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Abstrak
Konsep wasathiyah merupakan bagian dari konsep Islam yang membedakan dengan agamaagama lainnya baik dari aspek aqidah maupun syariah, umat muslim maupun peradabannya.
Keberadaan konsep wasathiyah dalam fiqh Islam dapat dilihat dari berbagai pendapat ulama
salaf. Banyak keutamaan yang terkandung dalam konsep wasathiyah seperti: kebaikan,
keadilan, kemudahan untuk menghilangkan kesulitan, hikmah, istiqamah, dan moderasi.
Begitupula sebaliknya, konsep wasathiyah menolak segala macam penyimpangan seperti
sikap ghulû, tafrīti, ifrâti dan lain-lain dalam setiap perbuatan, terutama dari aspek ibadah.
Karenanya pembahasan tema ini masih relevan, termasuk pada abad kontemporer ini.

نيملسملا و ةعيرشلاو ةديقعلا قلعتي اميف ءاوس نايدألا نم هريغ نع هزيمي يذلا يمالسإلا موهفملا نم ءزج ةيطسولا تحبصأ
حمالم نم ديدعلا .فلسلا ءاملع دمع ءارآلا ةفلتخم نم هيلإ رظني نأ نكمي يمالسألا هقفلا يف ةيطسولا موهفم دوجو  .مهتراضحو
ةيطسولا موهفم كلذ فالخو .ةينيبلا ,ةماقتسالا ,ةمكحلا ,جرحلا عفرو رسيلا ,لدعلا ,ةيريخلا :يأ ةيطسولا موهفم
اذه ريسفت كلذب و .ةدابعلا ةهجو نم اصوصخو انلامعأ لك يف اهريغو طارفإلاو طيرفتلا و ولغلا يأ ةئطاخلا عاونأ لك ضفر
.رصاعملا نرقلا يف امب ةمهم لازت عوضوملا
كلمات السر :الوسطية ,الفقه ,األسالمي

المقدمة

ىلإ ةفرعم نأ ىلإو بناج ةدابعلا ,لمع ةطرفملا نكمي نأ ثدحي اضيأ يف
لك رومألا نم ةايح نيملسملا.

شاسعا
فإ ّن املشكلة يف الواقع الذي تعيشه األ ّمة اليوم يرى اختالفًا ً
يف اهمهف و اهذيفنت .ديدعلا نم لامعألا مل مزتلت موهفم الوسطية.
ةجيتن هذهل ميهافملا ةئطاخلا يأ تلابَّفرط و الغلو و التفريط واإلفراط
يف العبادة .ميثله اليهود يف تفريطهم وجفائهم فلو تأملنا التوراة لوجدنا
تقديس املادة غلب على بنودها فال يوجد يف كتبهم ذكرا عن اآلخرة
وإذا ذكر فيها وعد ووعيد فإمنا يكون هذا عقاب الدنيا فقط دون ذكر
عذاب اآلخرة .امنيب املنهج النصارى وهو منهج اإلفراط والغلو وابتدع
النصارى رهبانية قاسية على النفس حترم الزواج وتكبت الغرائز ومتنع أي
شكل من أشكال الزينة وتعتربه رجسا من عمل الشيطان .انيدل ةجاح

فأهل السنة هم يف مجلتهم (العدول اخليار) أهل التوسط واالعتدال يف
كل أمور الدين :عقيدة و ةعيرش وعلما وعمال وأخالقا ومواقف .وسط
بني الغلو والتقصري وبني التفريط واإلفراط يف سائر األمور .وسأحتدث
يف هذه املقالة عن مفهوم الوسطية واالعتدال يف اللغة واالصطالح ،وهو
موضوع الفرع األول من احملور األول يف ندوة (أثر القرآن الكرمي يف
حتقيق الوسطية ودفع الغلو).
ولقد تأملت كثريا أمهية هذه الوسطية اليت هي من أهم خصائص العقيدة
اإلسالمية .وأيقنت أن األمة بأمس احلاجة إىل منهج الوسطية لينقذها من
الضالل و االحنراف الذي جلب هلا املصائب والنكبات .لذلك كان البد
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ِن
ضهم قوتا فيه سع ٌة ،فقال اللَّ ُه﴿ :م ْ
الرجل يقوت أَ ْهله قوتا دوناْ ،
وبع ْ
ّ
ون أَ ْهل ُ
ْ
ِ
ع
ط
ت
ا
م
ط
س
ِيك ْم﴾ )4( 8.الوسطية مبعىن ما بني طريف الشيء
ِم َ
أَ ْو َ َ ُ ُ
﴿(4حاف ُ
الصل ََو ِ
الصلاَ ِة
وحافتيه .ومن ذلك قوله تعاىل:
ات َو َّ
ِظوا َعلَى َّ
َ
ني﴾ 9.والصالة الوسطى صالة العصر ،ومسيت
الْ ُو ْس َطى َوقُو ُموا لِلَّ ِه قَانِتِ َ
الوسطى؛ ألن قبلها صالتني ،على اختالف يف حتديد أي الصلوات
هي )5( 10.الوسطية مبعىن التوسط الظريف .ومن ذلك قوله رسول اهلل
َس َو َس َط الحَْ ْل َقةِ) 11.وفسرها ابن
صلّى اهلل عليه وسلّم (لَ َع َن اللَّ ُه َم ْن َجل َ
جرير الطربي مبعىن التوسط بني اإلفراط والتفريط 12.وكذلك ابن كثري
13
فسرها :باخليار األجود.

من أن احبث عنها و أوضحها بشكل يبني مدى أمهيتها ومعناها من مجيع
النواحي .فهناك عدة معان للوسطية يف لغة و اصطالحا اليت فيمكن لنا
لنفهم عن أمهية الوسطية يف الفقه األسالمي .فأهل السنة هم يف مجلتهم
(العدول اخليار) أهل التوسط واالعتدال يف كل أمور الدين :عقيدة وعلما
وعمال وأخالقا ومواقف .وسط بني الغلو والتقصري وبني التفريط واإلفراط
يف سائر األمور .وسأحتدث يف هذه املقالة عن مفهوم الوسطية واالعتدال
يف اللغة واالصطالح ،وهو موضوع الفرع األول من احملور األول يف ندوة
(أثر القرآن الكرمي يف حتقيق الوسطية ودفع الغلو).

ومعىن الوسط كما فسره القرآن الكرمي يف آية أخرى «اخلريية» :قال
ُ
َّاس﴾ .ويف اللغة :املرعى الوسط
تعاىل:
ِج ْت لِلن ِ
﴿(4كنْتُ ْم َخْ�ي َر أَُّم ٍة أُ ْخر َ
هو خياره ،ووسط الشيء أفضله وأعدله ،وواسطة القالدة :الدرة اليت
يف وسطها وهي أنفس خرزها .ويف الصحاح »:واسطة القالدة اجلوهر
الذي هو يف وسطها وهو أجودها» .وقد فسره اإلمام على أنه أحسن
األديان ،وفالن من أوسط قومه أي خيارهم وأشرفهم وأطيبهم ,ومنها
مسيت الصالة الوسطى ألهنا أفضل الصلوات وأعظمها أجرا ولذلك
خصت باحملافظة عليها ,وقد ُو ِص َف النيب صلى اهلل عليه وسلم بأنه كان
من أوسط قومه.

الوسطية في القرآن الكريم و الحديث

أما معىن الوسطية يف االصطالح أخرى فهي :حالة  -خطابية أو
سلوكية حممودة تعصم الفرد من امليل إىل جانيب اإلفراط و التفريط.
ذهب الدكتور وهبة الزحيلي أ ّن املقصود بالوسطية هو االعتدال ،فقال
(:والوسطية يف العرف الشائع يف زمننا تعين االعتدال يف االعتقاد واملوقف
والسلوك والنظام واملعاملة واألخالق ،وهذا يعين أن اإلسالم دين معتدل
غري جانح وال مفرط يف شيء من احلقائق ،فليس فيه مغاالة يف الدين،
وال تطرف وال شذوذ يف االعتقاد ،وال استكبار وال خنوع وال ذل وال
استسالم وال خضوع وعبودية لغري اهلل تعاىل ،وال تشدد أو إحراج،وال
هتاون ،وال تقصي ،وال تساهل أو تفريط يف حق من حقوق اهلل تعاىل،
14
وال حقوق الناس،وهو معىن الصالح واالستقامة.
يدور مفهوم الوسطية هنا حول مدلول آية الوسطية يف قوله تعاىل﴿ :
 8املائدة آية.89 :
 9البقرة آية.238 :
 10إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشق ,عمدة التفاسري عن احلافظ ابن كثري ,حتقيق
أمحد شاكر ,دار الوفاء1426 ,هـ 2005 -م.)291/ 1( ,

الرتمذي األدب ( ، )2753أبو داود األدب (.)4826

11

12أبو جعفر الطربي ,جامع البيان يف تأويل القرآن ,مؤسسة الرسالة 1420 ,هـ 2000 -
م)242/ 3( ,
13
إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشق ,عمدة التفاسري عن احلافظ ابن كثري,
حتقيق أمحد شاكر ,دار الوفاء1426 ,هـ 2005 -م )275 / 1 ( ,
 14وهبة الزحيلي ,الوسطية مطلباً شرعياً وحضاريا ،جملة الوعي اإلسالمي ,د .ص5

معىن الوسطية لغ ًة :تدل كلمة وسط على معان متقارنة كما يقول
ابن فارس(:الواو والسني و الطاء بناء صحيح يدل على :العدل ،و
النصف و أعدل الشيء أوسطه 1.وتايت كلمة وسط صفة مبعىن «خيار»
و أفضل ،و أجود ،فأوسط الشيء أفضلة وخياره كوسط املرعى خري من
طريف 2.وكيفما تصرفت هذه اللفظة جندها ال خترج يف معناها عن معاين
3
العدل و الفضل و اخلريية و النصف و البينية و املتوسط بني الطريف.
يقول الراغب األصفهاين يف تعريف الوسطية بأن معناها العدل(الوسط
من كل شيء أعدله) 4،ويقول ابن أيب احلديد بأن الوسط هو معناها
خيار كل شيء.
الوسطية يف الشرع واالصطالح :وردت الوسطية يف القرآن الكرمي
يف أكثر من آية ويف السنة يف أكثر من حديث على املعاين التالية)1( :
مبعىن العدل واخلريية والتوسط بني اإلفراط والتفريط ،ومن ذلك قوله ﴿
ِك َج َع ْلنَ ُ
َو َك َذل َ
اك ْم أَُّم ًة َو َس ًطا﴾ .وهبذا املعىن فسرها رسول اهلل صلّى
6
اهلل عليه وسلّم يف حديث أيب سعيد اخلدري فقال( :الوسط :العدل).
( )2الوسطية يف السنة كذلك مبعىن األوسط واألعلى كما وصف النيب
الفردوس بأنه (أَ ْو َس ُط الجَْنَِّة َوأَ ْعلَى الجَْنَّةِ) )3( 7.معىن الوسطية على اعتبار
الشيء بني اجليد والرديء ،كما قال ابن عباس  -يف رواية عنه  -كان
5

 1عبد السالم هارون ,معجم مقاييس ,مصر :مطبعة مصطفى الباين  ..ط.2
 1970/1930كتاب الواو ،باب السني.
 2حممد بن مكرم بن منظور االفريقي املصري مجال الدين ,لسان العرب ،بريت :دار
صادر2010 ,م)427/7( ،
3مما تقدم يتضح لنا أ ّن هذه اللفظة تدل على معان متقاربة ( :الواو والسني والطاء بناء
صحيح يدل على :العدل ،والنصف وأعدل الشيء أوسطه ووسطه .)...أبو احلسني أمحد بن
فارس بن زكريا ,معجم مقاييس اللغة ,بريت :دار الفكر1399 :هـ 1979 -م .كتاب الواو،
باب (الواو والسني).)108/6( :
 4الراغب األصفهاين ,املفردات يف غريب القرآن ,مكتبة نزار مصطفى الباز
 5األمهية موضوع الوسطية يف التشريع اإلسالمي من القرآن الكرمي يف َّ
عدة مواضع ،وذلك
(و َسطاً) (البقرة :اآلية  .)143تاذ ىرخأ تايآ امنيب
بتصاريفها املتع ّددة ،حيث وردت بلفظَ :
يأ عذجلا ةلصلا (ال ُْو ْس َطى) (البقرة :اآلية  )238و (أَ ْو َس ِط) (املائدة :اآلية  )89و (أَ ْو َس ُط ُه ْم)
(القلم :اآلية  )28و (َ�ف َو َس ْط َن) (العاديات :اآلية .)5
 6حممد بن إمساعيل البخاري ,صحيح البخاري ,بريوت :دار ابن كثري 1423 ,ه,
 7البخاري اجلهاد والسري ( ، )2637أمحد ()339/2
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هبذا يتبني أن الوسطية ليست معياراً بشرياً للفضائل ،إمنا ميزة متيز
هبا هذا الدين ،ومتيزت هبا شرائعه ،فالدين وأهله براء من االحنراف،
سواء اجلانح إىل الغلو أو اجلانح إىل التقصري حيث ورد يف القران الكرمي
أن األمة اإلسالمية شاءها اهلل ،أم ًة وسطاً ,ووردت هذه اآلية الكرمية
يف سياق احلديث عن حتول القبلة من بيت املقدس إىل املسجد احلرام،
وكانت مبثابة الرد على مفرتيات بعض أهل الكتاب ،بان النيب مل يكن
على بينة من ربه ألنه غري قبلته وإنه أوالً إىل بيت املقدس استمالة ألهل
الكتاب ومداهنة هلم مث غلب عليه حبه وطنه وتعظيمه فعاد إىل إستقبال
الكعبة  ،واليعنينا التوقف هنا إمام سبب النزول مبقدار ما يعنينا تقرير
أن الوسطية حقيقة قرآنية.
ويري الباحث يف هذا اخلطاب اإلهلي أمنا هو منهج ثابت يف منت
هذا الدين ،وان املسلمني ال خيار هلم يف انتهاج هذه الوسطية الن اخليار
حينئذ يكون خياراً بني منهج حياة ومنهج موت ،أو هو خيار بني اإلسالم
يف صيغته اليت حددها القران الكرمي واإلسالم يف صيغ أخرى مغلوطة،
حتدثها األهواء والفنت وال يلحق األمة من ورائها إال املزيد من االضطراب
والوهن .ألن وسطية اإلسالم ليست بدعة احد .إمنا روعة السالم يف
حض املسلمني على عدم التشدد .حيث جاءت اآليات واألحاديث لتضع
املسلم يف موضع ومركز التوسط واالعتدال وتوجد العديد من اآليات
واألحاديث اليت تؤكد علي التوسط واإلعتدال لعدم َح َر ٍج منها قوله تعايل
ِن َح َر ٍج﴾ 22.وقوله تعايل ﴿:يُرِي ُد اللّ ُه ب ُ
َ ﴿:و َما َج َع َل َعلَيْ ُك ْم فيِ ِّ
ِك ُم
الد ِ
ين م ْ
الْيُ ْس َر َوالَ يُرِي ُد ب ُ
ِك ُم الْ ُع ْس َر﴾ 23.وقوله أيضاً َ ﴿:والَ جَْت َع ْل يَ َد َك َم ْغلُولًَة إِلىَ
24
ُعنُق َ
ورا﴾.
ِك َوالَ َ�تبْ ُس ْط َها ُك َّل الْبَ ْس ِط َ�فَ�تق ُْع َد َملُو ًما محَّ ْ ُس ً
نيضراعملا موهفمل الوسطية

يوجد بعض اخلصائص اليت تتعارض مع مفهوم الوسطية يأ))1 :
﴿ل َ�ت ْغلُوا فيِ دِين ُ
الغلو وهو جماوزة احلد .قال تعاىل :اَ
ِك ْم﴾ 25.وقال
َّاك ْم َوالْ ُغل َُّو فيِ ِّ
رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم (إِي ُ
الدينِ) 2)) 26.واإلفراط:
وهو مبعىن الغلو ،وهو جتاوز القدر يف األمور )3) .والتفريط :وهو مبعىن
التقصري .فمنهج أهل السنة وسط يف ذلك بني غلو اخلوارج وتفريط
املرجئة )4) .والجفاء :خالف الرب والصلة .قال رسول اهلل صلّى اهلل
(و اَل جَْتفُوا َعنْ ُه) 27أي :ال تنقطعوا عن
عليه وسلّم يف حق القرآنَ :
 21عبداهلل بن حممد بن امحد القرطيب .اجلامع ألحكام القران ،دار الكتاب العريب .جـ
 , 2ص.6
22احلج اآلية.78 :
23البقرة اآلية185 :
 24اإلسراء اآلية.29 :
 25النساء آية ,171 :املائدة آية77 :
 26ابن ماجه املناسك ( ، )3029أمحد (.)215/1
 27أمحد (.)428/3
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ِك َج َع ْلنَ ُ
َو َك َذل َ
اك ْم أَُّم ًة َو َس ًطا﴾ 15.قال أهل املعاين :ملا صار ما بني الغلو
والتقصري خريا منهما ،صار الوسط واألوسط عبارة عن كل ما هو خري.
قال اهلل تعاىل﴿ :ق َ
َال أَ ْو َس ُط ُه ْم﴾ (القلم :اآلية  )28قيل فيِ تفسريه :خريهم
وأعدهلم .قال النيب َصلَّى اهللُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم( :خري هذا الدين النمط األوسط).
وأمة حممد َصلَّى اهللُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم وسط ألهنم مل يغلوا غلو النصارى ،وال
16
قصروا تقصري اليهود فيِ حقوق أنبيائهم بالقتل والصلب.
بأهنم»وسط» ،لتوسطهم يف الدين،
أن اهلل تعاىل ذكره إمنا وصفهم
َ
غلو النصارى الذين غلوا بالرتهب 17.أما ُ
أهل
ُلو فيهَّ ،
فال ُهم أهل غ ٍّ
أنبياءهم ،وكذبوا على
تقصري هم اليهود الذين َّبدلوا َ
كتاب اهلل ،وقتلوا َ
رهبم ،وكفروا به .أما املسلمون أهل توسط واعتدال فيه .فوصفهم
أحب األمور إىل اهلل أ ْو ُ
سطها .قال أبو جعفر :يعين
اهلل بذلك ،إذ كان َّ
جل ثناؤه بقوله»:وكذلك َجعلناكم أمة ً
وسطا» ،كما هديناكم أيّها
املؤمنون مبحمد عليه والسالم ومبا جاءكم به من عند اهلل ،فخصصناكم
بالتوفيق لقِبلة إبراهيم وملته ،وفضلناكم بذلك على من سواكم من أهل
امللل ،كذلك خصصناكم َّ
ففضلناكم على غريكم من أهل األديان ،بأن
ً 18
جعلناكم أمة وسطا.
الروايات يف هذا املعىن .مث ذكر تفسري هذه
وقد ساق الطربي عد ًدا من ِّ
الصحابة والتَّابعني ،كأيب سعيد وجماهد وغريمها،
اآلية منسوبًا إىل بعض َّ
فسروها بـ «عدوال» .وكذلك نقل تفسري ابن عباس هلا «جعلكم
حيث َّ
أمة عدوال» .وقال ابن زيد :هم وسط بني النيب وبني األمم 19.قال ابن
كثير :الوسط هنا اخليار واألجود ،كما يُقال يف قريش :أوسط العرب
20
ودارا ،أي خريها.
نسبًا ً
وقد وصفت أمة اإلسالم بأهنا أمة وسط بني اليهودية اليت مالت إىل
املادية  ،وبني النصرانية اليت مالت إىل الروحانية .وقد أورد علماء التفسري
بيان الوسطية يف اإلسالم حسب ما يقول القرطيب رمحـه اهلل :وارى أن
اهلل تعاىل ذكره إمنا وصفهم بأهنم وسط لتوسطهم يف الدين ،فال هم أهل
غلو فيه ،غلو النصارى الذين غلوا الرتهيب ،وقوهلم يف عيسى ما قالوا
فيه وال هم أهل تقصري فيه ،تقصري اليهود الذين بدلوا كتاب اهلل وقتلوا
أنبياءهم  ،وكذبوا على رهبم  ،ولكن أهل توسط واعتدال فيه ،فوصفهم
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 16أبو احلسن علي بن الواحدي النيسابوري ،الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد ,بريوت :دار
الكتب العلمية1415 ,هـ 1994 -م ,ص .224-225
 17فاإلسالم ال يأمر بالزهد املبالغ فيه ،وال بالرهبانية وال حيرم زينة اهلل :حيث جاء يف قوله
ِم﴾
﴿ َو َر ْهبَانِيًَّة اْ�بتَ َد ُعو َها َما َكتَْ�بنَا َها َعلَيْه ْ
 18أبو جعفر الطربي ,جامع البيان يف تأويل القرآن ,مؤسسة الرسالة 1420 ,هـ 2000 -
م ,جـ  1ص 142
19أبو جعفر الطربي ,جامع البيان يف تأويل القرآن ,جـ  ,2ص 7
 20إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشق ,عمدة التفاسري عن احلافظ ابن كثري ,حتقيق
أمحد شاكر ,دار الوفاء1426 ,هـ 2005 -م )263/1( ,
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األسالمي Mohamed Omar Moftah Ahmed Midoun,

قاطعة وردت يف القرآن الكرمي يف وضوح ال لبس معه وال التواء ،وهي
من بساطة اإلدراك حبيث يسمعها األمي البسيط الساذج فيعيها ،وال يكاد
يفوته مما يدركه منها الباحث املدقق شئ ذو بال والقران الكرمي صريح يف
أن الوسطية ثابتة هلذه األمة ثبوت الوصف الالزم ملوصوفه وهو وصف
ثابت غري عارض وال طارئ على حضارة هذه األمة حبيث يثبت هلا مرة
حسب تبدل الظروف واألحوال.
وحيدثنا التاريخ أيضا أن حضارة املسلمني نزلت إىل ميدان التجربة،
وأثبت وجودها على أرض الواقع ،وكسبت رهانات مذهلة يف معارك
التحدي واالستجابة مع حضارات العامل ممن حوهلا ،وكذلك يسجل
التاريخ أن هذه احلضارة استوعبت يف صراعاهتا الباكرة أعىت حضارتني
عرفهما العامل آنذاك ومها :حضارتا الفرس والروم  ،على أن موطن
العجب هنا هو أن حضارة اإلسالم مل تكن يف ذلك احلني مذكورة ،أو
حضارة حيسب هلا احلساب بل كانت ما تزال حضارة وليدة مل تقف
على قدميها بعد ،ومع أهنا مل تكن احلضارة األقوى وال األغىن وال األوفر
عدداً أو األمضى سالحاً فإهنا مع ذلك اقتحمت يف سبع سنني قصار بالد
الفرس والروم ،وسرعان ما تقوضت أمامها يف الشرق دولة األكاسرة
وتداعت يف الشمال والغرب دولة القياصرة ،وزال سلطاهنا من الشام
وفلسطني ومصر وأفريقيا الشمالية وقد صدق حدس املفكر العمالق
األستاذ العقاد وهو يصف هذه الظاهرة ,بعد طول تأمل -بأهنا( :عجيبة
من أعظم عجائب التاريخ ،ال يربح املؤرخون حىت أيامنا هذه يأتون يف
تعليلها كل يوم بعلل جديدة ) ،وان هذه العلل على كثرهتا,مل يستقم
منها على حجة النظر العقلي النزيه إال ما كان راجعاً إىل طبيعة العقيدة
وعرفوا كيف يتغلبون هبا على أعدائها وكيفما كانت أمر العلل اليت
قيلت يف تفسري هذه الظاهرة العجيبة فاألمر الذي ال مرية فيه أن الرسالة
اليت محلتها هذه احلضارة قد متيزت باملرونة والقدرة على احلركة ،ألهنا مل
تستنفذ أغراضها وتشريعاهتا يف طائفة حمددة من األحكام املغلقة واملواعظ
العامة ،ولذلك اتسمت مبا مسي يف أدبيات هذه احلضارة بصالحية الرسالة
لكل زمان ومكان  ،ومعلوم أن هذه الصالحية املتجددة كلما جتددت
األحوال والظروف واألزمنة واألمكنة ماكان هلا أن تكون لوال عنصر
(الوسطية) أو (التوازن) أو (التكامل) ،أو ما شئت من هذه اخلصائص
اليت تلتقي كلها حنو معىن(الوسطية) ومتثل ما يشبه الطاقة املتجددة اليت
مكنت هذه احلضارة من االنتشار بني أمم وشعوب ختتلف معها جذرياً:
بيئ ًة ولغ ًة وجنساً وعرقاً وعقيدة وحضارة وهو األمر اهلام الذي ينبغي
فهمه وتعميمه يف عصرنا احلاضر بني الدول.
وصور الوسطية ومظاهرها يف الدين كثرية إذ هي شاملة جلميع
جوانب احلياة فكل أمر من أوامر اإلسالم جاء على وفق العدل .يقول
ابن القيم رمحه اهلل تعاىل( :ما أمر اهلل بأمر إال والشيطان فيه نزعتان ،إما

تالوته)5) .والظلم :وهو جماوزة احلق .ولذلك مسى اهلل الشرك ظلما
28
﴿إ َِّن ِّ
يم﴾
الش ْر َك لَ ُظل ٌْم َع ِظ ٌ
مالمح مفهوم الوسطية

للوسطية مالمح ومسات حتف هبا و متيزها عن غريها ،ومن أهم
مسات الوسطية ما يلي )1( :اخلريية :قال تعاىل﴿ :كنتم خري امة أخرجت
للناس﴾ 29.قال ابن كثري يف تفسريها :يعين الناس للناس واملعىن أهنم خري
األمم وأنفع الناس للناس .وقد ورد يف تفسريها لدى العديد من املفسرين
ولكن حنن نكتفي هبذا التفسري )2( .العدل :قال القرطيب :الوسط العدل
وأصل هذا أن أمحد األشياء أوسطها ،وقد ساق الطربي أدلة من السنة
والسلف يف ذلك )3( .اليسر ورفع احلرج ,قال تعاىل﴿ :وما جعل
عليكم يف الدين من حرج﴾ )4( 30.احلكمة :إن احلكمة ملمح من مالمح
الوسطية وبيان هذا أن التوسط هو توسط معنوي وحتديد هذا التوسط
يكون مبراعاة مجيع األطراف حتقيقا للمصاحل ودرءا للمفاسد وهذه هي
احلكمة الشرعية وبعبارة أخرى فان الوسطية أمر نسيب خيضع حتديده
لعوامل عدة ال بد من مراعاهتا وال يتحقق ذلك إال بإتقان احلكمة .قال
تعاىل﴿ :ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت
هي أحسن﴾ )5( 31.االستقامة :الوسطية استقامة ولو مل تكن على هنج
االستقامة لكانت احنرافا واالحنراف إما إفراط أو تفريط وهناك شعور
لدى بعض الناس أن الوسطية تعين التنازل عن حقيقة األمر والنهي ولقد
عرب احد الباحثني عن هذا الشعور الذي خيتلج يف صدور بعض الناس
حيث طرح سؤاال ورد عليه ومما قاله :املقصود بالوسطية مرونة األمة
حبيث ال تصطدم باألفكار واملبادئ األخرى عند االلتقاء هبا ،بل قابليتها
لألخذ والعطاء والتنازل عن جزء مما عندها من اجل تنازل الطرف األخر
وااللتقاء عند نقطة وسط ترضى مجيع األطراف )6( .البينية :إن البينية من
لوازم وصفات الوسطية ،إن إطالق لفظ البينية يدل على وقوع شيء بني
شيئني أو أشياء وقد يكون ذلك حسا ومعىن ،وعندما نقول إن الوسطية
ال بد أن تتصف بالبينية فإننا ال نعين جمرد البينية الظرفية حيث أن هذه
الكلمة تعطي مدلوال عمليا على أن هذا األمر فيه اعتدال وتوازن وبعد
عن الغلو والتطرف أو اإلفراط والتفريط وهبذا تكون البينية صفة مدح ال
جمرد ظرف عابر وكثري من العلماء ربطوا بني الوسطية والبينية.
احلضارة اإلسالمية حضارة وسط
أن احلضارة اإلسالمية حضارة وسط ،وان املسلمني أم ًة وسط ,و
ذلك ليس حمض تأمالت يتم إنتزاعها من ذاكرة التاريخ انتزاعاً ،بل من
خالل التأمل العقلي وسبيل الباحث يف هذه الدعوة هو التأمل يف نصوص
 28لقمان آية.13 :
 29آل عمران آية110 :
 30احلج آية78 :
 31النحل آية125 :
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إن يعرف دليله .ومن هنا كانت دعوة اإلسالم إىل االستقامة وهنيه عن
الغلط وحتذيره من تعدي احلدود مل يكن السلف يف يوم من األيام متطرفني
أو مغالني ،كما مل يكونوا متشددين .لقد أوصى عمر بن عبد العزيز عام ً
ال
من عماله فقال له بعد إن أوصاه بالزوم طريق من سلف (ما دوهنم من
مقصر ،وما فوقهم من حمسر ،لقد قصر دوهنم أقوام فجفوا وطمع عنهم
34
قوم آخرون فغلوا وإهنم بني ذلك لعلى هدى مستقيم).

الخالصة:
أن الوسطية اإلسالمية اليت تدعونا مجيعاً إىل نبذ التطرف واإلرهاب
والبعد عن التعصب وسوء اخللق وخاصة مع اآلخر غري املسلم ختتلف
جذرياً عن الوسطيات املادية أو الفلسفية التأملية ،منطلقاً ومبدأ ،فهي
تنطلق من مبدأ خلقي مسدد بالوحي أو مصحح باهلدي اإلهلي وليس
من مبدأ خلقي خضع لتأمالت عقلية إنسانية عبثت به ذات اليمني
وذات الشمال ،وكأين يف وسطية اإلسالم اليت قام عليها بناء احلضارة
اإلسالمية إمام مستويني :املستوى اخللقي كما هو يف ذاته  ،واملعرب عنه
هنا بالعدل واخلري.
ومن هنا يري الباحث :ان الوصف اإلهلي ألمة اإلسالم بالوسطية
جيعلنا ندرك قيمة الوصف ومغزى الربط هلذه األمة فتحدد أمامها منهاج
احلياة ودستورها يف إطار التمسك بالوسطية والتوازن يف أمور الدين
والدنيا ،وأن احلدة والتطرف ليس من طبيعة هذا الدين وال من مقوماته
مع التمسك بالقوة الناضجة الرشيدة وهي غري التطرف  ،وإننا لسنا
35
كاألمم اليت تشددت فشدد اهلل عليها وأذاقها مر احلياة.
إن اإلسالم جاء بالعدل والوسطية والتوازن حيث أعطى كل ذي
حق حقه .أن الوسطية اإلسالمية اليت تدعوا إىل نبذ التطرف واإلرهاب
والبعد عن التعصب وسوء ا ُخللق وخاصة مع اآلخر غري املسلم ختتلف
جذرياً عن الوسطيات املادية أو الفلسفية التأملية منطلقاً ومبدأ ،فهي
تنطلق من مبدأ خلقي مسدد بالوحي أو مصحح باهلدي اإلهلي وليس
من مبدأ خلقي خضع لتأمالت عقلية إنسانية عبثت هبا ذات اليمني وذات
الشمال .إن وسطية اإلسالم ليست بدعة احد .إمنا هي روعة السالم يف
حض املسلمني على عدم التشدد حيث جاءت اآليات واألحاديث لتضع
املسلم يف موضع ومركز التوسط واالعتدال وتوجد العديد من اآليات
واألحاديث اليت تؤكد علي التوسط واإلعتدال .أن احلضارة اإلسالمية
حضارة وسط ،وان املسلمني أم ًة وسط  ,و ذلك ليس حمض تأمالت يتم
إنتزاعها من ذاكرة التاريخ انتزاعاً ،بل من خالل التأمل العقلي وسبيل
34
35
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إىل تفريط أو إضاعة وإما إىل إفراط وغلو .ودين اهلل وسط بني اجلايف
عنه والغايل فيه ،كالوادي بني جبلني ،واهلدى بني ضاللتني والوسط بني
طرفني ذميمتني  ،فكما إن اجلايف عن األمر مضيع له فالغايل فيه مضيع
32
له هذا بتقصريه عن احلد وهذا بتجاوزه عن احلد).
وقد حياول البعض الدعوة إىل دين اهلل بطريقة خاطئة حينما يتعامل
مع غري املسلمني بتطرف واعتداء ظناً منه إنه يفعل اخلري لدين اهلل  ،وهذا
ِيل َرب َ
ِّك
سلوك مشني يتعارض مع قول احلق تبارك وتعاىل ﴿:ا ْد ُع إِلىِ َسب ِ
َّ
بِالحْ ْ
ِك َم ِة َوالْ َم ْوع َ
ِي أَ ْح َس ُن إ َِّن َرب َ
َّك ُه َو أَ ْعل َُم
ِظ ِة الحَْ َسنَ ِة َو َجا ِدلهُْم بِال يِت ه َ
33
ِين﴾.
مِبَن َض َّل َعن َسبِيلِ ِه َو ُه َو أَ ْعل َُم بِالْ ُم ْهتَد َ
وهناك حقيقة يلزم اجلميع االعرتاف هبا وهي إن تشويه صورة اإلسالم
يف أوروبا ولدى العامل يرجع لسلوك بعض املسلمني واىل األعمال اإلرهابية
اليت ترتكب من بعضهم بإسم اإلسالم الذي هو برئ منها الن الدين
اإلسالمي دين التسامح واحلب وهذه األمور البد من تغيري املفاهيم اخلاطئة
عنها يف أذهان الغرب وقتها سيتم تصحيح مسار اجملتمعات اإلسالمية
والرجوع إىل اإلسالم الذي يعصم اإلنسان املسلم مما حيدث يف الغرب من
حوادث انتحار واكتئاب نتيجة الغياب الروحي وسيطرة املادة.
فكيف إذن يسمون أنفسهم مسلمني ومل يسلم املسلمون ال من
ألسنتهم وال من أيديهم فقد أساءوا إىل مسعة هذا الدين يف اخلارج حىت
إن بعض اجملتمعات األوروبية واألجنبية اليوم تصف ديننا احلنيف الرحيم
الذي تركزت رسالته يف الرمحة بأنه (دين التشدد) و(دين دموي) و(دين
إرهايب) ،دين ال يصح إن يسود يف العامل ،وأصبحوا يصفون املسلمني
وكأهنم قطاع طرق وكأهنم قتلة وكأهنم سفاحون  ،ويقول بعضهم انه
بعد سقوط الشيوعية مل يعد أمامنا عدواً إال اإلسالم.
إن تعاليم اإلسالم ونصوص القران الكرمي تقول إن املنهج الرباين
الذي خاطب اهلل تعاىل به أفضل من مشى على األرض أمره إن يدعو
إىل ربه واىل سبيل ربه بالكلمة واحلكمة اليت يفطن هلا أولو األلباب،
وان يدعو عامة الناس باملوعظة احلسنة وان يعارض الذين خيالفون باليت
هي أحسن .إننا يلزمنا الدعوة باحلسىن إىل استكمال تطبيق شرع اهلل
يف شىت مناحي احلياة بالكلمة الطيبة والفكرة املتكاملة والعبارة اهلادئة
املهذبة وال سبيل إىل ذلك إال من خالل دور هام لعلماء األمة ومؤسساهتا
ومراكزها اإلسالمية إلعالم الناس حبقائق األشياء حىت ال يفىت إال العامل
 ،وال يتكلم إال الفاهم.
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف فتواه :إن كثري من نزاع الناس سببه
ألفاظ جمملة ومعان متشاهبة حىت جند الرجلني يتخاصمان ويتعاديان على
إطالق ألفاظ ولو سئل كل منهما عن معىن ما قاله مل يتصوره فض ً
ال عن
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األسالمي Mohamed Omar Moftah Ahmed Midoun,

الكرمي يف وضوح ال لبس معه وال التواء .

الباحث يف هذه الدعوة هو التأمل يف نصوص قاطعة وردت يف القرآن

إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشق ,عمدة التفاسري عن احلافظ
ابن كثري ,حتقيق أمحد شاكر ,دار الوفاء1426 ,هـ 2005 -م
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