة بالضدعفاء، والتعداون علدى 
يتدداء ذي القربددى حقدده والمسددكين وابددن السددبيل، وعدددم  البددر والتقددوى، ولددزوم الجماعددة، وا 

 التبذير في إنفاق المال، واإلسراف فيه، كمنع الشح والبخل به.
ن لدم تدؤثّ  ن العبدادات الشدعائري  ورفض موقف الذين يعتبرو   ر ة هدي كدل شديء، وا 

ن لدددم يدددؤ فدددي أخالقهدددم وسدددلوكهم، وموقدددف الدددذين ي دوا عتبدددرون األخدددالق كدددل شددديء، وا 
كمدددا أن لألخدددالق اإلسدددالمية مزايدددا ومقّومدددات وخصدددائص تمّيزهدددا عدددن  .3فدددرائض ربهدددم

ازن غيرهددا مددن األخددالق الوضددعية، ومددن أخددالق الددديانات األخددرى، مددن الشددمول والتددو 
 والواقعية ومخاطبة الفطرة والعقل وغيرها.

 واألمر بالمعروْ والنهي عن المنكر:إلى هللا الدعوة  – 6

ومددن المعددالم األساسددية: تأكيددد فرضددية الدددعوة إلددى هللا، والنصدديحة فددي الدددين، 
وهددي  واألمددر بددالمعروف والنهددي عددن المنكددر، والتواصددي بددالحق، والتواصددي بالصددبر.

بأهلده   يكتفي بصالح نفسه، حتدى يعمدل علدى إصدالح غيدره، بددءاً أن المسلم ال :تعني
                                                 

والبيهقي في  ،(1/104والبخاري في األدب المفرد )قوي، إسناد : صحيح وهذا مخّرجوه(، وقال 8952أحمد في المسند ) رواه - 1
عن أبي ( 2349وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير )(، 10/191(، والبيهقي في الكبرى كتاب الشهادات )6/230الشعب )

  .هريرة
، ووافقه الذهبي، (، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه2/613رسلين )ء والميافي تواريخ المتقدمين من األنبرواه الحاكم  - 2

 عن أبي هريرة. (45أللباني في السلسلة الصحيحة )(، وصححه ا10/191والبيهقي في الكبرى كتاب الشهادات )
 .(مدخل إلى معرفة اإلسالم) :انظر: فصل )األخالق( من كتابنا - 3
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بدالمجتمع مدن  [. ومدروراً 6التحريم:] {قُوا أَْنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم نَارا  }وولده، كما قال تعالى: 
َوَموووا }بددددعوة العدددالم كلددده، ليددددخل فدددي رحمدددة هللا العامدددة لكدددل النددداس:  انتهددداءً و حولددده، 

  [.107:]األنبياء {ة  ِلْلعَالَِمينَ أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْحمَ 
َواْلُمْؤِمنُووووَن َواْلُمْؤِمنَووواُت بَْعُضوووُهْم  }وقدددد وصدددف هللا مجتمدددع المدددؤمنين بقولددده: 

ِْ َويَْنَهووْوَن َعووِن اْلُمْنَكوورِ  [. فهددو مخددالف 71التوبددة:] {أَْوِليَوواُء بَْعووٍض يَووأُْمُروَن بِوواْلَمْعُرو
اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَاُت بَْعُضوُهْم ِموْن بَْعوٍض }لده: لمجتمع المنافقين الذين وصفهم هللا بقو 

 ِْ  [.67التوبة:] {يَأُْمُروَن بِاْلُمْنَكِر َويَْنَهْوَن َعِن اْلَمْعُرو
اْدُع إِلَى َسبِيِل َرب َِك بِاْلِحْكَموِة َواْلَمْوِعَاوِة }بأمر هللا تعالى:  بٌ خاط  مسلم مُ  وكلُّ 

ويحدداور  ،[، فهددو يدددعو المددوافقين125النحددل:] {الَّتِي ِهووَي أَْحَسوونُ اْلَحَسوونَِة َوَجوواِدْلُهْم بِوو
ِ َعلَووى }المخدالفين، وهدو داخددل فدي قولده تعددالى لرسدوله:  قُووْل َهووِذِه َسوبِيِلي أَْدُعووو إِلَووى اَّللَّ

صدلى هللا عليده وسدلم  بدع محمدداً مدن ات   [، فكدلُّ 108يوسدف:] {بَِصيَرٍة أَنَوا َوَموِن اتَّبَعَنِوي
 يدعو بحسب طاقته وبما يالئمه. على بصيرة، ولكن كل   لى هللا، وداع  إ فهو داع  

ووةٌ }بددة بالدددعوة كدداألفراد، كمددا قددال تعددالى: ال  ط  واألمددة المسددلمة مُ  َوْلووتَُكْن ِمووْنُكْم أُمَّ

ِْ َويَْنَهووْوَن َعووِن اْلُمْنَكوورِ  [، 104آل عمددران:] {يَووْدُعوَن إِلَووى اْلَخْيووِر َويَووأُْمُروَن بِوواْلَمْعُرو
ِْ َوتَْنَهووْوَن َعووِن اْلُمْنَكووِر َوتُْؤِمنُوووَن كُ } ووٍة أُْخِرَجووْت ِللنَّوواِس تَووأُْمُروَن بِوواْلَمْعُرو ْنووتُْم َخْيووَر أُمَّ

 ِ  [.110آل عمران:] {بِاَّللَّ
لُِعوَن الَّوِذيَن َكفَوُروا ِموْن بَنِوي إِْسوراميَل }بني إسرائيل بقوله تعالى:  القرآنُ  وقد ذم  

َكووانُوا ال  * ِعيَسووى اْبووِن َمووْريََم ذَِلووَك بَِمووا َعَصووْوا َوَكووانُوا يَْعتَوودُونَ َعلَووى ِلَسوواِن دَاُودَ وَ 

 [.79-78المائدة:] {يَتَنَاَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فَعَلُوهُ لَبِئَْس َما َكانُوا يَْفعَلُونَ 
دعدوة اإلسدالم العالميدة إلدى عدن تبليدغ  –بالتضدامن  –واألمة المسدلمة مسدؤولة 

 !1الحجة ب العصر ووسائله حتى تقيم عليهمليبأسا الناس جميعا
 ترسيخ القيم اإلنسانية واالجتماعية: -7

ط فيهدددا كثيدددر مدددن الددددعوة إلدددى المبدددادئ والقددديم اإلنسدددانية واالجتماعيدددة، التدددي فدددر  
م بعضهم: أنها مبادئ وقديم غربيدة، وهدي فدي الحقيقدة مدن قديم اإلسدالم المسلمين، وتوه  

ء وفدددي السياسددددة واالقتصددداد، ومثددددل: الشدددورى فددددي األصدددلية، مثدددل: العدددددل فدددي القضددددا

                                                 

 في عصر العولمة( نشر دار الشروق بالقاهرة. انظر: كتابنا )خطابنا اإلسالمي - 1
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المجتمددددع وفددددي الحكددددم، والحريددددة والكرامددددة، وحقددددوق اإلنسددددان، والسدددديما حقددددوق الفئددددات 
ة وتدوفير الحري دمن المساكين واليتامى وأبناء السبيل وأشدباههم، الضعيفة في المجتمع، 

قامددة العدددل والمسدداواة  المدنيددة والدينيددة والسياسددية: التددي هددي شددرط للرقددي بددالمجتمع، وا 
بدإرادتهم  عداً و  بين أبنائه، بل شرط لتطبيق الشريعة على وجهها، حين يختارهدا النداس ط  

ب بغيددر اق دع  بغيدر حدق، أو يسددجن بغيدر جريمدة، أو يُ  الحدرة. فدال يجدوز أن يهددان إنسدانٌ 
م إلى محاكمة ال تتوافر فيها الضمانات، أو يحرم مدن حقده حكم قضائي عادل، أو يقد  

 ذى بأي وسيلة. ؤ  عي في االنتخاب أو الترشيح بال جريرة، أو يقهر أو يُ الطبي
سددددددات المدنيددددددة الخيريددددددة ومددددددن المطلددددددوب: إقامددددددة الجمعيددددددات واألنديددددددة والمؤس   

والتعليمية واالجتماعية والثقافية، التي تهتم بخدمة المجتمع والنهوض به، حتدى يصدعد 
حو نفسه، ونحو أمتده الكبدرى، ونحدو ف، ويقوم بواجبه نويرقى، ويخرج من سجن التخلُّ 

 اإلنسانية كلها من حوله.
كّرمددده هللا، واسددتخلفه فدددي  وأسدداس هددذا كلددده: اإليمددان باإلنسدددان بوصددفه مخلوقدداً 

دددداألرض، واحتددددرام فطرتدددده التددددي ف   لددددد عليهددددا، واإلقددددرار ره هللا عليهددددا، وحريتدددده التددددي وُ ط 
ره، والموازندددة بدددين مدددا بحقوقددده، التدددي يعتبرهدددا اإلسدددالم فدددرائض وواجبدددات لددده علدددى غيددد

 لإلنسان من حقوق وما عليه من واجبات. 
 احترام العقل بجوار الوحي: -8

ة فددي ر: فددي آيددات هللا الكوني دداحتددرام العقددل والتفكيددر، والدددعوة إلددى النظددر والتدددبُّ 
ة فددي القددرآن، وتكددوين العقليددة العلميددة التددي تددرفض األنفددس واآلفدداق، وآيددات هللا التنزيلي دد

أنشددددأها القددددرآن بتعاليمدددده. ، وال تقبددددل دعددددوى إال ببرهددددان، وهددددي العقليددددة التددددي الخرافددددات
الجمددود والتقليددد األعمددى لربدداء أو للسددادة والكبددراء، أو لعامددة الندداس. واعتبددار  ومقاومددة

العقل أساس النقل وثبوت الوحي، وهو المخاطدب بأحكدام الشدرع، واألداة الفدذة فدي فقده 
ي وجود التعارض بين النقل الصدحيح والعقدل الصدريح. أو الدين وفهم الدنيا. وتأكيد نف

ذا تعدددارض عقلدددي بدددين الدددوحي الرب ددد اني، والعقدددل اإلنسددداني، بدددل همدددا ندددور علدددى ندددور. وا 
ذا كاندددا ظنيدددين: ُقددد علدددى الظنددديّ   م القطعددديُّ دّ  ونقلدددي: ُقددد م النقلدددّي، حتدددى يثبدددت دّ  منهمدددا، وا 
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دوندددده باسددددم الشددددرع، و يجمّ  ونددددرفض موقددددف الددددذين يعطلددددون العقددددل أ العقلددددي أو ينهددددار.
 .1، وباسمه يريدون تحريف شرع هللامون العقل على الشرع أبداً وموقف الذين يقدّ  

 تجديد الدين من داخله واالجتهاد من أهله في محله: -9

العمددل  اإليمددان بدده، وتجديدددُ  الفهددم لدده، وتجديدددُ  تجديدددُ  تجديددد الدددين مددن داخلدده:
 القلددوب والعواطددف، وتجديدددُ  لعقددول واألفكددار، وتجديدددُ ا الدددعوة إليدده. تجديدددُ  بدده، وتجديدددُ 

ن لنددا رسددولنا الكددريم فددي حديثدده شددرعية التجديددد للدددين حددين وقددد بددي  اإلرادات والعددزائم، 
والتجديدد  .2د لها دينها"يجدّ   ن  هللا يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة م   قال: "إن  

 ب العمل والسلوك.الحق يشمل جانب العلم والفكر، كما يشمل جان
إحيددداء مبددددأ االجتهددداد الدددذي ال تحيددددا هدددو:  الفكدددري  وأبدددرز معدددالم تجديدددد الددددين
. أم جماعيداً  ، فرديداً أم جزئيداً  ، كلياً أم انتقائياً  إنشائياً  الشريعة إال به، سواء كان اجتهاداً 

علدددددى أن يكدددددون االجتهددددداد مدددددن أهلددددده: الدددددذين اسدددددتجمعوا شدددددرائطه المعروفدددددة، العلميدددددة 
دددواألخالق د وحددددة األمدددة العقديدددة يدددة، وفدددي محلددده: أي فدددي غيدددر القطعيدددات، التدددي تجسّ 

ل )الثوابدت( مثّ د؛ ألنهدا تُ ، ولكنها مهمدة جدداً والفكرية والشعورية والعملية، وهي قليلة جداً 
 التي ال يجوز اختراقها بحال.

لدددى اجتهددداد معاصدددر قدددويم،  الوسدددطية شدددعار إن   يددددعو إلدددى تجديدددد منضدددبط، وا 
رفض موقدف الدذين يغلقدون بداب االجتهداد، ويوجبدون ، بدين المنداهج، يدواضح األهدداف

، بدال قيدود وال ودب ب  ه   ن  م   التقليد على كل العلماء، وموقف الذين يفتحون أبوابه لكلّ  
أولئك الذين سخر منهم األديب الرافعي بأنهم يريدون أن يجددوا الددين واللغدة  .ضوابط

 3والشمس والقمر!!
 فقه جديد:الدعوة إلى  -10

ال بدددد مدددن  –مدددا أشدددار إليددده الحدددديث النبدددوي ك – ولكدددي يدددتم التجديدددد للددددين حقددداً 
و فقده فدي الكدون، وفقده فدي الددين. ، وهدتأكيد الدعوة إلى تجديد )الفقه القرآندي والنبدوي(

تَْودٌَع َوُهَو الَّوِذي أَْنَشوأَُكْم ِموْن نَْفوٍس َواِحودٍَة فَُمْسوتَقَرٌّ َوُمْسو}ففي فقه الكون قال تعالى: 

                                                 

انظر: كتابنا )العقل والعلم في القرآن( نشر مكتبة وهبة ومؤسسة الرسالة، وفصل )تقديم العقل على الشرع( من كتابنا )المرجعية  - 1
 العليا( و)ثقافتنا بين االنفتاح واالنغالق( نشر دار الشروق بالقاهرة.

 سبق تخريجه. - 2
فصل: التجديد في ضوء السنة من كتابنا )من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا( نشر مكتبة وهبة ومؤسسة  انظر: - 3

 الرسالة، وكتاب )االجتهاد بين االنضباط واالنفراط( و)ثقافتنا بين االنفتاح واالنغالق( نشر دار الشروق بالقاهرة.
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ْلنَا اْليَاِت ِلقَْوٍم يَْفقَُهونَ  فَلَوْوال نَفَوَر  }. وفي فقه الددين قدال تعدالى: [98]األنعام:{قَْد فَصَّ

يِن َوِليُْنوِذُروا قَوْوَمُهْم إِذَا َرَجعُووا إِلَوْيِهْم لَعَلَّ  ُهوْم ِمْن ُكل ِ فِْرقٍَة ِمْنُهْم َطامِفَةٌ ِليَتَفَقَُّهوا فِي الد ِ

"مدن يدرد هللا بده خيدرا يفقهده فدي وقدال صدلى هللا عليده وسدلم:  [،122التوبة:] {يَْحذَُرونَ 
   .1الدين"

د العلددم باآليددات، والعلددم وأعمددق مددن مجددر   وفقدده اآليددات، والفقدده فددي الدددين أخددصُّ 
دراك الغايدةإن الفقه يعندي العلدم بأسدرار الشديء بالدين. وهدو يضدم عددة ألدوان مدن  .، وا 

لكدددددون، وفقددددده مقاصدددددد الشدددددرع.. وفقددددده المدددددمالت.. وفقددددده الفقددددده المنشدددددود: فقددددده سدددددنن ا
ات.. وفقده االخدتالف أو االئدتالف.. والفقده الحضداري.. وفقده الموازنات.. وفقه األولويّ 
علددى  كددل   – والواجددب علددى علمدداء العصددر: أن يحيطددوا علمدداً  .2التغييددر.. وفقدده الواقددع

ا –ة واديهع  قدر س   ع و  ذا أف ت دوا: بهذه األنواع من الفقه، حتى إذا د  ا علدى بصديرة، وا  دو  ع  : د 
ذا قضوا: قضوا عن علم.أف ت وا ببيّ   ذا عّلموا: عّلموا على نور، وا   نة، وا 

 إنصاْ المرأة وتكريمها: -11
، إنسداناً  :توكيد ما جاء به اإلسالم من إعطاء المدرأة حقوقهدا ومكانتهدا وتكريمهدا

تحريرهدددا مدددن رواسدددب عصدددور فدددي المجتمدددع، و  ، وعضدددواً ، وزوجدددة، وأمددداً وأنثدددى، وبنتددداً 
متهددا مددن كثيددر مددن حقوقهددا، حتددى  الصددالة فددي ر  ف والتراجددع اإلسددالمي، التددي ح  التخلُّدد

هددا فددي اختيددار الددزوج، ومددن غوائددل الغددزو الحضدداري الغربددي الددذي المسددجد، وحتددى حق  
راع أنوثتها، والذي جعل المدرأة المسدلمة تسدير وراء المدرأة أخرج المرأة من فطرتها، ولم يُ 

بددذراع. فددي حددين يشددكو النقدداد والمصددلحون مددن جنايددة هددذه  وذراعدداً  بشددبر لغربيددة شددبراً ا
 على الفطرة اإلنسانية، وعلى المرأة والرجل جميعا.على أنوثة المرأة، و الحضارة 
ونحدددددن ندددددرفض تفكيدددددر الغدددددالة الدددددذين يريددددددون أن يسدددددجنوا المدددددرأة فدددددي البيدددددت،  

ي الحيداة االجتماعيدة والسياسدية كمدا قدال العلم والعمل، والمشاركة ف ويحرموها من حقّ  
كما ندرفض الدذين  [.71]التوبة:{َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْوِليَاء بَْعٍض }تعالى: 

ذيبوا الفددوارق بددين الددذكورة واألنوثددة، مناقضددين فطددرة المددرأة، وفطددرة الكددون يريدددون أن ُيدد
ُكووووول ِ َشوووووْيٍء َخلَْقنَوووووا َزْوَجوووووْيِن لَعَلَُّكوووووْم َوِمووووون }: كلددددده، القدددددائم علدددددى قاعددددددة الزوجيدددددة

                                                 

 سبق تخريجه. - 1
حركة اإلسالمية( و)الصحوة بين االختالف المشروع والتفرق المذموم( و)الصحوة من المراهقة إلى الرشد( انظر: كتابنا )أولويات ال - 2

 و)دراسات في فقه مقاصد الشريعة( نشر مكتبة وهبة ومؤسسة الرسالة.
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[ وليس على قاعدة )المثلية( التي يتبّنى الغدرب إشداعتها اليدوم، 49]الذاريات:{تَذَكَُّرونَ 
 فالحياة إنما تستمر بالجنس ومقابله، ال بالجنس ومثله.

يسدبقهم لدم  هللا، وأمدر هللا، وأتدوا فاحشدةً  وقد أهلك هللا قوم لوط حين خالفوا فطرة   
ر هللا علدديهم قددريتهم، وجعددل عاليهددا سددافلها، وأمطددر علدديهم بهددا أحددد مددن العددالمين، فدددم  
 ِعْنووودَ َرب ِوووَك َوَموووا ِهوووَي ِموووَن الاَّووواِلِميَن بِبَِعيووودٍ }، حجدددارة مدددن سدددجيل منضدددود

َمة   {ُمَسووووَّ
 .1[83هود:]

فدي الحيداة ي رسدالتها ي واجباتها، وأن تأخذ حقوقها، وأن تدؤدّ  نريد للمرأة أن تؤدّ   
إلدددى جندددب مدددع الرجدددل، فلدددن يطيدددر المجتمدددع بجنددداح واحدددد، وفدددي الحدددديث: "إنمدددا  بددداً ن  ج  

 .2النساء شقائق الرجال"
 العناية باألسرة وتوسيعها: - 12

قامتهدا  العناية بأمر األسرة، باعتبارها الدعامة األولى لقيام المجتمع الصدالح، وا 
دعلى األسس اإلسالمية الصحيحة، من حُ  تيدار، وشدرعية الرؤيدة بدين الخاطدب ن االخس 

ددددوالمخطوبددددة، والبُ  د عددددن اإلسددددراف فددددي المهددددور واالحتفدددداالت، وكددددل مظدددداهر الريدددداء ع 
التددي جدداء بهددا  االجتمدداعي، وتأسدديس الحيدداة الزوجيددة علددى السددكينة والمددودة والرحمددة،

مدن الدزوجين علدى صداحبه، ومعاشدرته بدالمعروف، والصدبر  ورعاية حقوق كدلّ   القرآن،
ن  عليددده،  إلدددى الطدددالق إال إذا  بالكراهيدددة، والتحكددديم عندددد الندددزاع، وعددددم اللجدددوء أحدددس   وا 

د الزوجات بقيوده وشروطه، دون توسع وال تحريم. واإليمدان وشرعية تعدُّ  ر الوفاق.تعذ  
واإلخدوة واألخدوات، واألعمدام والعمدات، واألخدوال  ،باألسرة الممتدة التدي تشدمل األبدوين

، ومدددن إيجددداب النفقدددة عندددد مدددا لهدددم مدددن حدددق فدددي البدددر والصدددلةوالخددداالت، وأوالدهدددم، ب
َ َوال تُْشووِرُكوا بِووِه َشووْيئا  َوبِاْلَواِلوودَْيِن إِْحَسووانا  َوبِووِذي اْلقُْربَووى}الحاجددة:   ...{َواْعبُوودُوا اَّللَّ

ِ  }[، 36النساء:] وقدد  .[75ألنفدال:] {َوأُولُوا اأْلَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى بِبَْعٍض فِي ِكتَاِب اَّللَّ

                                                 

عصر الرسالة( لعبد الحليم انظر: رسالتنا )مركز المرأة في الحياة اإلسالمية( من رسائل ترشيد الصحوة. وانظر: )تحرير المرأة في  - 1
 أبو شقة. 

، ورواه أبدو العمدري  عمدر ابدن وهدو هللا عبدد لضدعف ضدعيف إسدناد وهدذا : حسن لغيدرهه( وقال مخّرجو 26195) في المسند رواه أحمد - 2
وصدددححه  (،1/268والبيهقدددي فدددي الكبدددرى)(، 8/149وأبدددو يعلدددى فدددي المسدددند ) ،(113)فدددي الطهدددارة  والترمدددذي ،(236) فدددي الطهدددارة داود

 . عن عائشة (1983في صحيح الجامع ) األلباني
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أيد اإلسالم نظام األسرة المتكاملة بمجموعة من األحكام فدي الميدراث والوصدية والنفقدة 
 .1والدية، لتبقى األسرة متالحمة متواصلة، في السراء والضراء

 تكوين المجتمع الصالح المتكافل: - 13

اإلسدددالم يسدددعى إلدددى تكدددوين األسدددرة الصدددالحة، فهدددو يسدددعى كدددذلك إلدددى  كمدددا أن  
لمجتمدع الصدالح، ذلدك المجتمدع الدذي يقدوم علدى اإلخداء والتكافدل والتدراحم بدين تكوين ا

بعدض، فهدو  ر  بعضده أز   فه، ويشددُّ بيدد ضدعي ه، ويأخدذ قويُّدهفقيدر  م  ه ده أبنائه، يحمدل غنيُّد
 كالجسددد الواحددد، وفددي تعاوندده كالبنيددان يشدددُّ  هكاألسددرة الواحدددة، وفددي ترابطدد فددي تقاربدده

تكافددددل المعيشددددي، والتكافددددل األدبددددي والعلمددددي والدددددفاعي، ، يقددددوم علددددى البعضدددده بعضدددداً 
َواْلُمْؤِمنُوووَن َواْلُمْؤِمنَوواُت بَْعُضووُهْم أَْوِليَوواُء بَْعووٍض }مؤمنددوه ومؤمناتدده، كمددا قددال تعددالى: 

َكواةَ َويُِطي والةَ َويُْؤتُووَن الزَّ ِْ َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكوِر َويُِقيُمووَن الصَّ عُووَن يَأُْمُروَن بِاْلَمْعُرو

َ َعِزيٌز َحِكيمٌ  ُ إِنَّ اَّللَّ َ َوَرُسولَهُ أُولَئَِك َسيَْرَحُمُهُم اَّللَّ  [.71التوبة:] {اَّللَّ
ل فيده م دح  واسدى فيده الفقدراء، ويُ رحم فيه األرامدل، ويُ ، وتُ كرم فيه اليتامىمجتمع يُ 

َوَموا  * قَبَوةَ فَال اْقتََحَم اْلعَ }تواصى فيه بالصبر والمرحمة، كما قال تعدالى: الضعفاء، ويُ 

أَْو  * يَتِيموا  ذَا َمْقَربَوةٍ  * أَْو إِْطعَواٌم فِوي يَوْوٍم ِذي َمْسوغَبَةٍ  * فَوكُّ َرقَبَوةٍ * أَْدَراَك َما اْلعَقَبَةُ 

وْبِر َوتََواَصوْوا بِاْلَمْرَحَموةِ  * ِمْسِكينا  ذَا َمتَْربَةٍ   {ثُمَّ َكاَن ِمَن الَّوِذيَن آَمنُووا َوتََواَصوْوا بِالصَّ
َكووووالَّ بَووووْل ال }ولدددديس كددددالمجتمع الجدددداهلي الددددذي وصددددفه هللا بقولدددده:  [.17 –13بلددددد:ال]

وووَن َعلَووى َطعَوواِم اْلِمْسووِكينِ *  تُْكِرُموووَن اْليَتِوويمَ  ووا   * َوال تََحاضُّ  * َوتَووأُْكلُوَن التُّووَراَث أَْكووال  لَم 

ا    [.20-18الفجر:] {َوتُِحبُّوَن اْلَماَل ُحب ا  َجم 
صدار، والدذي أثندى هللا نن من المهاجرين واألنة الذي يتكو  بل هو كمجتمع المدي

ِلْلفُقََراِء اْلُمَهاِجِريَن الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم َوأَْمَواِلِهْم يَْبتَغُووَن }عليهم بقوله تعدالى: 

َ َوَرُسووولَهُ أُولَئِووَك ُهووُم ال ِ َوِرْضووَوانا  َويَْنُصووُروَن اَّللَّ وواِدقُونَ فَْضووال  ِمووَن اَّللَّ َوالَّووِذيَن *  صَّ

يَمواَن ِموْن قَوْبِلِهْم يُِحبُّووَن َموْن َهواَجَر إِلَوْيِهْم َوال يَِجودُوَن فِوي ُصودُوِرِهْم  أُوا الودَّاَر َواأْلِ تَبَوَّ

ا أُوتُوا َويُْؤثُِروَن َعلَى أَْنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ َوَمْن يُووَق ُشوحَّ نَْفِسوهِ   ِممَّ
 َحاَجة 

 .2[9،8الحشر:] {فَأُولَئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
 اإليمان بوجود األمة اإلسالمية ووحدتها والوالء لها: - 14

                                                 

 .، وكتابنا )مركز المرأة( من سلسلة ترشيد الصحوةانظر: فتاوانا حول المرأة واألسرة من كتابنا )فتاوى معاصرة( في أجزائه األربعة - 1
كتابنا )مالمح المجتمع المسلم( نشر  :أيضا وانظر ،انظر: فصل )تكوين المجتمع الصالح( من كتابنا )مدخل لمعرفة اإلسالم( - 2

 مكتبة وهبة بالقاهرة.
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ألنهدا  ا، وأنهدا أمدة لدن تمدوت؛وخلودهد ورسدالتها اإليمان بوجود األمة اإلسالمية
وٍة أُْخِرَجوْت ِللنَّواِس تَوأُْمُرونَ }حاملة الرسالة الخاتمة،  ِْ َوتَْنَهوْوَن ُكْنتُْم َخْيوَر أُمَّ  بِواْلَمْعُرو

 ِ واإليمددان بفرضددية وحدددتها، وبدداألخوة  .[110آل عمددران:] {َعووِن اْلُمْنَكووِر َوتُْؤِمنُوووَن بِوواَّللَّ
َواْعتَِصووُموا }كمددا قددال تعددالى: الدينيددة بددين أبنائهددا، علددى اخددتالف مدارسددها ومددذاهبها، 

قُوا ِ َجِميعا  َوال تَفَرَّ قُوا َواْختَلَفُووا }[، 103آل عمران:] {بَِحْبِل اَّللَّ َوال تَُكونُوا َكالَِّذيَن تَفَرَّ

كددانوا أمددة  ر المسددلمين حيثمدداا[، واعتبدد105آل عمددران:] {ِمووْن بَْعووِد َمووا َجوواَءُهُم اْلبَي ِنَوواتُ 
د دٌ وهدم ي د ،تهم أدنداهم"يسعى بدذم  واحدة:  وتُُكْم }قدال تعدالى:  1سدواهم" ن  علدى م  إِنَّ َهوِذِه أُمَّ

وووة  َواِحووودَ  [، تجمعهددم وحددددة العقيددددة، ووحدددة القبلدددة، ووحددددة الشدددريعة، 92:]األنبيددداء {ة  أُمَّ
 ووحدة اآلداب، ووحدة المصير.

مدددا اسدددتقام منهدددا ومدددا اعتبدددار الفدددرق المختلفدددة كلهدددا مدددن األمدددة الواحددددة، ويجدددب 
ال زيادة فيده  محفوظاً  ، كتاباً ي إلى القبلة، وتؤمن بالقرآن الكريمصلّ  ما دامت تُ انحرف، 

ب بددين فئاتهددا، والسددعي إلددى التقريددللقددرآن،  بياندداً المشددرفة،  النبويددة وبالسددنة نقصددان.وال 
 سدددامح وتتحددداور فدددي المختلدددف فيددده، وتقدددف صدددفاً ت  فدددق عليددده، وت  ت  بحيدددث تتعددداون فدددي الم

صدرة لهدا بمعندى المدودة والنُّ  والتأكيد على مبدأ الوالء لألمدة؛ في القضايا الكبرى. واحداً 
 .2، وتقديم الوالء لها على الوالء للطائفة أو المذهبمن دونهاوال يكون ألمة أخرى 

ويعمدددل تيدددار الوسدددطية علدددى تجميدددع كدددل القدددوى والجماعدددات والحركدددات العاملدددة 
لنصرة اإلسالم وبعث أمته، في صف واحد، ووجهة واحدة. ولديس مدن الضدروري، بدل 

فهددذا يقتضددي لعلدده لدديس مددن المفيددد: أن يجتمعددوا فددي حركددة واحدددة، أو جماعددة واحدددة، 
د قيادتهم، وهذا ليس باألمر السدهل. ويكفدي د برامجهم، وتتوح  د أهدافهم، وتتوح  أن تتوح  

فددي القضددايا  واحددداً  أن يكددون بيددنهم قدددر معقددول مددن التفدداهم والتنسدديق، وأن يقفددوا صددفاً 
ة، وأن يكونددوا فددي مواجهددة أعددداء األمددة وأعددداء دينهددا كالبنيددان المرصدددوص. المصدديري  
دددا فدددي أوقدددات الشددددائد واألزمدددات، فالمصدددائب تجمدددع المصدددابين، والمحدددن تُ والسددديم د وحّ 

                                                 
ي شددديبة فدددي (، وابدددن أبددد2751ه: صدددحيح وهدددذا إسدددناد حسدددن، وأبدددو داود فدددي الجهددداد )مخّرجدددو وقدددال  (6692رواه أحمدددد فدددي المسدددند ) -1

بدداني فددي صددحيح أبددي داود (، وصددححه األل6/335والبيهقددي فددي الكبددرى كتدداب قسددم الفدديء والغنيمددة ) ،(28547المصددنف كتدداب الددديات )
 .عن عبد هللا بن عمرو بن العاص (2390)
انظر: كتابنا )األمة اإلسالمية حقيقة ال وهم( نشر مكتبة وهبة. وفصل )تكوين المجتمع الصالح( من كتابنا )مدخل لمعرفة  - 2

 اإلسالم(.
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د بددين العدداملين ال علددى أن االخددتالف والتعدددُّ  ب المتباعدددين..قددرّ  المختلفددين، واألزمددات تُ 
د د  د تعددُّ ع ال اختالف تنداقض، وكدان التعددُّ يضر إذا كان اختالف تنوُّ  د ص ال تعددُّ تخصُّ

 صراع.
 العادلة حاملة الدعوة: إقامة الدولة - 15

: تكدددوين )الدولدددة الصدددالحة( التدددي تقدددود والتجديدددد وممدددا يعندددي بددده تيدددار الوسدددطية 
األمددة إلددى الحددق والخيددر، وتقدديم عددددل هللا فددي األرض، وتحددتكم إلددى مددا أنددزل هللا مدددن 

وتقداوم الشدر، الكتاب والميزان، فتعدل في الرعية، وتقسدم بالسدوية، وتددعو إلدى الخيدر، 
حتددى تسددتحق وتحمددي الحددق، وتطددارد الباطددل، معروف وتنهددى عددن المنكددر، وتددأمر بددال

َ }نصر هللا وتمكينه لها في أرضه، كما قدال تعدالى:  ُ َموْن يَْنُصوُرهُ إِنَّ اَّللَّ َولَيَْنُصوَرنَّ اَّللَّ

ووالةَ َوآتَووُوا الزَّ  * لَقَووِويٌّ َعِزيووزٌ  َكوواةَ َوأََمووُروا الَّووِذيَن إِْن َمكَّنَّوواُهْم فِووي اأْلَْرِض أَقَوواُموا الصَّ

ِْ َونََهْوا َعِن اْلُمْنَكرِ  ومدن هندا أوجبدت الشدريعة اإلسدالمية  [.41-40الحدج:] {بِاْلَمْعُرو
فتددده إقامدددة )اإلمدددام العدددادل( عدددن طريدددق االختيدددار والبيعدددة، واشدددترطت فيددده صدددفات، وكل  

   واإلمام رمز للدولة. .بواجبات، وجعلت له حقوقاً 
فددي اختيددار حكامهددا مددن  – بددل واجبهددا –وب ومددن الضددروري احتددرام حددق الشددع

األقويدداء األمندداء، الدددذين تثددق بكفدددايتهم وديددنهم، دون تزييددف إلرادتهدددا، أو فددرض حددداكم 
فإذا اختارت هذا الحاكم فلده عليهدا حدق المعوندة والنصديحة  يقودها رغم أنوفها. ،عليها

رشدددده إذا حاسدددبه، وتُ سدددائله وتُ أن تُ  -بدددل عليهدددا  –والطاعدددة فدددي غيدددر معصدددية. ولهدددا 
ددزلدده إذا ت  ع  مدده إذا انحددرف، وت  أخطددأ، وتقوّ   ه بددالطرق السددلمية. ويقددوم نظددام ادى فددي غيّ ددم 

الحكم على العدل والشورى ورعاية الحقوق، وااللتزام بشريعة هللا ومدا أندزل مدن الكتداب 
والميزان. واالستفادة من النظام الدديمقراطي بمدا فيده مدن آليدات وضدمانات ووسدائل فدي 

ومددا وراءهددا مددن  الشددعوب، وتقييددد سددلطان الحكددام، دون أن نأخددذ بكددل مددا فيهددا مسدداندة
من مثل إطدالق الحريدة الفرديدة، ولدو علدى حسداب القديم األخالقيدة، واألحكدام  فلسفات،

 .1الشرعية. وبهذا نأخذ خير ما في الديمقراطية، ونتجنب شر ما فيها
 ب التكفير والتفسيق:تجنُّ  - 16

                                                 

 الهما من نشر دار الشروق بالقاهرة.وكتابنا )من فقه الدولة في اإلسالم( وك ،انظر: كتابنا )الدين والسياسة( - 1
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تحسدين ية لإلبقداء علدى وحددة األمدة واألخدوة بدين أبائهدا: ومن الواجبدات األساسد
شهد الشهادتين، وصلى إلدى القبلدة، ولدم يصددر منده مدا يخالفهدا بيقدين،  ن  م   الظن بكلّ  
ب التفسديق والتكفيدر مدا حال المسلم على الصدالح مدا أمكدن ذلدك، وتجنُّد لُ م  واألصل ح  

وكفدر التأويدل. فمفتداح الددخول فدي : فسق التأويدل، ب سبيل، وخصوصاً إلى التجنُّ  د  ج  وُ 
اإلسدددالم هدددو الكلمدددة )ال إلددده إال هللا، محمدددد  رسدددول هللا( فدددال يخرجددده مدددن اإلسدددالم إال 

 جحود ما أدخله فيه، واليقين ال يزال بالشك. 
والتكفيددددر خطيئددددة دينيددددة، وخطيئددددة علميددددة، وخطيئددددة سياسددددية، ال يحددددل لمسددددلم 

حكدددم علدددى المسدددلم باإلعددددام المدددادي أو ب عليددده مدددن الالسدددقوط فدددي هاويتددده، لمدددا يترت ددد
دداألدبددي أو كليهمددا، مددن المجتمددع المسددلم. لددذا و   ب الحددذر كددل الحددذر مددن الوقددوع فيدده، ج 

إال مدا ثبدت بيقدين ال شددك فيده، مدن تكددذيب لقواطدع القدرآن، أو إنكددار لمعلدوم مدن الدددين 
 بواحداً  فدراً صريح هلل ورسوله، كمدا جداء فدي الحدديث :"إال أن تدروا ك بالضرورة، أو سبّ  

. والمقصددود: البرهددان القدداطع. أمددا مددا يحتمددل التأويددل، فددإن 1عندددكم فيدده مددن هللا برهددان"
ددد مدددن ولددديس معندددى هدددذا أن نتسددداهل فدددي تكفيدددر  .2ر لصدددالح المدددتهم بدددالكفرالشدددك يفس 

األمدددة مدددن لددديس منهدددا، إذا ثبدددت لندددا ذلدددك  مدددن خدددرجيسدددتحق التكفيدددر، بدددل الواجدددب أن ن
دددددوالمُ  والمتطددددداولون علدددددى عقائدددددد األمدددددة،لجاحددددددون ندددددة، حتدددددى ال يبقدددددى ابالبيّ   تخّفون س 

 على أنهم جزء منها وهم في الحقيقة أعداؤها. هّدمون ألسسها،بمقدساتها، والمُ 
 سس إسالمية:تقوية اقتصاد األمة وإقامته على أُ  - 17

تقويددة اقتصدداد األمددة، تقويددة تقددوم علددى العلددم والخبددرة، وعلددى اإليمددان واألخددالق 
، وعسدددكرياً  ، مددددنياً مدددل علدددى تكاملهدددا فيمدددا بينهدددا، حتدددى تكتفدددي اكتفددداء ذاتيددداً كدددذلك، والع

وبنداء هدذا االقتصداد علدى ماته، له خصائصه ومقوّ   عالمياً  اقتصادياً  ن تكتالً وّ ك  بحيث تُ 
زة، فهددو اقتصدداد مّيددماتدده وخصائصدده المُ تراعددي مقوّ  علددى أن فقدده الشددريعة ومقاصدددها، 

الف فددي مددال هللا، واقتصدداد إنسدداني، فاإلنسددان غايتدده، اني، يقددوم علددى فكددرة االسددتخرب دد
واإلنسددددان وسدددديلته، وهددددو اقتصدددداد أخالقددددي، ال ينفصددددل عددددن األخددددالق بحددددال فددددي كددددل 

وهدددو يقددّر الملكيددة الفرديدددة، ولكندده يقيدددها بقيددود وتكددداليف تحددّد مددن طغيانهددا، ، خطواتدده
                                                 

 ( عن عبادة بن الصامت.1709ومسلم في اإلمارة ) ،(7056، 7055رواه البخاري في الفتن )متفق عليه:  - 1

انظر: رسالتنا )ظاهرة الغلو في التكفير( نشر مكتبة وهبة. وكتابنا )الصحوة اإلسالمية بين الجحود والتطرف( نشر )كتاب األمة(  - 2
 ر، ودار الشروق وغيرهما. وكتابنا تحت الطبع عن )التكفير(. في قط
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كلهددا، لمصددلحة  ت، ال يقددوم علددى طبقددة واحدددة، بددل تتعدداون فيدده الطبقدداتعدداوني   اقتصددادٌ 
تشدجيع إقامدة يجدب و  لعالم، واالستفادة من خير ما فيه.مع االنفتاح على ااألمة كلها، 

وتعميدددددددق أسسدددددددها الشدددددددرعية والفكريدددددددة سدددددددات الماليدددددددة اإلسدددددددالمية، المصدددددددارف والمؤس  
تحسددينها حتددى و  تطويرهددا وتحريرهددا مددن الصددورية والشددكلية، والعمددل علددىاإلسددالمية، 

نقداذ االقتصدداد الوضددعي فدي العددالم مددن المجتمعددات اإلسددالميةتنميدة  سدهم بقددوة فدديتُ  ، وا 
، التدي أدت إلدى أزمدة رجس الربا واالحتكار، ورذائل الظلم والغش والمعدامالت الفاسددة

  .العالم المالية واالقتصادية التي يعاني منها اليوم
 عدالميّ  والسدعي العملدي لتأسديس اقتصداد إسدالمي ،التخطديط العلمديكما يجدب 

ال يقدوم ني الفقراء، وال يفقدر األغنيداء، غ  ي الضعفاء، وال يضعف األقوياء، يُ يقوّ   ز،متمي
يتحقدددق فيددده: زيدددادة اإلنتددداج، وترشددديد االسدددتهالك، واسدددتقامة  علدددى الربدددا وال االحتكدددار،

التددداول، وعدالددة التوزيددع. واإلبقدداء علددى وسددطية االقتصدداد اإلسددالمي، فددال يددنهج نهددج 
غدي الفدرد علدى حسداب المجتمدع، وال النظدام الشديوعي الدذي ُيط  النظدام الرأسدمالي الدذي 

بدددل هدددو اقتصددداد مقيدددد بددداألخالق، فدددي إنتاجددده  غدددي المجتمدددع علدددى حسددداب األفدددراد.ط  يُ 
وفددي تداولدده وتوزيعدده، وهددو يعلددم المسددلم أال يأخددذ المددال إال مددن حلدده، وال واسددتهالكه، 

 ينفقه إال في حقه. كما ال يبخل به عن حقه.
ْيميزْاالقتصادْاإلسالمي:ومنْأهمْماْ

وهدددددي عندددددوان التكافدددددل فدددددي  وهدددددي مدددددن أركدددددان اإلسدددددالم. ،إيجددددداب الزكددددداة – 1
وهدددي أول الحقددوق فدددي المدددال وليسددت آخرهدددا. وهدددي فريضددة يحرسدددها إيمدددان  المجتمددع.

 الفرد، وضمير المجتمع، وسلطان الدولة.
ي . وهددو عنددوان مقاومددة الظلددم فددوتحددريم الربددا، وهددو مددن الموبقددات السددبع – 2
كلدده وكاتبدده وشدداهديه، ليحاصددره مددن كددل ؤ  وقددد لعددن رسددول اإلسددالم آكلدده ومُ  .المجتمددع
 جانب.
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مددددددن الضددددددوابط  كمددددددا أندددددده يقدددددديم معامالتدددددده علددددددى قواعددددددد ومبددددددادئ تضددددددع – 3
 .1والضمانات ما يمنع العالم من وقوع األزمات الخطيرة التي تهدده بالدمار

 مح بين الشعوب:دية والتعارْ والتسابضرورة التعد   اإليمانُ  - 18

خلدق إلدى رب واحدد، ومدن ة أسدرة واحددة، تنتمدي مدن جهدة الالبشدري   بدأن   اإليمدانُ 
يَووا }كمددا قددال تعددالى:  ،لددى أب واحددد، وعلدديهم أن يتعددارفوا ال أن يتندداكرواجهددة النسددب إ

 {بَامِوووَل ِلتَعَووواَرفُواأَيَُّهوووا النَّووواُس إِنَّوووا َخلَْقنَووواُكْم ِموووْن ذََكوووٍر َوأُْنثَوووى َوَجعَْلنَووواُكْم ُشوووعُوبا  َوقَ 
يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفوٍس َواِحودٍَة َوَخلَوَق ِمْنَهوا } .[13الحجدرات:]

  [.1النساء:] {َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجاال  َكثِيرا  َونَِساء  
يدددددة، والتعدديدددددة ة العرقلتعدديدددددة الدينيدددددة، والتعدديددددداإليمدددددان باكمدددددا يجدددددب توكيدددددد 

  التعددية السياسية.اللغوية، والتعددية الحضارية)أو الثقافية(، و 
ُ }فمدددن الحقدددائق المسدددّلمة: أن هللا سدددبحانه هدددو المنفدددرد بالوحدانيدددة:  قُوووْل ُهوووَو اَّللَّ

د، يقددوم علددى قاعدددة االزدواج أو [، ومددا عددداه عددز وجددل فهددو متعدددّ  1:]اإلخددالص {أََحوودٌ 
 {َوِمووووْن ُكوووول ِ َشووووْيٍء َخلَْقنَووووا َزْوَجووووْيِن لَعَلَُّكووووْم تَووووذَكَُّرونَ }تعددددالى:  الزوجيددددة، كمددددا قددددال

 . [49الذريات:]

ضددرورة التعددايش بددين الحضددارات، والددتالقح بددين الثقافددات، ولددذا كددان مددن المهددم 
 الءوتفاعدددل بعضدددها مدددع بعدددض، واقتبددداس بعضدددها مدددن بعدددض، دون انكمددداش وال اسدددتع

تهيئددة األجددواء  :كمددا أن مددن الددالزم بددالكثرة أو بالمددال. بددالقوة أو بددالعرق، أو اللددون، أو
 هم، ويقفدوا صدفاً ألديدان، ليتعداونوا فدي المشدترك بيدنبدين أصدحاب ا إيجدابيّ  إلقامة حوار

 وحقدددوق اإلنسدددان، اإلنسدددان، فدددي وجددده منكدددري األديدددان، والمتعدددّدين علدددى كرامدددة حدددداً وا
حسان، ودعاة التحلُّ  شاعة ل من كل فضيلة وا  روح يمانية واألخالقية، وغدرس القيم اإلوا 

 ز به خالل تاريخه.التسامح الذي دعا إليه اإلسالم، وتمي  

 إنشاء حضارة العلم واإليمان: - 19

دد إنشدداء حضددارة متميددزة يفتقددر إليهددا  ار الوسددطية اإلسددالمية:ع إليدده تي ددطل ددا يتومم 
تمدزج و واإليمدان،  العالم كلده، حضدارة ربانيدة إنسدانية أخالقيدة عالميدة، تجمدع بدين العلدم

                                                 

أثرها في حل المشكالت انظر: كتابنا )دور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي(، نشر مكتبة وهبة. وكتابنا )الزكاة و  - 1
، وكتابنا )مقاصد الشريعة(، وكتابنا اإلسالم( وكتابنا )مشكلة الفقر وكيف عالجها ،وكتابنا )فوائد البنوك هي الربا الحرام( االقتصادية(،

 .تحت الطبع: )القواعد الحاكمة لفقه المعامالت(
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صدل األرض بالسدماء، وتقديم المدوازين بين الروح والمادة، وتوازن بين العقل والقلدب، وت
 علي قوة الحق على حق القوة.القسط بين الفرد والمجتمع، وتُ 

قُوووْل َهوووْل ه بقيمدددة العلدددم، ويرفدددع مدددن قددددر العلمددداء }واإلسدددالم بقرآنددده وسدددنته يندددوّ 

[. والعلم ما يكشدف الحقيقدة للنداس 9الزمر:] {َوالَِّذيَن ال يَْعلَُمونَ  يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُمونَ 
المهم أن يكدون هدفده ، كان أو طبيعياً  ، إنسانياً كان أو دنيوياً  مجال كان، دينياً  في أيّ  

 .خير اإلنسان، وسعادة اإلنسان
التفوق في العلوم الطبيعية والرياضية، فرض كفايدة علدى  أن   :نا يقررون وعلماؤ 

األمددة، بحيددث إذا لددم يوجدددد لددديها فددي كدددل مجددال مددن مجدداالت العلدددوم عدددد كدداف مدددن 
 نيها عن غيرها، كانت األمة كلها آثمة.غ  ي حاجة األمة، ويُ لبّ  العلماء والخبراء، يُ 

كمددا يجددب علددى األمددة أن تكددون لهددا مدارسددها الفكريددة الخاصددة لدراسددة العلددوم 
ونظرتهددددا الكليددددة هلل  والمعرفددددة والقدددديم،حددددول الوجددددود  اإلنسددددانية، منطلقددددة مددددن فلسددددفتها

ولإلنسددان وللكددون وللحيدداة، فتكددون لنددا المدرسددة اإلسددالمية فددي علددم االجتمدداع، ومثلهددا 
 .، في مقابل المدارس الليبرالية والماركسيةفي علم النفس، وأخرى في التربية.. وهكذا

ديدة ب  تاريخ حضدارية متده أمتندا مدن منجدزاتاإلشدادة بمدا قد   هنا: ومن المهم رت ه 
للشدعوب مدن مسدتعبديها، ولدم تكدن  العالم، ومن فتوحات في زمن قياسي، كانت تحريراً 

زت عدن شدامخة تمي دسدته أمتندا مدن حضدارة إلذاللها أو استغاللها. والتنويده بمدا أس   يوماً 
. جمعددددت بددددين الواقعيددددة 1ووسددددطيتها االحضددددارات السددددابقة والالحقددددة، بتكاملهددددا وتوازنهدددد

ندور الدوحي، وندور بدين االسدتمداد مدن  األخالقدي، والسدموّ   المداديّ   الرقديّ  ية، بين والمثال
  العقل.

وقد شارك في صنع هذه الحضارة أناس من أديان وأعراق وأوطدان مختلفدة، لدم 
، وظلت هذه الحضارة أكثر من ثمانيدة قدرون تعلدم تضق الحضارة اإلسالمية بهم ذرعاً 

 مددت مددنبددا المددنهج التجريبددي االسددتقرائي، وتعلّ العددالم، وتنشددر النددور، ومنهددا اقتبسددت أور 

                                                 

 )ثقافة التسامح(.  :ومقالة ،نفتاح واالنغالق(فتنا بين اال، وكتابنا )ثقا(التعددية الدينية واللغوية)انظر: رسالتنا:  - 1
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كمدا تدأثرت بالمسدلمين  األنددلس،الشدرق وفدي فدي  مابدن رشدد وغيدرهو  ابن سينا والغزالدي
 .1حين اصطدمت بهم وتعاملت معهم في الحروب الصليبية

مدن األخطداء، ولكنده أقدل تددواريخ  معصددومٌ  عي أن تداريخ أمتندا وحضدارتهاوال ندد  
القددرون الثالثددة األولددى، وهددي  خصوصدداً ه تاريخنددا، و  نقبددل أن يشددو  األمددم مثالددب، كمددا ال

. وواجدددب 2عليهدددا رسدددول اإلسدددالم صدددلى هللا عليددده وسدددلمخيدددر القدددرون فيددده، التدددي أثندددى 
 يكافئددده، إن لدددم يدددزد عليددده، وال تكتفدددياألمدددة أن تصدددل هدددذا الماضدددي المجيدددد بحاضدددر 

سدددتلهام الماضدددي، واالرتقددداء بدددل واجبندددا هدددو ا ي بأمجددداده، والبكددداء علدددى ممسددديه؛تغنّ  بدددال
 تشراف المستقبل.واس   ،بالحاضر

 :بالفنون وتوظيفها في خدمة رسالة األمة قي  الرُّ  – 20

م ربما يستغربه بعض الناس، ألنه قد كّون لديه فكرة أن الدين عدو ل  ع  هذا الم  
روح الفن هو الشعور بالجمال، والتعبير عنه بطريقة  الفن. وهذا غير صحيح. فإن  

م المؤمن أن ينظر إلى حيي هذا الشعور في نفس المسلم، ويعلّ  واإلسالم يُ  ميلة.ج
في الكون كله، في لوحات ربانية رائعة الحسن، أبدعتها يد الخالق  الجمال مبثوثاً 

ِ  }ُصْنعَ  [7:]السجدة َخلَقَهُ{ َشْيءٍ  ُكلَّ  أَْحَسنَ  }الَِّذيالمصور،   ُكلَّ  أَتْقَنَ  الَِّذي اَّللَّ

ْحَمنِ  َخْلقِ  فِي تََرى }َما[ 88:]النمل َشْيٍء{  [.3:]الملك تَفَاُوٍت{ ِمنْ  الرَّ
ه العقول والقلوب إلى الجمال نبّ  ر القرآن، وجده يلفت األنظار، و يُ ومن تدب  

 َكْيفَ  َفْوقَُهمْ  السََّماءِ  إِلَى يَْنُاُروا }أََفلَمْ الخاص بمفردات الكون وأجزائه، في السماء: 

 َزْوجٍ  ُكل ِ  ِمنْ  فِيَها }َوأَْنبَتْنَاوفي األرض:  [.6:]ق فُُروجٍ{ ِمنْ  لََها َوَما َوَزيَّنَّاَها بَنَْينَاَها

 بَْهَجٍة{ ذَاتَ  َحدَامِقَ  بِهِ  فَأَْنبَتَْنا َماء   السََّماءِ  ِمنَ  لَُكمْ  }َوأَْنَزلَ [. 7:]ق بَِهيجٍ{
 َجَمالٌ  فِيَها }َولَُكمْ ها: وفي الحيوان، يقول بعد أن ذكر األنعام ومنافع [.60:]النمل

َرُكمْ وفي اإلنسان:  [.6:]النحل تَْسَرُحوَن{ َوِحينَ  تُِريُحونَ  ِحينَ   فَأَْحَسنَ  }َوَصوَّ

                                                 
ن معالم الرسالة الحضارية ألمتنا( من رسائل ترشيد الصحوة، كالهما نشر مكتبة )م :ورسالتنا ،انظر: كتابنا )اإلسالم حضارة الغد( - 1

 وهبة بالقاهرة
 ى عليه( نشر دار الشروق.ر انظر: كتابنا )تاريخنا المفت - 2
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ْنَسانَ  َخلَْقنَا }َلقَدْ  [3:]التغابن ُصَوَرُكْم{ صلى  والنبيّ  [.4:]التين تَْقِويٍم{ أَْحَسنِ  فِي اأْلِ
 .1الجمال" حبُّ هللا جميل ي هللا عليه وسلم يقول: "إنّ 

والقرآن نفسه معجزة أدبية فنية جمالية، استمع إليه العرب وهم مشركون، 
ن   ،له لحالوة فقالوا: )إن   ضيف إليه وهو يتلى بأجمل األصوات، فت عليه لطالوة(. وا 

فإن الصوت الحسن  ،نوا القرآن بأصواتكمجماال إلى جمال، كما جاء في الحديث: "زيّ  
 .2"يزيد القرآن حسنا
ب اإلسالم بالفن الراقي المسموع والمرئي والمصنوع، بقيود وشروط ولذا رح  

عن الوثنية التي سادت الحضارات المختلفة قبل اإلسالم، أو  تنأى به أن يكون معبراً 
كل أجناسه وألوانه أن بإليها، بل المفروض في الفن اإلسالمي و  لها وداعياً  مسانداً 

 إلى التوحيد. داعياً عن التوحيد، و  راً يكون معبّ  
وكذلك يجب أن ينأى الفن كله في ظل اإلسالم أن يكون أداة إلثارة الغرائز 

 – ندف الفوظ  أن يُ  ما ظهر منها وما بطن، بل الواجب الدنيا، والدعوة إلى الفواحش
ه على تقوى الخالق وحضّ   ،باإلنسان لتزكية األنفس، والسموّ   –ف العلم كما يوظ  

َ  }ِإنَّ خلوق: واإلحسان بالم  [.128:]النحل ُمْحِسنُوَن{ ُهمْ  َوالَِّذينَ  اتَّقَْوا الَِّذينَ  َمعَ  اَّللَّ
وفي هذا اإلطار يدعم اإلسالم الفنون ويرقى بها، كما شهدنا ذلك في عهود 
ازدهار الحضارة اإلسالمية، وما حفلت به من فنون الهندسة والعمارة، وما اشتهرت 

 ،ورقعة ،من ثلث ،ن فيهلزخرفة وكتابة الخط العربي والتفنُّ دت به من أعمال اأو تفر  
وغيرها، وقد تجلى ذلك في القصور والمساجد  ،وكوفي ،وديواني ،فارسيخ، و ونس

 والمصاحف والسيوف وغيرها.
أن الحياة اإلسالمية حياة قاتمة، ال مجال فيها لفم أن يضحك،  ليس صحيحاً 

وال ألسرة أن تغني وتطرب بزفاف عروس، وال لقلب أن يفرح، وال لفكه أن يمزح، 
ت إظهار اإلسالم بمظهر المتزمّ   والحق أن   وتضرب على ذلك الدف والطبل.

لحقيقة اإلسالم، وقد أصدرنا عدة كتب في بيان أحكام اإلسالم في  العبوس، ظلمٌ 

                                                 
 ( عن ابن مسعود. 1999(، والترمذي في البر والصلة )3789(، وأحمد في المسند )91رواه مسلم في اإليمان ) - 1
(، 1015(، والنسائي في االفتتاح )1468، وأبو داود في الصالة )إسناده صحيحقال مخّرجوه: و (، 18494د في المسند )رواه أحم - 2

 ( عن البراء، واللفء للحاكم.1/575(، والحاكم في فضائل القرآن )1342وابن ماجه في إقامة الصالة )
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و)اإلسالم والفن( ينبغي  و)فقه اللهو والترويح( ذلك، مثل: )فقه الغناء والموسيقى(
لرجوع إليها لمعرفة الموقف اإلسالمي الوسطي، الذي ال طغيان فيه وال إخسار في ا

 الميزان.
 عمارة األرض وتحقيق التنمية ورعاية البيئة: -21

فهددي العنايددة بعمددارة األرض، د: ومددن المعددالم األساسددية لمددنهج الوسددطية المجدددّ  
، وخالفتدده فددي أرضدده، مددن أجلهددا اإلنسددان، مثددل عبددادة هللا مددن المقاصددد التددي خلددق هللا

[، ومعنددددى 61هددددود:] {ُهووووَو أَْنَشووووأَُكْم ِمووووَن اأْلَْرِض َواْسووووتَْعَمَرُكْم فِيَهووووا}قددددال تعددددالى: 
صالحها. :)استعمركم( أي  والدائمدة، وتحقيق التنميدة المتكاملدة، طلب منكم عمارتها وا 

، مددددن إنسددددان وحيددددوان ونبددددات وجمددددادناتهددددا، ماديددددة وبشددددرية، ورعايددددة البيئددددة بكددددل مكوّ  
 الناشددئ مددن تجدداوز اإلنسددان فددي اسددتخدام نعددم هللا ظلمدداً وحمايتهددا مددن التلددوث والفسدداد، 

الدددذي أقدددام هللا عليددده خلقددده، والحفددداظ علدددى التدددوازن البيئدددي والتدددوازن الكدددوني، ، وكفرانددداً 
يسددر المعيشددة للندداس، وكددل مددا يشدديع الجمددال والتعدداون علددى كددل مددا يُ وأجددرى بدده سددننه، 

 في سبيل هللا.  وجهاداً  عبادةً  في الحياة، واعتبار ذلك
حدددوا فيمددا بيددنهم ليحددافظوا علددى أرضددهم، ويواجهددوا وعلددى سددكان األرض: أن يت  

ر نبددي كمددا حددذ  دة لهددم، مددن الددذين يفسدددون فددي األرض بعددد إصددالحها، األخطددار المهدددّ  
وَن فِوي اأْلَْرِض َوال الَّوِذيَن يُْفِسودُ *  َوال تُِطيعُوا أَْموَر اْلُمْسوِرفِينَ }: هللا صالح قومه قائالً 

يحدافظوا علدى الميدزان على أهل األرض جميعا أن و [، 151،152الشعراء:] {يُْصِلُحونَ 
َوأَقِيُمووا اْلوَوْزَن *  أاَلَّ تَْطغَْوا فِي اْلِميوَزانِ *  َوالسََّماَء َرفَعََها َوَوَضَع اْلِميَزانَ }الكوني، 

 . 1بدل أن يحارب بعضهم بعضا .[9، 8حمن:الر] {بِاْلِقْسِط َوال تُْخِسُروا اْلِميَزانَ 
 {َوبَووواَرَك فِيَهوووا َوقَووودََّر فِيَهوووا أَْقَواتََهوووا}األرض مندددذ خلقهدددا قدددد خلدددق هللا هدددذه ل

ِ }[، وضمن فيها الرزق لكل خلقه: 10فصلت:]  َوَموا ِموْن دَابَّوٍة فِوي اأْلَْرِض إِالَّ َعلَوى اَّللَّ

فِوووي اأْلَْرِض َوَجعَْلنَوووا لَُكوووْم فِيَهوووا َمعَوووايَِش قَِلووويال  َموووا  َولَقَوووْد َمكَّنَّووواُكمْ }، [6هدددود:] {ِرْزقَُهوووا

كدرم اإلنسدان، وتعتبدره خليفدة حضدارة متوازندة، تُ  وبذلك تقوم[، 10ألعراف:]ا {تَْشُكُرونَ 
، وتسداعده علدى أن يسدتمتع بطيبدات مدا خلدق رد حيدوان متطدوّ  هللا في األرض، ال مجدر  
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مدددن بركدددات السدددماء واألرض، التدددي يحرمهدددا  هللا ومدددا سدددخر لددده فدددي الكدددون، ومدددا يندددزل
 .عده عن تقوى هللااإلنسان بفجوره وعدوانه، وبُ 

 السالم مع المسالمين والجهاد مع المعتدين: -22

 الددعوة إلدىومن معالم هذا التيدار الوسدطي التجديددي فدي فهدم رسدالة اإلسدالم: 
دد السدالم مددع كدلّ   دب   ن  م  ووْلِم َكافَّووة  يَووا أَيَُّهووا الَّووِذي}ط يددده للسدالم: س   {َن آَمنُوووا اْدُخلُوووا فِووي الس ِ

وفدي هدذا يقدول الرسدول رة بغير ضرورة، ة الحروب المدمّ  وتجنيب البشري   [،208البقرة:]
والسدعي إلدى الصدلح ، 1 "ال تتمنوا لقاء العددو، وسدلوا هللا العافيدةصلى هللا عليه وسلم: "
ي الكدريم بعدد الهجدرة عقدد معاهددة كدان أول مدا فعلده النبدولهذا والمعاهدات بين الدول، 

ب الرسدول بصدلح الحديبيدة مدع رّحدتكافل وتعاون ودفاع مشترك مع يهود المدينة، كما 
 . مبيناً  محاربيه من قريش، وسماه القرآن فتحاً 

ُكتِووَب َعلَووْيُكُم }ن، كمددا قددال تعددالى: ال يدددخل المسددلون الحددرب إال مكددرهي ولهددذا

هم ولددم يقدددر بيددنهم تالقددى المسددلمون وأعددداؤ [، فددإذا 216البقددرة:] {اْلِقتَوواُل َوُهووَو ُكووْرهٌ لَُكوومْ 
ُ الَّوِذيَن َكفَوُروا }بما عقب به بعد غزوة األحدزاب:  على ذلك قتال، عقب القرآن َوَردَّ اَّللَّ

ُ اْلُمووْؤِمنِيَن اْلِقتَووالَ  فمددا أروعدده مددن [، 25األحددزاب:] {بِغَووْيِاِهْم لَووْم يَنَووالُوا َخْيوورا  َوَكفَووى اَّللَّ
فَِإِن اْعتََزلُووُكْم فَلَوْم يُقَواتِلُوُكْم َوأَْلقَوْوا إِلَوْيُكُم السَّولََم }وقال تعالى عن المشركين: تعقيب! 

ُ لَُكووْم َعلَووْيِهْم َسووبِيال   ذا وقددع القتددال، فددإن اإلسددالم يُ و [ 90النسدداء:] {فََمووا َجعَووَل اَّللَّ ددا  ب رحّ 
ددبدد ُحوووا ِللسَّووْلِم فَوواْجنَْح لََهووا َوتََوكَّووْل َعلَووى َوإِْن َجنَ }: رت سددبلهالجنوح إلددى السددلم كلمددا تيس 

 ِ   .[61ألنفال:] {اَّللَّ
هددددذا مددددع التمسددددك بفرضددددية الجهدددداد فددددي سددددبيل هللا للدددددفاع عددددن حرمددددة الدددددين 

سات، وعن أرض اإلسالم، وأمدة اإلسدالم، والمستضدعفين فدي األرض، والوقدوف والمقد  
ة وى مددددا يسددددتطاع مددددن القددددو ض. وا عددددداد أقددددفددددي وجدددده الفراعنددددة والمسددددتكبرين فددددي األر 

إلرهدددداب األعددددداء، وبيددددان أنددددواع الجهدددداد ومجاالتدددده: مددددن  الماديددددة والبشددددرية، العسددددكرية
، والجهددداد ضددد الظلدددم والفسددداد فدددي ، والجهددداد المددددنيّ ، والجهددداد الدددعويّ الجهدداد النفسددديّ 
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ومدن الجهداد الواجدب: األمدر بدالمعروف والنهدي  الداخل، إلدى جاندب الجهداد العسدكري.
 أو القلب حسب االستطاعة. ،أو باللسان ،كر، وتغيير المنكر باليدعن المن

بدددة علدددى والجهددداد قدددد يكدددون فدددرض كفايدددة، وذلدددك بإعدددداد الجيدددوش القويدددة ، المدر 
سددددتطاع مددددن قددددوة، وشددددحن الثغددددور والحدددددود بددددالقوات المسددددلحة حة بمددددا يُ المسددددل   القتددددال،

ن الجهاد فرض عين علدى المطلوبة، حتى ال يطمع العدو في بالد المسلمين. وقد يكو 
 ط عليهدددا. ولهدددذا كاندددت مقاومدددةي مسدددل  لتحريدددر أرضدددها مدددن كدددل سدددلطان أجنبددداألمدددة، 

 ، حتى يطرد من أرض اإلسالم.مؤكداً  دينياً  االحتالل األجنبي فرضاً 
هددي أرض فلسددطين، أرض اإلسددراء والمعددراج، اليددوم وأول أرض يجددب تحريرهددا  

مددن الغددرب كلدده،  مددن خددارج المنطقددة، مؤيددداً  التددي غزاهددا االسددتعمار الصددهيوني، القددادم
رمداتهم، و بندى دولتده علدى حُ  ك دماءهم، واستحل  ف  د أهلها، وس  فاغتصب األرض، وشر  

نصدددري أشدددالئهم. وبالحديدددد والندددار والددددم: اسدددتطاع االسدددتعمار الصدددهيوني الوحشدددي الع
 أنوفهم. دولته في قلب بالد العرب والمسلمين، رغم االستيطاني اإلحاللي أن يقيم

أن ملددك إسدرائيل مددن  :ولدم تكتددف الدولدة بحدددودها المغتصدبة، ففكرتهددا األصدلية 
ز إلددى النخيددل، فاحتلددت فلسددطين كلهددا، بددل احتلددت بعددض ر  الفددرات إلددى النيددل، ومددن األ  

ر بغيدددر حسددداب فدددي فلسدددطين ومدددا أجدددزاء مدددن بدددالد عربيدددة أخدددرى. وال تدددزال تقتدددل وتددددمّ  
، والسدالح األمريكدي، والسياسدة األمريكيدة التدي تسدتخدم دة بالمال األمريكديحولها، مؤي  

ر إسددرائيل فددي تحقيددق أهدددافها فددي المنطقددة، التددي تريددد تغييرهددا مددن الجددذور، حتددى تغيّ دد
وعلدددى األمدددة أن تتصددددى لهدددذا االسدددتعمار  اسدددمها، فهدددي شدددرق أوسدددط كبيدددر أو جديدددد.

. وهددو يحددارب المددزدوج: الصددهيوني األمريكددي، الددذي جعددل هدفدده أمددة اإلسددالم جمعدداء
 .1اإلسالم تحت عنوان محاربة اإلرهاب

 العناية باألقليات اإلسالمية في العالم: -23

وهددي تقدددر  – العنايددة باألقليددات اإلسددالمية فددي العددالمومددن معددالم هددذا التيددار: 
ر لهددددا أن تعدددديش وسددددط دّ  مددددن األمددددة المسددددلمة، ُقدددد باعتبارهددددا جددددزءاً  –بمئددددات الماليددددين

الدين. وعلى األمة أن تعينهم على أن يعيشدوا بإسدالمهم فدي مجتمعات مخالفة لها في 
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دد تعدديش بدده فددي د اإلسددالم فددي سددلوكها وتعاملهددا، مجتمعدداتهم، عناصددر حيددة فاعلددة، تجسّ 
 . بأقوالها وأفعالها وأخالقها نفسها، وتدعو إليه مواطنيها

تهدا حمدايتهم مدن فكدر الغدالة الدذين يعيشدون فدي على علمداء األمدة ودعاويجب 
 ألوطددان وهددم يضددمرون لهددا العددداوة، ويسددتحلون أمددوال أهلهددا، وال يرعددون لهددا حقدداً هددذه ا

ندددوا لهدددم موقدددف اإلسدددالم الصدددحيح، كمدددا يقدددوم بددده المجلدددس األوربدددي . وأن يبيّ وال عهدددداً 
  وغيره من المجالس.لإلفتاء 

، حتددددى تقدددديم وأدبيدددداً  أن تتعدددداون فيمددددا بينهددددا ماديدددداً  :ن واجددددب هددددذه األقليدددداتومدددد
يمكنهدددا االحتفددداظ بهويتهدددا  يميدددة واالجتماعيدددة والترويحيدددة، كدددينيدددة والتعلمؤسسددداتها الدي

علددى أن يكددون لهددا فقههددا بجماعتدده.  وشخصدديتها الدينيددة، فددالمرء ضددعيف بمفددرده، قددوي  
الدددين بددال  ىالددذي يراعددي ظروفهددا فددي ضددوء الشددريعة، وأن يكددون شددعارها: اسددتقامة علدد

 .1انغالق، واندماج في المجتمع بال ذوبان
واجب كل فرد من هذه األقلية: أن يحدافء علدى إيمانده وشخصديته الدينيدة  ومن

لددق الفاضددل، وأن يحددافء علددى ذريتدده وأهلدده يهددا بددالعلم النددافع والعمددل الصددالح، والخُ نمّ ويُ 
هم أن مكدن  بإخوانده، في صدلته[، وأن يقوي 6التحريم:] {قُوا أَْنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم نَارا  }كذلك، 

نحدددو أنفسدددهم وأسدددرهم ودعدددوة غيدددرهم، وأن يظلدددوا علدددى ارتبددداط بدددأمتهم يقومدددوا بدددواجبهم 
اإلسددددالمية، وال ينسددددوا قضدددداياها، فهددددم رصدددديد سياسددددي لهددددا فددددي بددددالد الغددددرب وغيرهددددا، 

  ليقاوموا تأثير اللوبي الصهيوني فيها.
 حقوق األقليات الدينية في مجتمعاتنا اإلسالمية: -24

 يدة أو نصدرانية أو مجوسدية أو غيرهدايهود –االعتراف بحقوق األقليات الدينيدة 
ومعاملتهم بما أوجبه لهم اإلسالم من تركهم وما يددينون، وعددم التددخل فدي شدؤونهم  –

العقدية أو التعبدية، أو أحوالهم الشخصية، والتأكيد علدى أنهدم مدن )أهدل دار اإلسدالم( 
لمسددلمين بإجمداع فقهدداء األمددة، ومقتضددى هددذا: أنهددم بلغددة عصددرنا )مواطنددون( لهددم مددا ل

ية، وال ز الديني، فدال تفدرض علديهم عبدادة إسدالموعليهم ما عليهم، إال ما اقتضاه التميُّ 
  تقاليد إسالمية.
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ينبغددي لألكثريددة المسددلمة أن تضددغط علدديهم بحددال بمددا يعنددتهم فددي ديددنهم أو وال 
ن كددان اإلسددالم يحرمدده مثددلضدديّ دنيدداهم، وال ت أكددل  :ق علدديهم فيمددا يحلدده لهددم ديددنهم، وا 

ن كددددان العددددالم كلدددده اليددددوم يقدددداوم المسددددكراتوشددددرب الخمددددر ،زيددددرالخن ألضددددرارها  ،، وا 
 . الجسيمة والملموسة على الفرد واألسرة والمجتمع، مادية ومعنوية

، فقد أسقط عمر رضي هللا عنه: مدا هدو الزم ديناً ل الذمة( ليس بوتسميتهم )أه
ض بنددو تغلددب، وهددم المددذكورة فددي القددرآن، حددين عددر  (أهددم مددن الذمددة، وهددو كلمددة )جزيددة

باسددم الزكدداة التددي يدددفعها  –ولددو مضدداعفاً  –عددرب نصددارى: أن يدددفعوا مددا يطلددب مددنهم 
، ووافقدده الصددحابة المسددلمون، ألنهددم عددرب يددأنفون مددن كلمددة )جزيددة( فقبددل مددنهم عمددر

خذ منهم ضريبة مثل ما يددفع المسدلمون مدن لتؤ  وهذا ما يعطينا سنداً  .رضي هللا عنهم
علددى أنهددا ضددريبة، كمددا أنهددم  هددم مون علددى أنهددا عبددادة، ويدددفعونهايدددفعها المسددلزكدداة، 

 يمكنهم أن يجندوا في جيش الدولة المسلمة إذا رغبوا في ذلك. 
ولم ينهنا القرآن أن نبر هؤالء، ونقسط إليهم ما دامدوا لدم يقاتلوندا فدي الددين ولدم  

ُ } 1يخرجونا من ديارنا، ولم يظاهروا على إخراجنا  َعِن الَّوِذيَن لَوْم يُقَواتِلُوُكْم ال يَْنَهاُكُم اَّللَّ

َ يُِحوووبُّ  وُهْم َوتُْقِسوووُطوا إِلَوووْيِهْم إِنَّ اَّللَّ يِن َولَوووْم يُْخِرُجووووُكْم ِموووْن ِديَووواِرُكْم أَْن تَبَووورُّ فِوووي الووود ِ

 .[8الممتحنة:] {اْلُمْقِسِطينَ 
فدددددددي بدددددددالد العدددددددرب لهدددددددا  –والسددددددديما المسددددددديحية  –علدددددددى أن األقليدددددددة الدينيدددددددة 

مددددن الثقافددددة والحضددددارة العربيددددة اإلسددددالمية، بحكددددم  ، التددددي تجعلهددددا جددددزءاً خصوصدددديتها
 تكلمهم بالعربية، فهم مسيحيون بالملة، مسلمون بالثقافة.

 :والتبشير في الدعوة تبني منهج التيسير في الفتوى -25

ي منهج التيسير والتخفيف في الفقده والفتدوى، تبنّ  ومن معالم الوسطية والتجديد: 
ُ بُِكُم اْليُْسَر َوالَ يُِريودُ بُِكوُم اْلعُْسوَر }هج القرآني: اتباعا للمن َوَموا }[ 185]البقدرة:{يُِريدُ اَّلل 

يِن ِموْن َحوَرجٍ  ، 2وللمدنهج النبدوي: "يسدروا وال تعسدروا"، [78]الحدج:{َجعَوَل َعلَوْيُكْم فِوي الود ِ
 . 3رين""إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسّ  
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ثالتهددم فددي (، 56(، والنسددائي )147(، والترمددذي )380(، وأبددو داود )7255(، وأحمددد فددي المسدند )220رواه البخداري فددي الوضددوء )  - 3

 عن أبي هريرة.الطهارة، 
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اب والتحددريم، واإلفتدداء بددالرخص، وال سدديما عنددد ومددن ذلددك: التضددييق فددي اإليجدد
)الحاجددة تنددزل منزلددة  :)الضددرورات تبدديح المحظددورات( وقاعدددة :الحاجددة إليهددا، وبقاعدددة

دد  ،مددن األخددذ باالستصددالح ؛فيدده ع فددي مصددادر التشددريع فيمددا ال نددص  الضددرورة( والتوسُّ
ن كددان وال بددد مدن التشدد ،واالستحسدان ديد، فلدديكن فددي ورعايددة العددرف، وسدد الذريعددة.. وا 

 شديد والتعسير.ع والت  ر الرسول الكريم من الغلو والتنطُّ األصول ال في الفروع. وقد حذ  
ذا كدددان التيسدددير مطلوبددداً  فدددي هدددذا  زمدددان، فهدددو أشدددد مدددا يكدددون طلبددداً  فدددي كدددلّ   وا 

رت الماديات على المعنويات، وتعقددت فيده حيداة النداس، وكثُدفيه العصر، الذي غلبت 
والتيسدير المطلدوب هندا: ال يعندي تبريدر الواقدع،  ير، والمغريات بالشدر.العوائق عن الخ

دد ، راً أو مجداراة الغددرب، أو إرضدداء الحكددام، بلددّي أعندداق النصددوص حتددى تفيددد التيسددير قس 
د درو فيحلوا الحرام، ويبّدلوا األحكام، فهذا موقف مرفدوض، كموقدف الدذين يعسّ  ر ن مدا يس 

 .1على عباد هللا خفيفٌ فيه ت اجتهاد هللا، ويعرضون عن كلّ  
في الددعوة، وقدد ربدط بينهمدا المدنهج النبدوي،  في الفتوى: التبشيرُ  م التيسير  ويتمّ  

ددصددلى هللا عليدده وسددلم  النبدديُّ فقددال  را ألبددي موسددى ومعدداذ حددين أرسددلهما إلددى الدديمن: "يسّ 
ددوال تُ  ددعسّ  دد: "روى عندده أنددس، وكددذلك 2را"فّ ددن  را وال تُ را، وبشّ  دديسّ  ددر روا وال تعسّ  روا وال وا، وبشّ 
 . 3روا"تنفّ  

إلى اإلسدالم: رة المبشّ  الدعوة  هذه تطوير مناهج هنا ينبغي أن نعمل علىومن 
لحقدائق  للمؤمنين، وبيانداً  وتذكيراً  للمفاهيم، وتثبيتاً  للتعاليم، وتصحيحاً  للمسلمين: تفقيهاً 

سدالم دعدوة إلعلدى أباطيدل خصدومه.. ولغيدر المسدلمين، باعتبدار دعدوة ا اإلسالم، ورداً 
مددع  [107]األنبيرراء:{َوَمووا أَْرَسووْلنَاَك إِالَّ َرْحَمووة  ل ِْلعَووالَِمينَ }موجهددة للندداس كافددة  عالميددة

ضددرورة اسددتخدام آليدددات العصددر مدددن الفضددائيات واإلنترندددت وغيرهددا، فدددي تبليغهددا إلدددى 
العددالمين، بلغدداتهم المختلفددة، مددع وجددوب رعايددة األصددول، بجانددب رعايددة روح العصددر، 

 وب العصر.وأسل

                                                 

 د( فصل: من التعسير والتنفير إلى التيسير والتبشير.راجع: كتابنا )الصحوة اإلسالمية من المراهقة إلى الرش - 1
عن  (19742(، كما رواه أحمد في المسند )1733ومسلم في الجهاد والسير )(، 3038متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير ) - 2

 أبي موسى.
 سبق تخريجه. - 3
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 –بالحكمدددة والموعظدددة الحسدددنة  –ودعدددوة المسدددلمين تكدددون كمدددا رسدددمها القدددرآن 
ودعوة المخالفين عن طريق الحدوار بدالتي هدي أحسدن، سدواء كدانوا مخدالفين فدي أصدل 

دد ي مددنهج الدددين، أم مخددالفين فددي المددذهب داخددل الدددين أم مخددالفين فددي غيددر ذلددك. وتبنّ 
 لتيسير في الفتوى.التبشير في الدعوة، إلى جوار منهج ا

والتبشير في الدعوة: أن نذّكر بالرجاء مع الخوف أو قبل الخوف، وبالوعد مدع  
ف طددددات والمحبطددددات، ونعددددرّ  الوعيددددد أو قبددددل الوعيددددد، ونؤكددددد بواعددددث األمددددل بدددددل المثبّ  

باإلسددالم: أندده ديددن التفدداؤل ال التشدداؤم، ديددن األمددل ال القنددوط، ديددن الحددب ال الددبغض، 
دام، دين الرفق ال العنف، دين الرحمدة ال التناكر، دين الحوار ال الصّ   دين التعارف ال

دالقسدوة، ديدن السدالم ال الحدرب، ديدن البندداء ال الهددم، ديدن الج   والتركيددز  ع ال التفريدق.م 
ددعلددى بواعددث األمددل، ال علددى مُ  ، 1رات بانتصددار اإلسددالموجبددات اإلحبدداط، وتأكيددد المبشّ 
دبوحي به من غربة اإلسالوما تُ  بدل التركيز على أحاديث الفتن  ار اإليمان.م، وا 

 ج وسامر سنن هللا:رعاية سنة التدرُّ  -26

ج الحكددديم: فدددي الددددعوة والتعلددديم واإلفتددداء التددددرُّ دة: ومدددن معدددالم الوسدددطية المجددددّ  
ج سدنة كونيدة، والتغيير، وعدم استعجال الشيء قبدل أوانده، والثمدرة قبدل نضدجها. والتددرُّ 

ُسووِل َوالَ }. قددال تعددالى: كمددا هددو سددنة شددرعية  فَاْصووبِْر َكَمووا َصووبََر أُْولُوووا اْلعَووْزِم ِمووَن الرُّ

 [.35] األحقاف:{تَْستَْعِجل لَُّهْم 
وقد أنزل هللا القرآن في ثالث وعشرين سنة على رسوله صدلى هللا عليده وسدلم،  

ددددليقددددرأه علددددى الندددداس علددددى مُ  ر حيدددداتهم، ويجيددددبهم عددددن ث، وليعددددايش الندددداس فددددي تطددددوُّ ك 
ِ َوأَْحَسووووووووَن  يَأْتُونَووووووووَك بَِمثَووووووووٍل إِالَّ  َوالَ }سدددددددداؤالتهم كلمددددددددا سددددددددألوا ت ِجئْنَوووووووواَك بِوووووووواْلَحق 

ا  [.33]الفرقان:{تَْفِسير 
ومن الالزم هنا: وجوب رعاية سنن هللا في الكون والمجتمع، فهدي قدوانين ثابتدة 

لَوْن تَِجودَ فَ }  ، وال تجور على أحدد، كمدا قدال تعدالى:حابي أحداً ال تخضع لألهواء، وال تُ 

ِ تَْحووِويال   ِ تَْبووِديال  َولَووْن تَِجوودَ ِلُسوونَِّت اَّللَّ فمددن رعددى هددذه السددنن  [.43فدداطر:] {ِلُسوونَِّت اَّللَّ
 عته.عها ضي  رعته، ومن ضي  

                                                 
 لصحوة.انظر: رسالتنا )المبشرات بانتصار اإلسالم( من رسائل ترشيد ا - 1
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ومددن ذلددك: سددنته تعددالى فددي النصددر والتمكددين، وسددنته فددي التغييددر واإلصددالح، 
مين دون إهمدالهم، وسدنته فدي وسنته فدي قيدام األمدم وسدقوطها، وسدنته فدي إمهدال الظدال

دد وجددد، ومددن زرع حصددد، أّيددا كددان ديندده أو عرقدده، أو  د  ربددط المسددّببات بأسددبابها، فمددن ج 
 وطنه. إلى غير ذلك من السنن التي أقام هللا عليها نظام هذا الكون.

 الموازنة بين الثوابت والمتغيرات: -27

غيددرات العصددر، فددال الموازنددة بددين ثوابددت الشددرع ومتومددن معددالم هددذه الوسددطية: 
دددد رات، وال يجددددوز إغفددددال الثوابددددت، وال إهمددددال المتغيددددرات، وال تحويددددل الثوابددددت إلددددى متغيّ 

رات إلى ثوابت، ولكن يجدب مالحظدة أثدر تغيدر الزمدان والمكدان والحدال والعدرف المتغيّ  
. مددددع ضددددرورة مراعدددداة الثبددددات فددددي 1ر الفتددددوى، وفددددي أسددددلوب الدددددعوة والتعلدددديمفددددي تغيُّدددد

ايددددات، والمرونددددة والتطددددور فددددي الوسددددائل واآلليددددات، وكددددذلك الثبددددات فددددي األهددددداف والغ
 .2األصول والكليات، والمرونة في الفروع والجزئيات

م العلمدي والتكنولدوجي ولمواكبدة العصدر فدي التقددُّ  3وبهذا نقدول: نعدم )للتحدديث(
يددد والتطددور المحمددود، الددذي يرقددى بالحيدداة واإلنسددان. كمددا نقددول: ال )للتغريددب( الددذي ير 

سدم )الحداثدة( أو )العولمدة( أو األمم أخدرى، ب أن يسلخ األمة من جلدها، ويجعلها تبعاً 
 غيرها.
ددنددو   دد دوارفض موقددف الددذين يريدددون أن يجمّ   دوا المجتمددعالدددنيا باسددم الدددين، ويجمّ 

! كمددا شددعارهم: مددا تددرك األول لرخددر شدديئاً باسددم الشددرع، فددال مجددال لتطددوير وال تغييددر، 
كدددل شددديء، فدددال ثبدددات لعقيددددة، وال لقددديم، وال روا يريددددون أن يغّيددد موقدددف الدددذينندددرفض 

وهدددذا  .، وكدددل باطدددل يمكدددن أن يمسدددي حقددداً حدددق يمكدددن أن يصدددبح بددداطالً  أخدددالق، فكدددلُّ 
 شود.نضابط مهم من ضوابط التجديد الم

 وضع التكاليف في مراتبها الشرعية: -28

ي نصدبو إليده: ومن معالم الوسطية اإلسالمية، وضوابط التجديدد اإلسدالمي الدذ
، يضدعها فدي مراتبهدا الشدرعية، ويندزل كدل تكليدف فهم التكداليف واألعمدال فهمدا متوازنداً 

ِ }زت بين األعمال: منزلته وفق ما جاءت به النصوص، التي مي   أََجعَْلتُْم ِسوقَايَةَ اْلَحواج 

                                                 

 .نشر دار الشروق بالقاهرة(. نظر: كتابنا )موجبات تغير الفتوى ا - 1
 انظر: فصل الجمع بين الثبات والمرونة في كتابنا )الخصائص العامة لإلسالم(. - 2

 انظر: كتابنا )بينات الحل اإلسالمي( فصل: نعم للتحديث، ال للتغريب. نشر مكتبة وهبة بالقاهرة. - 3
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ِ َواْليَووووْوِم اْلِخوووورِ  َوَجاَهوووودَ فِووووي َسووووبِيِل  َوِعَموووواَرةَ اْلَمْسووووِجِد اْلَحووووَراِم َكَمووووْن آَمووووَن بِوووواَّلل 

 ِ وأدناهدا إماطدة  ،ال إلده إال هللا اهدأعال ،شدعبة بعون وس اإليمان بضع" ،[19]التوبة:{اَّلل 
فددال فهندداك أعلددى وأدنددى ومددا بينهمددا،  1"والحيدداء شددعبة مددن اإليمددان ،األذى عددن الطريددق

ر صدغ  يُ  كب در الصدغير، وال أنأن يُ  أعلدى، والجعل األعلى أدندى، وال األدندى أن يُ يجوز 
 ه التأخير. م ما حقُّ قد  ه التقديم، وال يُ ر ما حقُّ ؤخ  الكبير، وال يُ 

ومددن هنددا وجددب تقددديم العقيدددة علددى العمددل، واألصددول علددى الفددروع، والفددرائض 
كنية على غيرها من الفرائض، وفرائض العين على فدرائض على النوافل، والفرائض الرُّ 

بهددا أحددد علددى الفددرائض التددي قددام بهددا الددبعض.  فددرائض الكفايددة التددي لددم يقددمالكفايددة، و 
م حددر  الشددرك علددى المعصددية، والكبيددرة علددى الصددغيرة، والمم وفددي جانددب المنهيددات يقدددّ  

  المجمع عليه على المختلف فيه.
م الكيدددف علدددى الكدددم، والجدددوهر علدددى الشدددكل، والبددداطن علدددى يقدددد  يجدددب أن كمدددا 

م القطعدددي علدددى الظندددي، يقدددد   ضددداً الظددداهر، وأعمدددال القلدددوب علدددى أعمدددال الجدددوارح. وأي
والثابدددت بدددالنص علدددى الثابدددت باالجتهددداد، والمتفدددق عليددده علدددى المختلدددف فيددده. وهدددو مدددا 

 .2أطلقنا عليه اسم )فقه األولويات(
 والتغيير: ضرورة اإلصالح -29

ندددادي بددده ضدددرورة االسدددتجابة لمدددا تُ ومدددن معدددالم الوسدددطية والتجديدددد اإلسدددالمي: 
ال اإلصددالح الجزئددي وال ذري، واإلصددالح الشددامل، جددر الفئددات األمددة كلهددا مددن التغييدد

يقف عند السطوح، وال يغدوص فدي األعمداق،  الوقتي، وال الترقيعي وال السطحي، الذي
دعداة اإلصدالح والتغييدر  حدثُّ و  ات دون اقدتالع األدواء مدن جدذورها.نأو يكتفي بالمسكّ  

  ل ضميرها.عطّ  والفساد يُ ة، األمل عقل عطّ  ف يُ على مقاومة التخلف والفساد، فالتخلُّ 
 عوامق التقدم الحضاري لألمة:

: الفسددداد السياسدددي، والفسددداد االقتصدددادي، الحضددداري لألمدددة أول عدددائق للتقددددمو 
وعلددى هددؤالء الدددعاة أن يتعدداونوا إلقامددة إصددالح  قددي.والفسدداد اإلداري، والفسدداد األخال

بإرادتنددددا  إال إذا تدددم   حقيقدددي؛ يشددددمل هدددذه المجدددداالت كلهدددا. وال يكددددون اإلصدددالح حقيقيدددداً 

                                                 

(، 4676(، وأبو داود في السنة )9361وأحمد في المسند ) كالهما في اإليمان، (،35(، ومسلم )9)البخاري ة: رواه الجماع - 1
 عن أبي هريرة.ثالثتهم في اإليمان  (،57) (، وابن ماجه5005(، والنسائي )2614والترمذي )

 لتطرف( نشر مكتبة وهبة بالقاهرة.ود واتابنا )الصحوة اإلسالمية بين الجحراجع: كتابنا )في فقه األولويات( وك - 2
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وبأيددددينا، ومددددن منظورندددا، ولتحقيددددق أهدددددافنا ومصدددالحنا. أمددددا اإلصدددالح الددددذي يفرضدددده 
ذ بأيديهم أو أيددي عمالئهدم، فيسدتحيل أن يكدون اآلخرون علينا، لتحقيق أهدافهم، ولينف  

 .إصالحاً 
 

  إصالح األنامة السياسية المستبدة:
اسدددية المسدددتبدة التدددي تحكدددم شدددعوبنا، ومددددخل كدددل إصدددالح هدددو إصدددالح األنظمدددة السي

م في مصايرها، وتخرس كل لسان حر، وتكسر كل قلم حر، وتسدجن كدل داعيدة وتتحك  
زّور االنتخابات، وتقهر الخصوم بقوانين أحكدام الطدوارئ، والمحداكم العسدكرية. حر، وتُ 

، ريتدده، يددأتي بحكددام يختددارهم الشددعب بكددل حُ ريّ  عددالج لهددذا الفسدداد إال بتغييددر جددذفددال
دد ددون بمالمدده، ويُ يحسُّ ويسددتطيع أن يحاسددبهم ويسددائلهم، ويقددّومهم ويعددزلهم دون آمالدده، جسّ 

 إذا تمادوا في السوء.
قدداد مددن باطندده ال مددن وأسدداس كددل تغييددر هددو تغييددر اإلنسددان مددن داخلدده، فهددو يُ  

ظاهره، ومن عقله وضميره ال من أذنده أو رقبتده، وشدعار اإلصدالح هندا: قولده تعدالى: 
{ َ  .1[11]الرعد:{ الَ يُغَي ُِر َما بِقَْوٍم َحتَّى يُغَي ُِرواْ َما بِأَْنفُِسِهمْ إِنَّ اَّلل 
 االنتفاع بتراثنا الغني بما فيه من علوم وفنون وآداب: -30

ومدددن معدددالم الوسدددطية والتجديدددد: أن نصدددل حاضدددرنا بماضدددينا، فلسدددنا أمدددة بدددال 
لضدداربة فددي أغددوار التدداريخ. ولهددا جددذورها اأمجادهددا، و  تراثهددا تدداريخ، بددل نحددن أمددة لهددا

دددومدددن الواجدددب:  ع: مدددن ضدددبط الفقهددداء، ب المتندددوّ  االنتفددداع بأفضدددل مدددا فدددي تراثندددا الرح 
ثين، وعقالنيدددة المتكلمدددين، وروحانيدددة المتصدددوفين، وتأصددديل األصدددوليين، وحفدددء المحددددّ  

 ، وتأمددل الحكمدداء، وتجددارب العلمدداء.يلددة الشددعراءوأخ   ،ة األدبدداءوروايددة المددؤرخين، ورق دد
مدن صدنع العقدل  –حتى ما له صدلة بالددين ومصدادره  –هذا التراث كله  ع العلم بأن  م

اإلسالمي، وهو بالطبع غيدر معصدوم، فهدو قابدل للنقدد والمراجعدة والمناقشدة، والتدرجيح 
أو التضددعيف. ولكددن األمددة فددي مجموعهددا ال تجتمددع علددى ضدداللة. ويجددب النظددر إلددى 

 قواطع العلم البشري.التراث في ضوء قواطع الوحي اإللهي، و 

                                                 

 انظر في فقه التغيير كتابنا: )الحل اإلسالمي فريضة وضرورة( نشر مكتبة وهبة بالقاهرة، ومؤسسة الرسالة في بيروت.  - 1
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بددين المسددتوى اإللهددي )المعصددوم( مددن التددراث مثددل القددرآن  ويجددب التمييددز جيددداً 
الكددددريم وصددددحيح السددددنة النبويددددة، والمسددددتوى البشددددري مندددده، ويشددددمل هددددذا شددددروح العقددددل 
اإلسددالمي للمسددتوى المعصددوم. ومندده الفقدده اإلسددالمي وأصددوله، ولكددن ال يجددوز رفددض 

هدددذا يعندددي رفدددض المعصدددوم  الجاندددب المعصدددوم، ألن   شدددرح هدددذا التدددراث كلددده بمدددا فيددده
 .أيضاً 

كمدددا يجدددب العمدددل علدددى إحيددداء هدددذا التدددراث وخدمتددده بأسددداليب العصدددر وآلياتددده،  
بقداءوانتقاء المالئم منه لت بمدا  – األشدياء األخدرى  عميمه ونشدره علدى جمداهير األمدة، وا 

بذلك يسدتطيع أن يقدوم . و في الدائرة األكاديمية لدراسة المتخصصين –ا يعاب فيها مم  
 .1األمة، وقيامها برسالتها الخالدة قيّ  بوظيفته في رُ التراث 

                                                 

 تغريب( انظر: كتابنا )ثقافتنا العربية اإلسالمية بين األصالة والمعاصرة( نشر مكتبة وهبة، وفصل )أصالة ال رجعية وتحديث ال - 1
 من كتابنا )بينات الحل اإلسالمي( طبعة مؤسسة الرسالة ومكتبة وهبة.
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  خاتمة

 والتجديد الوسطية ومنارات مختصر معالم

 

خصيصدتان:  هى فيدتجل دبحيدث ت، العلم الراسخ والفهم الشامل والمتوازن لإلسدالم .1
، وعمددددالً  بوصددددفه: عقيدددددة وشدددريعة، علمدددداً التكامدددل، الثانيددددة: األولدددى: الشددددمول و 

 ودنيدددا، حضدددارةً  ودولدددة، دينددداً  ، دعدددوةً وقدددوةً  ، حقددداً ومعاملدددة، ثقافدددة وأخالقددداً  عبدددادةً 
والخصيصددة الثانيددة: هددي المددزج المتددوازن بددين المتقددابالت، أو الثنائيددات  وأمددة.

كددالمزج بددين الروحيددة والماديددة، بددين الربانيددة واإلنسددانية، بددين الفكددر والوجدددان، 
  بين الفردية والجماعية ...بين المثالية والواقعية، 

اإليمدددان بمرجعيدددة القدددرآن الكدددريم والسدددنة النبويدددة الصدددحيحة، للتشدددريع والتوجيددده  .2
للحيددداة اإلسدددالمية، مدددع ضدددرورة فهددددم النصدددوص الجزئيدددة فدددي ضدددوء المقاصددددد 

 الكلية.

: توحيددد والتوحيددد الخددالص ،وبدداليوم اآلخددر ،بدداهلل تأسدديس العقيدددة علددى اإليمددان .3
ر اإلنسدددان مدددن العبوديدددة فيتحدددر   أللوهيدددة، وتوحيدددد الحاكميدددة،الربوبيدددة، وتوحيدددد ا
رسدددول هللا، المبعدددوث  واإليمدددان بدددأن محمدددداً  مدددا سدددوى هللا. لإلنسدددان، ومدددن كدددلّ  

 بالرسالة العالمية الخالدة، ختم هللا به النبيين.

ددالتقددرُّ  .4 ، والتركيددز علددى عبددادة هللا تعددالى ع مددن العبدداداتر  ب إلددى هللا وحددده بمددا ش 
لددددق لهددددا اإلنسددددان، وهددددي تتجلددددى فددددي الشددددعائر األربددددع الغايددددة التددددي خُ بوصددددفها 

واالسدددتغفار، هدددذا باإلضدددافة إلدددى  ،والددددعاء ،الكبدددرى، ومدددا يليهدددا مدددن ذكدددر هللا
العبددادات الباطنيددة: مددن صدددق النيددة واإلخددالص هلل، والخشددية لدده، .. وغيرهددا، 

ق مدع وهي أساس التصوف الحقيقي الذي يقوم على )الصدق مع الحدق، والُخُلد
لق(.  الخ 

بهدا اإلسدالم،  التي عنديى بمكارم األخالق،تزكية النفس ومجاهدتها، حتى تتحل   .5
فردية أم اجتماعية، ورفض موقف الدذين يعتبدرون العبدادات  سواء كانت أخالقاً 

 الشعائرية هي كل شيء، وموقف الذين يعتبرون األخالق كل شيء.
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ف والنهدي عدن المنكدر، والنصديحة تأكيد فرضية الدعوة إلى هللا واألمر بدالمعرو  .6
في الدين، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بدالحق، والتواصدي 

 بالصبر.

ترسددديخ القددديم اإلنسدددانية واالجتماعيدددة، مثدددل: العددددل والشدددورى والحريدددة والكرامدددة،  .7
 وحقوق اإلنسان.

قليددددة ر، وتكددددوين العالددددوحي، والدددددعوة إلددددى النظددددر والتفكدددد احتددددرام العقددددل بجددددوار .8
العلميددة، ومقاومددة الجمددود والتقليددد األعمددى لربدداء أو للسددادة والكبددراء، أو لعامددة 

 الناس. ونفي التعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح.
وتجديددد اإليمددان بدده، وتجديددد العمددل  ،بتجديددد الفهددم لددهتجديددد الدددين مددن داخلدده،  .9

حيدداء مبدددأ االجتهدداد الددذي ال تحيددا الشددريعة إال بدده،  بدده، وتجديددد الدددعوة إليدده. وا 
 وفي محله. ،على أن يكون االجتهاد من أهله

عدددة ألددوان  وفقدده فددي الدددين، وهددو يضددمُّ  ،الدددعوة إلددى فقدده جديددد، فقدده فددي الكددون  .10
من الفقه المنشدود: فقده سدنن الكدون، وفقده مقاصدد الشدرع، وفقده المدمالت، وفقده 

ري، وفقدده التغييددر، الموازنددات، وفقدده األولويددات، وفقدده االخددتالف، والفقدده الحضددا
 وفقه الواقع.

والحفاظ على فطرتها، وتوكيد مدا جداء بده اإلسدالم مدن  ،إنصاف المرأة وتكريمها .11
إعطاء المرأة حقوقها ومكانتها وكرامتها، وتحريرها من رواسب عصدور التخلدف 
والتراجع اإلسالمي، ومن غوائل الغزو الحضاري الغربي الذي أخرج المرأة مدن 

 ع أنوثتها.فطرتها، ولم يرا 

العنايددة باألسددرة نددواة للمجتمددع، والدعامددة األولددى لقيددام المجتمددع الصددالح، ورعايددة  .12
ر مدن الدزوجين علدى صداحبه، وعددم اللجدوء إلدى الطدالق إال إذا تعدذ   حقوق كلّ  

 د الزوجدددددات بقيدددددوده وشدددددروطه، دون توسدددددع وال تحدددددريم.الوفددددداق، وشدددددرعية تعددددددُّ 
  واألرحام.وتوسيع نطاق األسرة حتى تشمل العصبة 

تكددوين المجتمددع الصددالح المتكافددل، المجتمددع الددذي يقددوم علددى اإلخدداء والتكافددل  .13
 ه بيدددد ضدددعيفه، ويشددددُّ ه هدددّم فقيدددره، ويأخدددذ قويُّدددوالتدددراحم بدددين أبنائددده، يحمدددل غنيُّددد

 بعض. ر  ز  بعضه أ  



 207 

تها والددددوالء لهددددا، وخلودهددددا، واإليمدددددان يمددددان بوجددددود األمددددة اإلسددددالمية ورسدددددالاإل .14
، وبددددداألخوة الدينيدددددة بدددددين أبنائهدددددا، علدددددى اخدددددتالف مدارسدددددها ة وحددددددتهابفرضددددديّ 

ي إلى ومذاهبها، واعتبار الفرق المختلفة كلها من األمة الواحدة، ما دامت تصلّ  
 المشرفة.النبوية القبلة، وتؤمن بالقرآن الكريم، وبالسنة 

، التددي تقددود األمددة إلددى الحددق والخيددر، وتقدديم إقامددة الدولددة العادلددة حاملددة الدددعوة .15
دل هللا فددي األرض، وتحددتكم إلددى مددا أنددزل هللا مددن الكتدداب والميددزان، واحتددرام عدد

حق الشعوب في اختيدار حكامهدا، دون تزييدف إلرادتهدا، أو فدرض حداكم عليهدا 
سدائله وتحاسدبه، وتعزلده إذا تمدادى أن تُ –بدل عليهدا  –يقودها رغم أنوفها، ولهدا 
 في غيه بالطرق السلمية.

ب سدددبيل، والسددديما مدددا كدددان سدددببه مدددا وجدددد إلدددى التجنُّدددب التفسددديق والتكفيدددر تجنُّددد .16
مدددن شدددهد الشدددهادتين، وصدددلى إلدددى القبلدددة، ولدددم  التأويدددل، وتحسدددين الظدددن بكدددلّ  

يصدددر مندده مددا يخالفهددا بيقددين، واألصددل حمددل حددال المسددلم علددى الصددالح مددا 
 أمكن ذلك.

 ق،تقددوم علددى العلددم والخبددرة، وعلددى اإليمددان واألخددال تقويددة اقتصدداد األمددة، تقويددةً  .17
شددددريعة ، وبندددداء هددددذا االقتصدددداد علددددى فقدددده الوالعمددددل علددددى تكاملهددددا فيمددددا بينهددددا

دددومقاصددددها،  ز عدددن االقتصددداد والسدددعي العملدددي لتأسددديس اقتصددداد إسدددالمي متميّ 
 الرأسمالي واالقتصاد الشيوعي.

ة أسدرة ة والتعارف والتسدامح بدين الشدعوب، وبدأن البشدري  اإليمان بضرورة التعددي   .18
عدددايش بدددين الحضدددارات، والدددتالقح بدددين الثقافدددات، وتفاعدددل واحددددة، وضدددرورة الت

 بعضها مع بعض، واقتباس بعضها من بعض، دون انكماش وال استعالء.

عالميدة، تجمدع  ،أخالقيدة ،إنسدانية ،إنشاء حضارة العلم واإليمان، حضارة ربانية .19
تمدددزج بدددين الدددروح والمدددادة، وتدددوازن بدددين العقدددل والقلدددب، و بدددين العلدددم واإليمدددان، 

األرض بالسددماء، وتقدديم التددوازن  والقسددط بددين الفددرد والمجتمددع، وتعلددي  وتصددل
 قوة الحق على حق القوة.

فددددروح الفددددن هددددو الشددددعور  :الرقددددي بددددالفنون وتوظيفهددددا فددددي خدمددددة رسددددالة األمددددة .20
يددي هددذا الشددعور فددي نفددس ح  بالجمددال، والتعبيددر عندده بطريقددة جميلددة. واإلسددالم يُ 
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ي الكدون واإلنسدان، باعتبداره مدن صدنع هللا مه النظر إلى الجمال فالمسلم، ويعلّ  
دد . ب بددالفن الراقددي المسددموع والمرئددي والمصددنوعالددذي أتقددن كددل شدديء. وهددو رح 

ويوظفدددده فددددي خدمددددة الحددددق والخيددددر، وينددددأى بدددده أن يكددددون أداة إلثددددارة الغرائدددددز 
 والشهوات الدنيا.

ددددعمددددارة األرض وتحقيددددق التنميددددة ورعايددددة البيئددددة، والتعدددداون علددددى كددددل مددددا يُ  .21  ريسّ 
 وجهداداً  المعيشة للناس، وكدل مدا يشديع الجمدال فدي الحيداة، واعتبدار ذلدك عبدادةً 

 في سبيل هللا.

وتوعيدددددة األمدددددة بدددددأن الجهددددداد والجهددددداد مدددددع المعتددددددين،  ،السدددددالم مدددددع المسدددددالمين .22
سدددلطان أجنبدددي مسدددلط  مفدددروض عليهدددا فدددرض عدددين، لتحريدددر أرضدددها مدددن كدددلّ  
الحركددات العاملددة لنصددرة عليهددا. والعمددل علددى تجميددع كددل القددوى والجماعددات و 

 وبعث أمته، في صف واحد، ووجهة واحدة. ،اإلسالم

مدددن األمدددة المسدددلمة،  العنايدددة باألقليدددات اإلسدددالمية فدددي العدددالم، باعتبارهدددا جدددزءاً  .23
ي مجتمعددداتهم، عناصدددر عيدددنهم علدددى أن يعيشدددوا بإسدددالمهم فدددوعلدددى األمدددة أن تُ 

رها: اسددتقامة علددى ن لهددم فقههددم الخدداص، وأن يكددون شددعاو ن يكددة فاعلددة، وأحي دد
 الدين بال انغالق، واندماج في المجتمع بال ذوبان.

العنايددة باألقليددات الدينيددة فددي مجتمعاتنددا اإلسددالمية، ومعدداملتهم بمددا أوجبدده لهددم  .24
اإلسدددالم مدددن تدددركهم ومدددا يددددينون، والتأكيدددد علدددى أنهدددم مدددن )أهدددل دار اإلسدددالم( 

وعلديهم مدا علديهم، إال ومقتضى هذا: أنهم بلغة عصرنا )مواطندون( لهدم مدا لندا 
 ز الديني.ما اقتضاه التميُّ 

دد .25 ن كددان وال بددد  فددي الفتددوى، ي مددنهج التيسدديرتبنّ  والتخفيددف فددي الفقدده والفتددوى، وا 
مدددن التشدددديد، فلددديكن فدددي األصدددول ال فدددي الفدددروع. والتيسدددير المطلدددوب هندددا: ال 

 تبنددي مددنهجوكددذلك  يعنددي تبريددر الواقددع، أو مجدداراة الغددرب، أو إرضدداء الحكددام.
التبشددددير فددددي الدددددعوة، ودعددددوة المسددددلمين بالحكمددددة والموعظددددة الحسددددنة، ودعددددوة 
المخددددالفين عددددن طريددددق الحددددوار بددددالتي هددددي أحسددددن، مددددع ضددددرورة رعايددددة روح 

 العصر، وأسلوب العصر.
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تدددرج الحكدديم فددي الدددعوة والتعلدديم واإلفتدداء الرعايددة سددنة التدددرج وسددائر سددنن هللا،  .26
اندده، والثمددرة قبددل نضددجها. مددع وجددوب والتغييددر، وعدددم اسددتعجال الشدديء قبددل أو 

، فمددن راعددى السددنن راعتدده، ومددن ضددّيعها رعايددة سددنن هللا فددي الكددون والمجتمددع
 .ضّيعته

الموازنددة بددين ثوابددت الشددرع ومتغيددرات العصددر، مددع ضددرورة مراعدداة الثبددات فددي  .27
وفدددي األصدددول والكليدددات، والمروندددة والتطدددور فدددي الوسدددائل  ،األهدددداف والغايدددات

ومددددن الخطددددر تغييددددر الثوابددددت، أو تثبيددددت  لفددددروع والجزئيددددات.وفددددي ا ،واآلليددددات
 المتغّيرات.

نددتوازندداً م فهمدداً  وضددع التكدداليف فددي مراتبهددا الشددرعية، بفهمهددا .28 ل كددل تكليددف از ، وا 
ددمنزلتدده و   ه م مددا حقُّددفددال يتقددد   والمقاصددد، النصددوصمحكمددات ق مددا جدداءت بدده ف 

 نا عليه اسم )فقه األولويات(.م، وهو ما أطلقه التقدُّ ر ما حقُّ ر، وال يتأخ  التأخُّ 
والتغيير الجذري، إصالح ال يقف عندد السدطوح، وال  ،ضرورة اإلصالح الشامل .29

بإرادتندا وبأيددينا، ال  إال إذا تدم   في األعماق، وال يكون اإلصدالح حقيقيداً  يغوُص 
أن يفرض علينا، ومدخل كل إصالح هو إصالح األنظمة السياسدية المسدتبدة، 

 هو تغيير اإلنسان من داخله.وأساس كل تغيير 

مع العلدم بدأن هدذا التدراث االنتفاع بتراثنا الغني بما فيه من علوم وفنون وآداب،  .30
كله غير معصوم، فهو قابل للنقد والمراجعة والمناقشة والترجيح أو التضدعيف. 

كما يجب العمل علدى إحيداء  ولكن األمة في مجموعها ال تجتمع على ضاللة.
ه بأساليب العصر وآلياته، وانتقاء المالئم منه لتعميمه ونشدره هذا التراث وخدمت

بقاء األشياء األخرى لدراسة المتخصصين.  على جماهير األمة، وا 
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