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الوسطية منهج الدعوة الى اهلل تعالى

ساجد صبري الدليمي

ملخص البحث
ان استخدام منيج الوسطية في الدعوة الى اهلل يعكس صورة األسبلم المشرقة
والسمحة وذلك ألن اعداء األسبلم اليوم يشوىون المفيوم الكامل لؤلسبلم كدين ومنيج
ويقولون ان السيف ىو لغة األسبلم في الدعوة الى نشردين األسبلم وان المسممين اناس
قسات وظالمين ودينيم دين مجحف واليمكن الدخول فيو وال

اتباعو في اي شكل من

األشكال .فبقوليم ىذا يحاربون المسممين في كل زمان ومكان ،فينبغي عمى كل مسمم ان يعكس
صورة األسبلم السمحة في منيج حياتو التعاممي مع الناس بصورة عامة ويظير التعاليم األسبلمية
اجب رئيسيا
السمحة في التعامل مع اآلخرين وباألخص اذا كان يعيش في الببلد االوربية فيذا يكون و ا
عميو  ،فيكون بيذا قد دافع عن األسبلم من موقعو ويزيد المسمم فخ ار بأن اهلل سبحانو وتعالى ختم
بدين األسبلم جميع األديان وبمحمد صلى اهلل عميو وسمم ختم جميع األنبياء فمذلك كان األسبلم قد
جمع شرائع وتعاليم مجتمعة وقد راعيت في بحثي ىذا المنيج العممي فقسمتو الى مبحثين المبحث
األول يتضمن تعريف الوسطية لغة و أصطبلحا ،والمبحث الثاني بينت فيو

منيج الوسطية

منطمقاتو واسسو سائبل المولى "جل وعمى" أن ينفع بو األسبلم والمسممين ،فما أصبت ،
فمن اهلل ،وما اخطأت فمن نفسي .وما توفيقي االباهلل.
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المقدمة

الحمد هلل رب العالمين،والصبلة والسبلم عمى سيد المرسمين محمد بن عبد اهلل،وعمى
الو وصحبو اجمعين،الذي بعث رحمة لمعالمين لينقذىم من الظممات الى النور وبعد،
فمن خصائص االسبلم(الوسطية)،وتعني:التوسط او التعادل بين طرفين متقابمين أو
متضادين  ،بحيث ال ينفرد أحدىما بالتأثير،ويطرد الطرف المقابل،وبحيث ال يأخذ أحد
الطرفين أكثر من حقو،ويطغى عمى مقابمو.والتوازن الموجود في ىذا الدين اكبر من ان
يقدر عميو االنسان بعقمو المحدود،وعممو القاصر وليذا اليخمو منيج او نظام يضعو
بشر من االفراط والتفريط.
والخالق سبحانو وتعالى ىو القادر عمى ايجاد المنيج الذي يقوم عمى العدل
شي في ىذا الوجود يقوم عمى ىذين االمرين،فظاىرة التوازن واضحة
والتوازن،ألن كل ْ
جميمة فيما انزلو اهلل من عقائد وشرائع،وىي واضحة ايضا في الكون الذي يحيط بنا.
لقد اختار اهلل (الوسطية) شعا ار يميز ىذه االمة من غيرىا،وذلك ألنيا الرسالة التي
ختم بيا الرساالت االليية فالوسطية صفة ميمة تميق بالرسالة الخالدة التي اختارىا اهلل
لمبشرية.
ولعل ظاىرة التعصب والعنف التي تعصف بالمجتمعات البشرية في عصرنا
الحديث ،منيا المجتمعات االسبلمية،تحتم عمينا الرجوع الى مفيوم السبلم الصحيح القائم
عمى وسطية الحق والعدل.ومن ىنا بدأ واضحا مدى حاجة المسممين الى توضيح مفيوم
الوسطية وبيان حقيقتو،حتى اليضيع بين افراط وتفريط.
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ان منيج الوسطية ىو حبل النجاة،ألمتنا من التيو والضياع،الذي ييدد حاضرىا
ومستقبميا ،فمعظم قضايانا تضيع فييا الحقيقة بين طرفين متباعدين،طرف الغمو
والتطرف،وىو الذي يرىق األمة ويوقعيا في الحرج ويعسر عمييا ما يسر اهلل،ويعتقد ما
سيمو الدين،ينكفئ عمى الماضي،وال يعايش الحاضر.والطرف األخر طرف التسيب
والتفريط والتقصير فبل يكاد يتشبث بعقيدة ،او يتمسك بفريضة ،اويحرم حرماً ،الدين
شي فيو
عجينة لينة في يديو ،يشكمو كيف يشاء ،ومتى تشاء ،ليس فيو ثوابت ،بل كل ْ
قابل الجتياد جديد ،او لقراءة جديدة.وفي ىذا البحث حاولت ان ابين معنى الوسطية
وادلتيا من القرآن والسنة ومعنا الفراط والتفريط مبينا منطمقات واسس الوسطية راجيا اهلل
ان يميمني الصواب في ىذا البحث فما اصبت فيو فيو من اهلل وما اخطأت فيو فيوجيد
بشري فيو الخطأ وفيو الصواب وما توفيقي اال باهلل.
المبحث األول
الوسطية في اللغة واالسطالح
معنى الوسطية في المغة:
وقيل في لسان العرب (مادة وسط) عمى العدل،والنصف وأعدل الشيء اوسطو الواو
والسين والطاء بناء صحيح تدل عمى معان متقاربة كما يقول ابن فارس ووسطو فيو
ظرف ألسم جاء واما الوسط بسكون السين االول(:وسط)بسكون السين،فتكون ظرفا
بمعنى (بين)قال في لسان العرب(

 )1بينيم عمى وزن نظيره في المعنى

وىو(بين)نقول:جمست وسط القوم اي :ومنو قول سوار بن المضرب :
وال امانة،وسط الناس عريانا

إني كأني أرى من الحياء لو
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الثاني(:وسط)بفتح السين:وتأتي لمعان متعددة متقاربة،فتكون.

وجمست وسط الدار أوسطو اسما لما بين طرفي الشيء وىو منو فنقول:قبضت وسط
الحبل ،وكسرت وسط القوس،ونضرة الحي ومرعى وسطا وسط الدار

خير من

طرفيو،ومرعى وسط اي:خيار،منو تأتي صفة بمعنى(خيار)وأفضل ،وأجود،فأوسط الشئ
أفضمو وخياره كوسط المرعي
ونضرة الحي ومرعى وسطا

أن لو فوارسا وفرطا

ورجل وسط وسيط:حسن وواسطو القبلدة :الجوىر الذي وسطيا ىو أجودىا الشيئ
أوسطو وتأتي وسط:بمعنا (عدل) كما تقدم قول ابن فارس:انو يدل عمى العدل ..وأن
شيء
أعدل(وفي لسان العرب:ووسط الشيء وأوسطو) )2(.قال الجوىري(:ويقال أيضاً )
والرديء قال صاحب المصباح المنير(:الوسط بالتحريك المعتدل يقال شيئ وسط
أي:بين الجيد والخيرية،والنصف والبينية والمتوسط بين الطرفين وكيفما تصرفت ىذه
المفظة تجدىا التخرج في معناىا عن معاني العدل والفضل فنقول فروطا وال ساقطاً
سقوطا،فأن الوسوط ىنا وسوطا) بمعنى:المتوسط المعتل ومنو قول األعرابي(:عممني
دينا وسطا ال ذاىبا)المتوسط بين الغالي والتالي وارفعيم محبل قال العرجي و(وسطا):اي
حسيبا شريفا،قال الجوىري:وفبلن وسط في قومو اذا كان اوسطيم نسبا)3(.
ولم تك نسبتي في ال عمرو

كأني لم اكن فييم وسيطا
و(الوسيط):اي المتوسط بين المتخاصمين
و(التوسط):بين الناس من الوساطة
و(التوسيط):اي تجعل الشيئ في الوسط
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و(التوسيط):قطع الشيئ نصفين
و(وسوط الشمس):توسطيا السماء
و(واسطة القبلدة):الجوىري الذي ىو في وسطيا وىو اجودىا

(ارادوا معاني الخير،والعدل،والجودة،والرفع،والمكانة العمية)استقر عند العرب انو ماذا
اطمقوا كممة:وقال فريد عبد القادر وىو من اوسط قومو،اي:من خيارىم والعرب تصف
فاضل النسب بأنو وسط في قومو،وفبلن من واسطة قومو،اي:من اعيانيم،واشرافيم الى
معان متقاربة،وهلل الحمد ومن خبلل ما سبق اتضح لنا المعنى المغوي لكممة (وسط)
)4(.

المبحث الثاني
منهج الوسطية بين التفريط واألفراط
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مفيوم الوسطية:

المتأمل في ما ورد في القران والسنة حول مفيوم الوسطية،يتضح لـ ــو أن ىذا المصطمح
ال يصح اطبلقو أال أذا توفرت فيو صفتان :
-1الخيرية

 -2العدل

فالوسطية تبلزميا الخيرية،فبل وسطية من دون خيرية ،وال خيرية من غير
عدل،فكل وسطية ال بد ليا من الخيرية والعدل.
وقدجاء وصف ىذه األمة بالوسطية في قولو تعالى ((وكذلك جعمناكم أمة وسطا
لتكونوا شيداء عمى الناس ويكون الرسول عميكم شييدا))(  )5لتدل عمى ىذا التبلزم بين
الخيرية والعدل.يقول الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره ليذه األية:ان الوسط ىو
الخيار،وذلك ان الزيادة عمى المطموب في االمر افراط والنقص عنو تقصير وتفريط وكل
من االفراط والتفريط ميل عن الجادة القومية(.)6
فوصف ىذه االمة بالوسطية ،تدل عمى انيا من العدول االخيار،ألنو في ما عدا
الوسط فاألطراف ميددة بالخطر إما باألفراط والمغالة،واما بالتفريط والتقصير.
ليذا فقد قال تعالى((:كنتم خير امة اخرجت لمناس تأمرون بالمعروف وتنيون عن
المنكر وتؤمنون باهلل)) (  .)7فالخيرية في ىذه االمة لم تكن إال بسبب األمر بالمعروف
الذي ال يقود إال لمخير ،والنيي عن(المنكر)والذي ال يقود إال لمظمم ولمفساد،وىذا كمو
يدل عمى االيمان ويؤدي إليو.
وعمى ىذا فالوسط المراد والمقصود منو ىو العدل والخيرية،وبذلك يتسع ليشمل كل
خصمة محمودة ليا طرفان مذمومان،فأن السخاء وسط بين البخل والتبذير،والشجاعة
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وسط الجبن والتيور،واالنسان مأمور ان يتنب كل وصف مذموم،وكبل الطرفين وصف
مذموم ويبقى الخير والفضل لموسط( .)8وال يمزم لكل ما يعتبر وسطا في االصطبلح ان
يكون لو طرفان،فألعدل وسط وال يقابمو إال الظمم،والصدق وسط وال يقابمو إال الكذب(.)9
 -2االفراط والغمو ومضاىرىما-:
االفراط ىو مجاوزة الحد،واالسراف،يقال:افرطت في قولك،اذا اسرفت فيو
وتعديت،وفي ىذا يقول تعالى((:قال ربنا اننا نخاف ان يفرط عمينا ا وان يطغى)) (.)10
والغمو في معناه ال يختمف عن معنى االفراط،فيو كذاك مجاوزة الحد،اذا يدل عمى
ارتفاع ومجاوزة،فيقال:غبل السعر وذلك بارتفاعو.وقد آيتان في القرآن الكريم فيما نيي
عن الغمو ،قال تعالى في االية االولى((:يا اىل الكتاب ال تغموا في دينكم عمى اهلل اال
الحق)) ( .)11أما اآلية الثانية فيي قولو تعالى((:قل يا اىل الكتاب ال تغموا في دينكم
غير الحق وال تتبعوا أىواء قوم قد ضموا من قبل واضموا كثي ار وضموا عن سواء السبيل))
(.)12وقد عرف الغمو في االصطبلح بأنو:المبالغة في الشيء والتشديد فيو بتجاوز
الحد(.)13
وذلك بالزيادة فيو او المبالغة الى الحد الذي يخرجو عن الوصف لذي أراده وقصده
الشارع العميم الخبير الحكيم (.)14
واليدي النبوي الذي ينيى عن الغمو ويحذر منو،وقد وردت أحاديث عديدة تنيى عن
الغمو منيا:
قولو صمى اهلل عميو وسمم(( :إياكم والغمو في الدين فإنو اىمك من كان قبمكم الغمو
في الدين)) (.)15
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قولو عميو الصبلة والسبلم(( :ال تشددوا عمى انفسكم فيشدد اهلل عميكم فإن قوما
شددوا عمى انفسيم فشدد اهلل عمييم)) (.)16
قولو عميو الصبلة والسبلم(( :إن ىذا الدين يسر،ولن يشاد الدين أحد إال
غمبو،فسددوا،وقاربوا ،وابشروا)) (.)17
وكل ىذه االحاديث تبين ان الغمو خروج عن المنيج وتعد لمحد،وعمل ما لم يأذن بو
اهلل وال رسولو صمى هلل عميو وسمم.
والغمو يكون في االمور االتية-:
-1إلزام النفس أو اآلخرين بما لم يوجبو اهلل عز وجل عبادة وترىبا،ومقياس ذلك الطاقة
الذاتية،
حيث إن تجاوز الطاقة في امر مشروع يعتبر غموا.
 -2تحريم الطيبات التي اباحيا اهلل عمى وه التعبد،او ترك الضرورات او بعضيا،ومن
ادلة ذلك قصة النفر الثبلثة الذين سألوا ن عبادة الرسول صمى اهلل عميو وسمم.
وكذلك لو اضطر مسمم إلى شيئ محرم ،وترك ذلك مما ادى إلى التيمكة،فإن ذلك
من التشدد ،وبيان ذلك ان اهلل و الذي حرم ىذا الشئ في حالة اليسر،وىو سبحانو الذي
اباح أكمو في حالة االضطرار.
 -3ان يكون الغمو متعمقا بالحكم عمى اآلخرين،حيث يقف من بعض الناس موقف
المادح المغالي،ويقف من آخرين موقف الذام الجافي،ويصفيم بما ال يمزميم شرعا من
الفسق من الدين.)18(،
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 -4إن الغمو ليس ىو الفعل فقط،بل قد يكون تركا،فترك الحبلل كالنوم واالكل ونحوه
يعد غموا كذلك.
ان الحكم عمى العمل بأنو غمو،او ان ىذا المرء من الغبلة،باب خطير ال يقدر
عميو اال العمماء الذين يدركون حدود ىذا العمل،وتبحروا في عموم العقائد وفرعوىا،ألن
الحكم عمى السيئ فرع من تصوره،فقد يكون االمر مشروعا ويوصف صاحبو بالغمو،لذا
نرى اليوم ان الممتزمين بشرع اهلل،والمتمسكين بالكتاب والسنة يوصفون بالغمو والتطرف
والتزمت ونحوىا،ولذلك فإن المعيار في الحكم عمى االفراد والجمعات ىو الكتاب
والسنة،وليست االىواء والتقاليد واالعراف والعقول(.)19

لبلفراط والغمو مظاىر عديدة اوليا-:
-1عدم االعتراف بالرآي األخر:فالتعصب لمرأي،ال يفتح نافذة الحوار مع االخرين،ألن
من شأن ىذا أن يؤدي إلى االنغبلق والجمود وعدم المعرفة ما عند اآلخر من رأي او
فكر،وىذا يمع التطور نحو االفضل،ويقطع اوصال اي مجتمع يصاب بو،إذا يعطل
ادوات االنتاج فيو،ليبقى المتعصب ذاتا ببل عمل منتج،بل ىادم لنفسو قبل مجتمعو.
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 -2الغمظة والخشونة في الدعوة،فاآلسبلم دين الرحمة والعدل،واهلل تبارك وتعالى خاطب
نبيو صمى اهلل عميو وسمم بقولو(( :فبما رحمة من اهلل لنت ليم ولو كنت فظا غميظ القمب
النفضوا من حولك فاعف عنيم واستغفر ليم وشاورىم في االمر فاذا عزمت فتوكل عمى
اهلل ان اهلل يحب المتوكمين)) (،)20فالغمظة ال تؤدي إال الى التنفير.
 -3سوء الظن بالناس:وىو ماحذر منو سبحانو وتعالى(( :يا اييا الذين امنوا اجتنبوا
كثي ار من الظن ان بعض الظن اثم)) ( ،)21وفي الصحيح (( :إياكم والظن فإن الظن
اكذب الحديث)) (  ،)22وأصل ىذا كمو ىو الغرور واالعجاب بالذات،واالزدراء
لآلخرين،يقول عميو الصبلة والسبلم(( :اذا قال رجل :ىمك لمناس،فيو اىمكم))
(،)23اي فيو اشدىم ىبلكا بغروره بنفسو،وسوء ظنو بالناس واتيمامو ليم واستعبلنو
عمييم.

الفهم الخاطئ لبعض النصوص الشرعية-:
ان الفيم الخاطئ لمنصوص الشرعية من اىم البواعث واالسباب المؤدية إلى
التعصب والغمو عند بعض الناس،اذ يأخذون أطرافا من اآليات او االحاديث،ويفيمونيا
فيما يقوم عمى االىواء ،وال يستند الى عمم صحيح،بعيدا عن اقوال اىل العمم من
المفسرين والمحدثين،وبعيدا ايضا عن روح االسبلم وحقيقتو المشرفة (.)24
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وقد ادى ذلك عند ىوألء الى تكفير المجتمعات اإلسبلمية،من غير النظر في
النصوص بشكل عممي صحيح،مما جعميم يجتزئون بعض النصوص ويغفمون بقية
النص،ليصموا بعد ذلك الى ما تريده أىواءىم ومقاصدىم.
إن الجيل بالعمم الشرعي ىو سبب الفيم الخاطئ لمنصوص الشرعية،وىو الباعث
لمتعصب والتطرف.
ومن المؤكد ان الجيل والفيم الخاطئ،ىما السبب كذلك لمسطحية في إصدار
االحكام والفتاوي بحق الناس من تفكير واخراج عن الدين والممة،وما كان قتل الخميفة
الثالث عثمان رضي اهلل عنو إال بسبب الجيل والفيم الخاطئ من قبل الخوارج مما ادى
الى القتل والتدمير الذي احدثوه في جسد االمة بعد مقتل عثمان رضي اهلل عنو.
االعجاب بالنفس-:
فقد نيى اهلل عن العجب والكبر فقال(( :وال تصعر خدك لمناس وال تمش في االرض
مرحا إن اهلل اليحب كل مختال فخور)) ( ،)25كما نيى الرسول صمى اهلل عميو وسمم
عن الكبر فقال(( :أال اخبركم بأىل النار؟ فقالوا:بمى،قال(( :كل عتل جواظ مستكبر))
(،)26والعتل:الجافي الشديد الخصومة بالباطل،والجواظ:الفظ الغميظ المتكبر في مشيتو.
واالعجاب بالنفس يؤدي الى التطرف،فالمعجب يرى نفسو اكبر من غيره،وأن رأيو افضل
من رأي غيره،وأنو عمى الحق واإليمان،وأن غيره عمى الكفر والضبلل،والمعجب بنفسو
يقف عند بعض ظواىر النصوص دون االحاطة بجممتيا،فيخطئ المنيج القويم الذي
سار عميو الرسول صمى اهلل عميو وسمم،ويصدر االحكام من نفسو.
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ومن اىم اسباب اإلعجاب بالنفس،الصدارة لمعمل قبل النضج وكمال التربية،وذلك أن
الظروف قد تجعل بعض الناس يصدرون العمل قبل ان يستوي عدوىم،وقبل ان تستكمل
شخصيتيم ،وحينئذ يعتقد البعض أنو ما وضع في ىذا الموقع إال لما يحممو من عمم
ومؤىبلت،وما لديو من مواىب وامكانيات.
التفريط أو (التقصير)
بعد أن بينت معنى الغمو واإلفراط،وما يدل عميو،واىم مظاىره واسبابو ،نقف اآلن مع
مايقابميا وىو التفريط والتقصير في امر اهلل .وذلك ان المنيج اإلسبلمي يقوم عمى
الوسيطة القائمة عمى الخير والعدل،وىو لذلك ال يقبل الغمو والتعصب،وبالمقابل اليقبل
التفريط والتضيع في حق اهلل وما انزلو من احكام وشرائع ،فالخيرية في ىذه األمة
مادامت تضع يدىا عمى الظالم فتمنعو من ممارسة ظممو ميما كانت االسباب والدوافع.
فالتفريط في المغة ىو التقصير،وقد وردت ىذه الكممة ومشتقاتيا في كتاب
اهلل وكميا تدل عمى التقصير والتضييع،منيا:
قولو تعالى(( :قد خسر الذين كذبوا في لقاء اهلل حتى إذ جاءتيم الساعة بغتة قالوا يا
حسرتنا عمى ما فرطنا فييا)) (،)27أي:يا ندامتنا عمى ما ضيعنا فييا.
وقولو تعالى(( :وال تطع من اغفمنا قمبو عن ذكرنا واتبع ىواه وكان امره فرطا))
(.)28أي كان أمره ضياعا وىبلكا،ألنو ترك أوامر اهلل ونواىيو.
وقولو تعالى(( :أن تقول نفس ياحسرتا عمى ما فرطت في جنب اهلل)) (

،)29أي

ياحسرتي عمى ما ضيعت من العمل بما أمرني اهلل بو،وقصرت في الدنيا في طاعة اهلل
(.)30وتفسير ىذه اآليات يدل عمى ذم الترك والتياون والتقصير والتضييع في احكام اهلل
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وشرائعو ألن مال المتياون المضيع غضب اهلل وعذابو وىبلكو وىبلك المضيع مثل
ىبلك المغالي ولذالك قال عميو الصبلة والسبلم((:ىمك المتنطعون)).فاإلسبلم يعمم
المسمم ان يحذر من تطرف كبل الفريقين وان يمتزم المنيج الوسط اوالصراط المستقيم لما
فيو من بعد عن الميل واالنحراف.
المبحث الثالث
منهج الوسيطية هي الصراط المستقيم
فالصراط المستقيم يدل عمى الوسطية،النو ال اعوجاج فيو،وىذا ما وضحو لنا
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم،فعن جابر بن عبد اهلل قال ( :)31كنا عند النبي صمى
اهلل عميو وسمم ،وخط خطين عن يمينو،وخط خطين عن يساره،ثم وضع يده عمى الخط
االوسط،فقال:ىذا سبيل اهلل ،ثم تمى ىذه االية(( :وان ىذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال
تتبعوا السبل فترق بكم عن سبيمو ذلكم وصاكم بو لعمكم تتقون)) (

.)32فالصراط

المستقيم انما ىو الطريق السوي الواقع وسط الطرق الجائزة عن القصد(.)33
وقد ذكر القرطبي في تفسيره:ان رجاال قالوا البن مسعود:ما الصراط المستقيم؟
قال:تركنا محمد صمى اهلل عميو وسمم في ادناه،وطرفو في الجنة،وعن يمينو جواد،وثم
رجاال يعبدون من مر بيم،فمن اخذ في تمك الجواد انتيت بو الى النار،ومن اخذ عن
الصراط انتيى بو الى الجنة،ثم ق أر ابن مسعود(( :وان ىذا صراطي مستقيما فأتبعوه))
(.)34فالصراط المستقيم يمثل قمة الوسطية وذروة سنامو واعمى درجاتو،وان لوسطية
تعني الخيرية،سواء أكانت خير الخيرين أم خي ار بين شرين،ام خي ار بين امرين متفاوتين.
والمقياس في تحديد الخيرية ىو الشرع،وليس ىوى الناس او ما تعارفوا عميو،وذلك ألن
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بعض الناس قد فيم الوسطية بمعنى التنازل او التساىل والمداىنة(

،)35وىذا مناقض

لمعنى الصراط المستقيم ومعنى الوسطية،كما جاءت بو اآليات القرآنية وأحاديث المصطفى
صمى اهلل عميو وسمم،ومن ىنا فقد عمم اإلسبلم المسمم أن يسأل اهلل اليداية لمصراط المستقيم
كل يوم مااليقل عن سبع عشرة مرة،ىي عدد ركعات الصمواة الخمسة المفروضة في اليوم
والميمة ،وذلك حين يق أر فاتحة الكتاب في صبلتو فيقول داعيا ربو((:أىدنا الصراط
المستقيم*صراط الذين أنعمت عمييم غير المغضوب عمييم وال الضالين))(.)36
فمنيج اإلسبلم المستقيم وحده ينفرد بيذه الميزة (الوسطية) دون غيره من الممل،والمعنى

في ذلك أن كبل الطرفين (المغضوب عميم والضالين) يمثمون اإلفراط والتفريط( .)37فاإلسبلم
يعمم المسمم أن يحذر من تطرف كبل الفريقين،وأن يمتزم المنيج الوسط ،أو الصراط
المستقيم).

المطلب الثاني
منهج الوسطية منطلقاته واسسه
ىنالك العديد من المنطمقات واألسس التي يجب أن ينطمق منيا المنيج الوسطي
اإلسبلمي منيا( :طرق الدعوة الى اهلل)
1

-اليسر ورفع الحرج
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اليسر ورفع الحرج مرتبة عالية بين األفراط والتفريط وبين التشدد والتنطع،وبين
األىمال والتضييع(.)38
وذلك أن الحرج والسماحة والسيولة راجع الى األعتدال والوسط ،فبل أفراط وال تفريط
،فالتنطع والتشدد حرج من جانب عسر التكميف،واألفراط والتقصير حرج فيما يودي اليو
من تعطيل المصالح وعدم تحقيق مصالح الشرع()39
وقد وردت ايات كثيرة تبين أن ىذا الدين دين يسر،وأن اهلل قد رفع الحرج عن ىذه األمة
فيما أضطرت اليو،فمم يكمفيا األوسعيا،منيا:
قولو تعالى((يريد الو بكم اليسر وال يريد بكم العسر)) ()40
وقولو تعالى((وما جعل عميكم في الدين من حرج)((41
قولو تعالى((مايريد اهلل ليجعل عميكم من حرج ولكن يريد ليطيركم وليتم نعمتو عميكم
لعمكم تشكرون))( .)42قولو تعالى((ومن يتقي اهلل يجعل لو من امره يس ار))(.)43
وىناك أحاديث كثيرة تخص اليسر والتيسير والتخفيف عمى الناس منيا:
-1أخرج البخاري في صحيحو أن رسول اهلل ((صمى اهلل عميو وسمم))عندما أرسل معاذ
بن جبل وأبا موسى األشعري،قال ليما((:يسروا وال تعسرواوبشروا وال تنفروا))(.)44
 -2وردت عائشة رضي اهلل عنيا ان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال(( :إن اهلل لم
يبعثني متعنتا،ولكن معمما ميس ار))(.)45
-3قولو صمى اهلل عميو وسمم(( :يا اييا الناس ان منكم منفرين،فأياكم أم الناس
فميوجز،فإن من ورائو الكبير والضعيف وذا الحاجة))( .)46وىذا المنيج الذي وضحو لنا
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اهلل تبارك وتعالى ورسولو،اليعني التفريط والتساىل والتياون بحجة أن ىذا الدين يسر،فبل
إفراط وال تفريط ،وكذلك قال سفيان الثوري:أنما العمم أن تسمع بالرخصة من ثقة،فأما
التشديد فيحسنو كل احد .واذا كان التيسير مطموبا في كل زمان،فيو اشد ما يكون طمبا
ىذا العصر،الذي غمبت فيو الماديات عمى المعنويات،وتعقدت في حياة الناس،وكثرت
عمى الخير والمغريات بالشر .والتيسير المطموب ىنا اليعني تبرير الواقع،أومجاراة
الغرب،أو إرضاء الحكام.والأعناق النصوص حتى تفيد التيسير قسرا،فيحموا الحرام،ويبموا
األحكام،فيذا مرفوض،فيو كموقع الذين يسرعون مايسر اهلل،ويعرضون عن كل قول فيو
تخفيف عمى باد اهلل (.)47
-2الحرية
إن اىم ما يميز اإلنسان ىو ما حباه اهلل من عقل ،لذلك فإن توظيف ىذا العقل
واستخدامو بكفاءة ىو الطريق االمثل لكي يعيش اإلنيان سعيدا ناجحا في ىذه الحياة،
والعقل كما نعمم ىو مناط الفكر والتفكير واالختيار ،بداية من االختيار بين الخير
والشر ،وحتى االختيار بين البدائل في مجاالت حياتو المختمفة ،واذا لم يتح لئلنسان
بدائل مختمفة لبلختيار فإن وظيفة العقل تتوقف ،وبالتالي يفقد االنسان اىم سمة من
سمات تميزه دون باقي المخموقات(.)48
لذلك فإن الحرية النابعة من قيم المجتمع واختياره العقائدية قيمة اساسية يجب أن
تسود في اي مجتمع يريد أن يصل الى مستوى حضاري متقدم ،فإن االسبلم يدعو الى
الحرية في مجاالت الحياة كميا ،ألن اختفاء الحرية ووجود االستبداد الفكري والسياسي
يولد التطرف وينشئ اجياال التتسم بالتعصب والتزمت.
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 .1األخبلق والقيم

وىي أحد المنظمات اليامة التي اليمكن لبلمة الوسيطة أن تقوم بدونيا ،النيا ىي
الضمانة األساسية الستم ارريتيا ،والقيم االخبلقية المطموبة ليست المثالية التي تعتبر
االنسان ممكا ،وىي ايضا ليست االفراط في الواقعية التي تعتبر االنسان كالحيوان،
وتبرر لو من السموك ماال يميق بو(.)49
اضافة الى ذالك فإن الوسطية رفض موقف الذين يعتبرون العبادات الشعائرية ىي كل
شيء في الدين وان لم تؤثر في اخبلقيم وسموكيم ،وموقف الذين يعتبرون األخبلق كل
سيء وان لم يؤدوا فرائض ربيم(.)49
 -4وضع التكاليف في مراتبيا الشرعية
إن فيم التكاليف واالعمال فيما متوازنا ،يضعيا في مراتبيا الشرعية ،وينزل كل
تكميف منزلتو وفق ما جاءت بو النصوص ،فبل يجوز أن يكبر الصغير ،وال أن يصغر
الكبير واليؤخر ما حقو التقديم ،وال يقدم ما حقو التأخير ،ومن ىنا وجب تقديم العقيدة
عمى العمل واألصول عمى الفروع ،والفرائض عمى النوافل (.)50
 .2السبلم وفريضة الجياد
فاإلسبلم يدعو الى السبلم مع كل من بسط يده لمسبلم ،لتجنيب البشرية الحروب
المدمرة بغير ضرورة ،والسعي الى الصمح والمعاىدات بين الدول ،ىذا مع التمسك
بفريضة الجياد في سبيل اهلل لمدفاع عن حرمة الدين والمقدسات ،وعن أرض اإلسبلم،
وامة اإلسبلم،واعداد أقوى ما يستطاع من العدة العسكرية إلرىاب االعداء،وتوعية االمة
بأن الجياد مفروض عمييا فرض عين لتحرير أرضيا من كل سمطان اجنبي مسمط
234

2011 / ممجل ددالل

العدد الثامن و االربعون

 وليذا كانت مقاومة االحتبلل فرضا دينيا موكدا حتى يطرد من أرض،عمييا
.)51(اإلسبلم

Obstruct
The use of wasatea way in the call to Allah reflects the bright
picture of islam.daily and because the enamies of islam working
for deformity of the entire cocept of islam as religion and
instruction.that enamies say that the is the language of Islamic
spreading and the Islamic people are hard-heart and their
religion is dry,these facters make it very difficult and it is
impossible to enter within it,and the enamies conteneousely are
fighting and do attacks to the islam wherever and whenever.
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It is the main job to everyone who is represends the real
islam,should reflects the merciful picture and fair of the
The islam,that is achieved by dealing with people in general.
intermediate concept,i.e “alwasatea” group and result the sum
of other religion and because of that link islam still
theintermediating and envlopes all the instructions
complementary of the other religion.
I followed the scientific research in this report which is divided
into two parts:part I mplies the definition of alwasatea,part II
shows the concept and its elements of alwasatea.
Then I mention I am humam,and may am exposed to error,
that’s only allah is the obslute right…
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 -35سورة الفاتحة،آية .7-6
 -36المصدر السابق،ص.14-13
 -37المصدر السابق،ص.102
 -38رفع الحرج في الشريعة األسبلمية،د.صالح بن حميد،ص.13
 -39سورة البقرة،آية .185
 -40سورة الحج،آية .78
 -41سورة المائدة،آية.6
-42سورة الطبلق،آية .4
 -43شرح صحيح البخاري،فتح الباري،كتاب األداب،ج،10ص.541
 -44اخرجو مسمم،كتاب الطبلق،رقم الحديث.478
 -45اخرجو مسمم،شرح مسمم لمنووي،كتاب الطبلة،ج،4ص.184
 -46المصدر السابق،ص.43
 -47الحضارة الوسط،محمودعاكف،ص.25
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 -48المصدر السابق،ص.30
 -49المصدر السابق،ص .41
 -50المصدر السابق،ص .40
 -51المصدرالسابق،ص.45
المصادر والمراجع
بعد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

- 1الوسطية في األسبلم،د.زيد عبد الكريم الزيد،ط،دار القكر بيروت(ب-ت).
-2الوسطية في القرآن الكريم،د.عمي محمد محمدالصبلبي،ط،دار ابن كثير،دمشق-
بيروت ،سنة .2003
-3التطرف حقيقتو وبواعثو،افتاء القوات المسمحة األردنية،العدد30. -28،
 -4الحضارة الوسط،محمود عاكف،ط،بيروت،سنة .1999
 -5الغموفي الدين،عبد الوحمن بن معبل المويحق،ط،دار الفتح لمؤلعبلم العربي
،مصر(،ب-ت).
- 6تفسير المنار،محمد رشيد رضا،ط،1ط،بيروت،سنة 1420ه1999 -م.
- 7تفسير الطبري،محمد بن جريربن يزيد بن كثيربن غالب
ابوجعفرالطبري،ط،بيروت،سنة .1980
- 8رفع الحرج في الشريعة األسبلمية،د.صالح بن حميد،ط،بيروت،سنة .1998
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- 9رياض الصالحين،محي الدين ابي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي،ط ،1
دار القمم بيرت سنة(1407ه1987 -م).
 - 10سنن ابن ماجة،ابي عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني،تحقيق د.بشار غواد
معروف ،ط ،1ط،دار الجيل بيروت،سنة(1418ه1998-م).
 - 11سنن ابي داود،الحافظ ابي داود سميمان بناألشعث السجستاني
األوزدي،ط،1ط،دار الحديث،حمص سوريا سنة(393ه1973-م)
 - 12صحيح مسمم،ابوالحسن مسمم بن الجاج بن مسمم القشيري النيسابوري،ط،داراآلفاق
العربية(،ب -ت).
 - 13فتح الباري،شرح صحيح البخاري،الحافظ زين الدين ابي الفرج عبد الرحمن ابن
شياب الدين،تحقيق ابي معاذ طارق بن عوض بن محمد،ط

،1ط،دارابن الجوزي

سنة(1417ه1996-م)
 - 14كممات في الوسطية،د.يوسف مصطفى القرضاوي،ط،دار الفكر بيروت
سنة.1998
 - 15لسان العرب،العبلمة ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،ط،دار الفكر
بيروت(ب-ت)
 - 16مجمل المغة،ابو الحسين احمد بن فالرس،تحقيق الشيخ ىادي حسن
حمود،ط ،1منشورات معيد المخطوطات العربية لمتربية والوثقافة والعموم،الكويت
سنة(1405ه1985-م).
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