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Abstract 

This is a subjective study explains the role of Quranic speech in the 

Islamic nation, wassatia the study explains the meaning of wassatia in 

language and legitimate. The wassatia standing out in religion in all 

fields for Islamic nation, like in dogmatic, in worshiping, in relationship, 

in dealings and in spending.  The wassatia Appears through balance in 

all fields without exaggeration this appears through examples and 

samples with evidence from Quran and Sunnah.   

 مقدمة
احلمد هلل الذي جعلنا أ مة وسطًا، وجعل ديننا وسطًا، لنكون شهداء ىلع الناس، 

ا شهيداً، والصالة والسالم ىلع سيدان حممد الذي سلك سبيل ويكون الرسول علين
ط، وىلع أ لـه وحصبه ونم اهتدى هبديه ا ىل ويم الدني وبعد  :االعتدال، فلم يُْفِرط ومل يَُفر ِ

ن هللا قد اختار لهذه ال مة الوسطية يف الدني، وجعلها خري أ مة أ خرجت للناس،  فا 
 : وصدق هللا يف وصف هذه ال مة حيث يقول

ُسوُل َعلَْيُُكْ  اِس َويَُكوَن الر َ ًة َوَسطًا لَِتُكوُُنا ُشَهَداَء ىلَعَ الن َ َوَكَذِلَك َجَعْلَناُُكْ أ ُم َ
 1َشِهيداً 

حفملت ال مة ال مانة، وقامت ابلعمارة، واستحقت خالفة هللا يف أ رضه، لكهنا قد 
ٍّ وجزر، بني قوة فراط  متر بـمنعطفـات بني احلني وال خر فتجعلها بني مد  وضعف، بني ا 

نعم ا هنا وسطية يف لك يشء سواء يف العقيدة والعبادات أ و يف الـمعامالت .وتفريط
 .والعالقات أ و يف ال فاكر والتصورات أ و يف النفقات والـمطعومات

فراط أ و  ا هنا وسطية فضىل، حيهبا هللا، وريتضهيا، ويأ مر هبا، ويهنى معا سواها نم ا 
 .تفريط هنا أ و هناك

وسوف يُعتمد يف هذه الدراسة المهنج االستقرايئ الوصيف حسب مهنجية  
 وانطالقًا نم هدف البحث وغايته ستكون هذه الدراسة يف .التفسري الموضويع المعارص
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 :مقدمة، ومتهيد، وأ ربعة مباحث، وخامتة، وذلك كما ييل
 .وفهيا هدف البحث وغايته، مع بيان هيلكية الدراسة: المقدمة
 وفيه تعريف الوسطية يف اللغة واالصطالح : التمهيد

 الوسطية يف العقيدة والعبادات : المبحث ال ول
 الوسطية يف العالقات والمعامالت : المبحث الثاين
 الوسطية يف ال فاكر والتصورات : المبحث الثالث
 الوسطية يف النفقات والمطعومات : المبحث الرابع

 وأ مه النتاجئ والتوصيات وفهيا خالصة البحث: اخلامتة
 التمهيد

 تعريف الوسطية لغة واصطالحًا 
 تعريف الوسطية لغة: أ والً 
أ وسطه : بناء حصيح يدل ىلع العدل والن ًَصِف، وأ عدل اليشء: الواو والسني والطاء: وسـط 

ًة َوَسطاً : ووسطه، قال تعاىل  .(2) ...َوَكَذِلَك َجَعْلَناُُكْ أ ُم َ
رأ سه بفتح السني، ووْسط القوم بسكوهنا، وهو أ وسطهم َحَسبًا ا ذا رضبت َوَسط : ويقولون

 .(3)"اكن نم واسطة قومه وأ رفعهم حمالً 
ووسط اليشء ما له طرفان متساواي القدر، ويقال ذلك يف الكمية المتصلة اكجلسم الواحد، 
طة والوسط اترة يُقال فامي له طرفان مذمومان، يقال هذا أ وسطهم حسبًا ا ذا اكن يف واس

 .(4)قومه، وأ رفعهم حمالً، واترة يقال فامي له طرف حممود وطرف مذموم اكخلري والرش
ليه المساحة : "يقول أ وب البقاء الكفوي والوسط يف ال صل هو امس للماكن الذي يستوي ا 

ثم استعري للخصال المحمودة لوقوعها بني طريف ا فراط وتفريط، ثم أ طلق ... نم اجلوانب 
ستوايً منه الواحد واجلمع والمذكر والمؤنث كسائر ال مساء اليت ويصف ىلع المتصف هبا م

 .(5)"هبا
بني اجليد والرديء، ووسط اليشء امس لما " يشء وسط: "المعتدل، يقال: والَوَسط حمركة

قبضت وسط احلبل، وكرست وسط الرحم، وجلست وسط : بني طرفيه، وهو منه كقولك
مؤنث : غبني، ومجعه ُوسطاء، والوسيطةالمتوسط بني المتشا: الدار، والوسيط

 .(6)الوسيط
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 تعريف الوسطية يف االصطالح الرشيع : اثنيًا 
ليه لكها ىلع السواء، فهو خيار : الوسط: "يقول حممد المناوي العدل الذي نسبة اجلوانب ا 

 .(7)"اليشء، وميت زاغ نع الوسط حصل اجلَْور الموقع يف الضالل نع القصد
التوازن والتعادل بني : فالمراد ابلوسطية: "محد معر هامش بقولهويعرفها الدكتور أ  

طرفيـن حبيث ال يطىغ طرف ىلع أ خر، فال ا فراط وال تفريط، وال غلو وال تقصري، وا منا اتباع 
 .(8)"لل فضل وال عدل، وال جود وال كمل

 واستئناسًا مبا سبق نم المعىن اللغوي وغريه فقد اجهتد الباحثان يف ا حداث معىن
 :رشعيًا اصطالحيًا للوسطية، وذلك فامي ييل

نصاف والرفعة بسبب الصفات المحمودة اليت ال ا فراط فهيا " هو االعتـدال واخلريية واال 
 ".وال تفريط

ذا أ ضيفت هـذه الوسطية مبعناها الذي عرفناه ا ىل ال مة المسلمة فيكون المراد بذلك : وا 
دة المكتسبة نم رشع هللا ماكنة يف أ ن ال مة اال سالمية قد بلغت بصفاهتا المحمو

نصاف والرفعة ما جيعلها سيدة ال مم، وقائدة الشعوب، وشاهدة  االعتدال واخلريية واال 
 .علهيم ويم يقوم ال شهاد

نسان يف درجة متوسطة يف عبادته أ و معله أ و  فليس المراد ا ذن ابلوسطية أ ن يكـون اال 
السيع، مبعىن أ ن ال يكون متقدمًا ومتمزيًا  سلوكه، وال أ ن يكون متوسط العلم أ و العمل أ و

يف هذه ال مور، بل المراد ابلوسطية ال جود وال فضل وال كمُل وال عدل، وخري ال مور 
ًة َوَسطاً . أ عدلها: أ وسطها أ ي عدواًل خيارًا : أ ي (9) والوسطية يف قوله َوَكَذِلَك َجَعْلَناُُكْ أ ُم َ

(10). 
 العقيدة والعباداتالوسطية يف : الـمبحث ال ول

 ا ن الوسطية خري وعدل يف لك يشء، سواء أ اكن ذلك يف العقيدة أ م يف العبادات أ م يف غريها
 .مما سيأ يت بيانه

والمراد وبسطية العقيدة أ ي اتصافها ابخلريية والسماحة والوضوح واالستقامة والعدالة، 
 .عقيدة ال ا كراه فهيا وال تعقيد، وال متثيل فهيا وال تعطيل

ميان ابهلل تعاىل والمالئكة كما وصفهم هللا، فال   وتظهـر هذه الوسطية العقائدية يف اال 
 نزنلهم نع ماكنهتم، وال نغايل يف شأ هنم فيصل احلال ابل مة المسلمة أ ن يعبدومه 
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 وؤيلهومه وا منا مه عباد هللا خلقهم لمهمة سامية، وجعل لهم وظائف وأ معااًل لكفهم 
 .هبا

ميان هبم لدرجة أ ن يُعتقدوا بأ هنم أ لهة أ و  ميان ابلرسل فال غلو يف اال  وسطية كذلك يف اال 
له كما فعلت النصارى مع نيب هللا عيىس عليه السالم  وال تقليال نم شأ هنم ,  (11)أ بناء اال 

 .وقتلهم كما فعلت الهيود
صارى، وال تقصري وال وهكـذا العبـادات جيـب ان ختلـو نم الغلو، فال رهبانية كما فعل الن

 .هتاون، بل وسطية واعتدال
رشفًا، وا حساانً، وفضالً، ووتازانً، : ا هنا وسطية بلك ما تعىن اللكمة نم معىن، فتعىن

واعتدااًل، وقصداً وعقيدة، ونظامًا، ورشيعة، ومهناجًا، ومناخًا، وموقعًا يف ال رض، واترخيًا، 
عًا، فتقيم فهيم العدل والقسط، وتضع لهم ا هنا ال مة الوسط اليت تشهد ىلع الناس مجي

 :وسنتناول هذا المبحث يف مطلبني رئيسيني، وذلك فامي ييل. (12)الموازني والقيم
 الوسطية يف العقيدة : الـمطلب ال ول

ال شك أ ن الغلو والمغاالة يف العقيدة هو مرض خطري، وهو حمرم رشعًا ل نه ؤيدي ا ىل نتاجئ 
وال مة، وأ ي غلو أ و مغاالة يف االعتقاد يرتتب عليـه غلو ومغاالة سيئة ىلع الفرد والمجتمع 

 .(13)يف العبادات، حيث يرصفها نع حقيقهتا وأ صالهتا اليت أ رادها هللا حبسانه وتعاىل
 يقول القرطيب يف تفسري قوله تعاىل 

اِس َويَ  ًة َوَسطًا ِلَتُكوُُنا ُشَهَداَء ىلَعَ الن َ ُسوُل َعلَْيُُكْ َوَكَذِلَك َجَعْلَناُُكْ أ ُم َ ُكوَن الر َ
ولما اكن الوسط جمانبًا للغلو والتقصري اكن حممودًا، أ ي هذه ال مة مل تغل غلو . "(14)َشِهيداً 

 .(15)"النصارى يف أ نبياهئم، وال قرصوا تقصري الهيود يف أ نبياهئم
نسان ا ىل ضالل السيع والعمل، واحنراف التصور  والبعد نع هذه الوسطية ويصل اال 

 : والعبادة، وصدق هللا حيث يقول
نَي أ مَْعَااًل  ُئُُكْ اِبْل َْخرَسِ َسُبوَن * ُقْل َهْل نَُنب ِ ْنَيا َومُهْ حَيْ ُ ال َِذنَي َضل َ َسْعهُيُْم يِف احْلََياِة الد 

ِسُنوَن ُصْن  ُْم حُيْ ْم َوِلَقائِِه حَفَِبَطْت أ مَْعَالُُهْم َفال نُِقيُم * عًا أ هَن َ ِ ِذنَي َكَفُروا ِبأ ايِت َرهب ِ
أ ُوَلِئَك ال َ

َم اْلِقَياَمِة َوْزانً  َُذوا أ اَييِت َوُرُسيِل ُهُزواً * َلُهْم وَيْ ُم مِبَا َكَفُروا َواخت َ  .(16)َذِلَك َجَزاُؤمُهْ َجَهن َ
 و نقيض الوسطية كثرية يف واقعنا ويف أ حوال الشعوب وأ وجه االحنراف والضالل الذي ه

نسان نع دني هللا تعاىل، وخري مثال ىلع هذا الغلو واالحنراف ما وقع   نم حولنا، مما خيرج اال 
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 فيه أ هل الكتاب نم هيود ونصارى، حيث اعتقدوا أ نبياءمه أ رابابً وأ لهة نم دون هللا، قال 
 :تعاىل

ِبُعوا أ َْهَواَء َقْومٍّ َقْد َضل ُوا نِمْ َقْبُل ُقْل اَي أ َْهَل اْلِكَتاِب   ِ َوال َتت َ ال َتْغلُوا يِف ِديِنُُكْ َغرْيَ احْلَق 
ِبيِل   .(17)َوأ ََضل ُوا َكِثرياً َوَضل ُوا نَعْ َسَواِء الس َ

 : وقال تعاىل
ال ا ِ ا ِ َ َا اْلَمِسيُح ِعيىَس اْْبُ َمْريََم اَي أ َْهَل اْلِكَتاِب ال َتْغلُوا يِف ِديِنُُكْ َوال َتُقوُلوا ىلَعَ هللا  من َ َ ا ِ حْلَق 

ِ َوُرُسِلِه َوال َتُقوُلوا ثاَلثٌَة  َ ىَل َمْريََم َوُروٌح ِمْنُه َفأ ِمُنوا اِبهلل  ْلَقاَها ا ِ
َ ِ َولَكَِمُتُه أ  َ اْنهَتُوا َرُسوُل هللا 

َانَُه أ َْن يَُكوَن  لٌَه َواِحٌد حبُسْ ُ ا ِ َ َا هللا  من َ َماَواِت َوَما يِف اْل َْرِض َوَكيَف  َخرْيًا َلُُكْ ا ِ لَُه َولٌَد َلُه َما يِف الس َ
ِ َوكِيالً   .(18)اِبهلل َ

والمهنج الوسيط ويازن بني اجلانب الرويح واجلانب المادي، ويعيط الكً حسب حاجته "
واكن المذهب الشائع عند النصارى أ ن أ قرب ما يتقرب به العبد "دون ا فراط أ و تفريط، 

عاىل تعذيب النفس واحتقارها، وحرماهنا نم مجيع الطيبات المستلذة، ا ىل هللا ت
ا ال بتعذيب اجلسد، ولك هذه ال حاكم والرشائع قد وضعها ( للروح)واعتقاده أ نه ال حياة 

الرؤساء، وليس لها أ رث يف رشيعة هللا، وقد تفضل هللا ىلع هذه ال مة جبعلها أ مة وسطًا، تعيط 
فأ حل لنا الطيبات، وحرم علينا اخلبائث، وأ مران ابلشكر علهيا، اجلسد حقه، والروح حقها، 

ومل جيعلنا جامثنيني خل صًا اكل نعام، وال روحانيني خل صًا اكلمالئكة ، بل جعلنا أ انيس  
 . (19)"لكه هبذه الرشيعة المعتدلة

مته فقد بني  هللا حقيقة عيىس ْب مريم عليه السالم بأ نه ال يعدوا أ ن يكون رسول هللا ولك
أ لقاها ا ىل مريم وروح منه، وهنامه نع القول ابلتثليث المتمثل يف ال ب واال ْب وروح 

له واحد ال يكون له ولد ْب، وأ ثبت حبسانه أ ن اال   .القدس، واعتبار أ ن المسيح هو اال 
ولذلك حُك هللا ابلكفر ىلع نم اعتقد بعقيدة التثليث اليت هنى هللا عهنا يف ال ية السابقة، 

 : ىلفقال تعا
َلٌه َواِحٌد   ا ِ

َ ال  لَهٍّ ا ِ َ اَثلُِث ثاَلثَةٍّ َوَما نِمْ ا ِ َ ن َ هللا  ِذنَي َقاُلوا ا ِ
 (20)َلَقـْد َكَفـَر ال َ

 : ، وحُك أ يضًا ابلكفر ىلع نَمْ قال بأ ن المسيح هو هللا، قال تعاىل
َ ُهَو اْلَمِسيُح اْْبُ َمْريََم  َ ن َ هللا  ِذنَي َقاُلوا ا ِ

 .(21)َلَقْد َكَفَر ال َ
 ليست النصارى فقط مه الذني احنرفوا وغالوا يف عقيدهتم، فالهيود نم قبلهم فعلوا 
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: ذلك أ يضًا حيث اعتقدوا أ ن َعزري هو اْب هللا، قال تعالـى فـي بيان ضاللهم واحنرافهم
 ِ َ َصاَرى اْلَمِسيُح اْْبُ هللا  ِ َوَقاَلِت الن َ َ َْفَواِهِهْم َوَقاَلِت اْلهَيُوُد ُعَزرْيٌ اْْبُ هللا  َذِلَك َقْوُلُهْم ِبأ 

َفُكوَن  ُ أ يَن َ ؤُيْ َ  .(22)يَُضاِهُئوَن َقْوَل ال َِذنَي َكَفُروا نِمْ َقْبُل َقاَتلَُهُم هللا 
ونم هذا الغلو الذي اتصف به أ هل الكتاب أ هنم اختذوا ال حبار والرهبان أ رابابً نم دون 

 : هللا، قال تعاىل
َُذوا أ َْحَباَرمُهْ َوُر  َ ِلَيْعُبُدوا اخت َ ال  ِ َواْلَمِسيَح اْْبَ َمْريََم َوَما أ ُِمُروا ا ِ َ ْهَباهَنُْم أ َْراَبابً نِمْ ُدوِن هللا 

ُكوَن  ا يرُْشِ َانَُه مَع َ ال َ ُهَو حبُسْ َلَه ا ِ َلهًا َواِحدًا ال ا ِ  .(23ا ِ
له المعبود حبق وهو  مزنٌه نع فاهلل رييد أ ن يُعبد وحده ، وال يرُشك به أ حٌد سواه، فهو اال 

له يف عبادهتم  رشكهم واحنرافهم وضاللهتم، ا ذ كيف يُزنلون ال حبار والرهبان مزنلة اال 
 .وطاعهتم وحتليلهم وحترميهم

ولذلك جاءت ال ايت القرأ نية بغلو أ هل الكتاب، ليحذر المسلمون الوقوع فامي وقع فيه 
 .ال يف أ مور العقيدةالهيود والنصارى نم احنراف وضالل، وُبعدٍّ نع االستقامة واالعتد

ويكون التفريط يف العقائد أ و يف المفاهيم الدينية ال ساسية ابلهتاون يف القضااي اليت "
هذا الهتاون نم شأ نه أ ن يفسد ... تدخل يف هذه المجاالت، والتساحم يف عدم ال خذ هبا 

ل يف هذه العقائد والمفاهيم، وجيعلها عرضة للتحريف أ و االبتداع، ومبرور الزنم يدخ
مفاهيم الدني وعقائده ما ليس مهنا، وخيرج نم مفاهيم الدني وعقائده ما هو منحط، 
ويتحول الدني فيكون أ وضاعًا برشية تعبث هبا ال هواء، ويتالعب هبا الشياطني وأ حصاب 

فال جيوز الهتاون يف عقدية اثبتة عقالً أ و رشعًا بصفة ... المصاحل اخلاصة وأ هل ال هواء 
مي ميان ابلمالئكة واجل ، قطعية اكال  ان ابهلل وصفاته وكماالته وأ مسائه احلسىن ، واكال 

ميان بسائر ال خبار القطعية نم أ نباء الغيب احلارضة أ و الغيوب الماضية أ و  واال 
 .(24)"ال تية

فراط ؤيدي ا ىل ضالل السيع واحنراف العمل، وكذلك التفريط  وهكذا رنى كيف يكون اال 
ل حاكم الرشعية واستبدالها ابل هواء والرغبات وال مزجة والهتاون ؤيدي ا ىل ضياع ا

والمصاحل اخلاصة مما ؤيدي ا ىل احنراف العقيدة وضالل السيع، وخرسان العمل يف العاجل 
فراط والتفريط ا ال ابلوسطية اليت أ رادها هللا لهذه ال مة  وال جل، ولذلك ال خالص نم اال 

ر نم غريه، فقال نم خالل رصاط هللا المستقيم، الذي أ مر ابت  باعه والسري عليه، وحذ َ
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 : تعاىل
 َ َق ِبُُكْ نَعْ َسِبيِلِه َذِلُُكْ َوص  ُبَل َفَتَفر َ ُ ِبُعوا الس  اِِط ُمْسَتِقاميً َفات َِبُعوُه َوال َتت َ اُُكْ َوأ َن َ َهَذا رِصَ

ُقوَن   .(25)ِبِه َلَعل َُُكْ َتت َ
نه رصاط واحد : "يقول سيد قطب بيل واحدة تؤدي ا ىل هللا، أ ن يفـرد وس –رصاط هللا  –ا 

ابلروببيـة، ويدينوا له وحده ابلعبودية، وأ ن يعلمـوا أ ن احلاكمية هلل  –حبسانـه  –الناس هللا 
هذا هو رصاط هللا، وهذا هو سبيله، . وحده، وأ ن يدينوا لهذه احلاكمية يف حياهتم الواقعية
 .(26)"نع سبيلهوليس وراء ذلك ا ال السبل اليت تتفرق مبن يسلكوهنا 

 الوسطية يف العبادات : الـمطلب الثاين
ا ن الوسطية يف العبادات مرتتبة ىلع وسطية العقيدة، فالعقيدة يه ال ساس والعبادات 
مثرة نم مثراهتا، ونتيجة نم نتاجئها، مفن اعتدل ووتازن، ومل يغايل أ و يهتاون يف اجلانب 

مبا هو أ عدل وأ جود وأ كمل يف عباداته، العقائدي، فال شك أ نه سيعتدل ويتوازن، ويتصف 
 .وابلتايل ال يقع يف ا فراط أ و تفريط

 :ومما يدل ىلع رضورة الوسطية واالعتدال يف العبادات ما رواه أ نس ريض هللا عنه قال
يسأ لون نع عبادته، فلما أ ُخربوا ك هنم  , جاء ثالثة رهط ا ىل بيوت أ زواج رسول هللا "

وقد غفر له ما تقدم نم ذنبه وما تأ خر؟ قال  , رسول هللا  أ ني حنن نم: تقالوها، قالوا
: وأ ان أ صوم الدهر أ بدًا وال أ فطر، وقال ال خر: أ ما أ ان فأ صيل الليل أ بدًا، وقال ال خر: أ حدمه

أ نتم الذني قلتم كذا وكذا، ": فقال , وأ ان أ عزتل النساء وال أ زتوج أ بدًا، جفاء رسول هللا 
وأ تقاُك له، ولكىن أ صوم وأ فطر، وأ صيل وأ رقد، وأ زتوج النساء،  أ ما وهللا ا ين ل خشاُك هلل

 .(27)"مفن رغب نع سنيت فليس مىن
ليه مغاالة وا فراط يف  , ا ن النيب  مل يُقر هؤالء النفر ىلع ما أ رادوا، ل نه رأ ى فامي ذهبوا ا 

ن سان العبادة، تبعدمه نع طبيعة هذا الدني، فاهلل عز وجل ال رييد ابلعبادة أ ن حيرم اال 
 : نفسه نم المتع احلالل والمباحة له رشعًا، ولذلك يقول تعاىل

ْنَيا ُ اَر اْل ِخَرَة َوال َتْنَس نَِصيَبَك نِمَ الد  ُ الد َ َ  .(28)َواْبَتِغ ِفامَي أ اَتَك هللا 
لهي القويم، المهنج الذي يعلق قلب : "يقول سيد قطب ويف هذا يتمثل اعتدال المهنج اال 

واجد المال ابل خرة، وال حيرمه أ ن يأ خذ بقسط نم المتاع يف هذه احلياة، بل حيضه ىلع هذا 
وهكذا حيقق هذا ... ويلكفه ا ايه تلكيفًا، يك ال يزتهد الزهد الذي هيمل احلياة ويضعفها 
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نسان، وميكنـه نم االرتقـاء الرويح الدائم نم المهنج الت عادل والتناسق يف حياة اال 
خالل حياتـه الطبيعية المتعادلة، اليت ال حرمان فهيا ، وال ا هدار لمقومات احلياة الفطرية 

 .(29)"السليمة
وا ن الوسطية اليت جعلها هللا مسة لهذه ال مة اال سالمية تشمل لك يشء، مبا يف ذلك ال مور 

 : بدية، قال تعاىلالتع
ُسوُل َعلَْيُُكْ  اِس َويَُكوَن الر َ ًة َوَسطًا ِلَتُكوُُنا ُشَهَداَء ىلَعَ الن َ َوَكَذِلَك َجَعْلَناُُكْ أ ُم َ

 .(30)َشِهيداً 
ولما جعل هللا هذه ال مة وسطًا، خصها بأ كمل الرشائع وأ قوم المناجه، : "يقول اْب كثري
 .(31)"وأ وحض المذاهب
نم العبادات اليت تتجىل : "ر أ محد هامش ا ىل الوسطية يف العبادات فقالوقد أ شار الدكتو
الصالة، فليست كثرية شاقة، وال قليلة ال ترتك أ رثًا، بل يه مخس صلوات : فهيا الوسطية

يف اليوم والليلة، وال تعارض بني أ داهئا وبني العمل يف الصالة، والسيع ىلع الرزق، 
ذ ا ُندي للصالة، أ جاب ثم يعود ا ىل معله وهكذا فهو فالمسلم يعمل ويكدح، ويسيع، فا 

يعمل لدنياه، ويعمل ل خرته، وال تستغرق مساحة كبرية نم اليوم، وا منا حددها رب العزة 
 : حبسانه يف مواقيت معينة دون ا فراط أ و تفريط، وال مشـقة يف أ داهئـا وال حـرج، قـال تعاىل 

ال َ ُوْس  ُ نَْفسًا ا ِ َ  (32)َعَها ال يلَُك ُِف هللا 

 ، ونالحظ الوسطية أ يضًا يف الزكـاة فلم تفرض يف لك وقت، ولكن 
َم َحَصاِدهِ  ُه وَيْ  (33)َوأ وُتا َحق َ

ذا نظران ا ىل الصيام وجدان أ نه ... ، وعند بلوغ النصاب، ويف النقدني بعد مرور حول  وا 
وأ ن احلج ريخص ابلفطر للمريض والمسافر واحلامل والمرضع، وعلهيم القضاء بعد ذلك، 

 .ا منا جيب مرة واحدة يف العمر لكه، وهو ىلع المستطيع
 : وهكذا رنى أ ن العبادات ال مشقة فهيا وال حرج، قال تعاىل

يُد ِبُُكُ اْلُعرْسَ  ُ ِبُُكُ اْلُيرْسَ َوال رُيِ َ يُد هللا   (34)رُيِ

نِي نِمْ َحَرجٍّ   :، وقال حبسانه ِ  .(36) (35)َوَما َجَعَل َعلَْيُُكْ يِف الد 
: ومما ؤيكـد هـذه الوسطية يف ال مـور التعبدية ما رواه البخاري نع أ یب حجيفة نع أ بيـه قال
لًَة  أ خـى النيب  ، بني سلمان وأ یب الدرداء، فزار سلمان أ اب الدرداء، فرأ ى أ م  الدرداء ُمَتَبت ِ
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درداء أ خوك أ وب الدرداء ليس له حاجة يف الدنيا، جفاء أ وب ال: ما شأ نك؟ قالت: فقال لها
، قال: فصنع له طعامًا فقال له ما أ نـا بأ كـل حتـى تأ لك، فأ كـل، فلما : ا ين صائـم، قال: لُكْ

نم، فلما اكن : نم، فنام، ثم ذهب يقوم، فقال: اكن الليل ذهب أ وب الدرداء يقوم، فقال
سـك ا ن لربك عليك حقًا، وا ن لنف: مق ال ن، َفَصل َيا، فقال له سلمان: أ خر الليل قال سلمان

عليـك حقـًا، ول هلك عليك حقًا، فأ عط لك َ ذي حق حقه، فأ يت أ وب الدرداء النيب  ، فذكر له 
 .(37)"صدق سلمان" ذلك، فقال النيب    

لقد أ قر َ النيب  ، سلمان ىلع ما صنع مع أ خيه أ یب الدرداء فلم يأ ذن له يف صيام وقيام : نقول
 .ة اال سالم ويرسه وعدالته ووسطيتهؤيداين ا ىل ضياع حق ال هل والنفس، ا هنا مساح

: روى البخاري بسنده نع عائشة ريض هللا عهنا أ ن النيب  ، دخل علهيا وعندها امرأ ة فقـال
َمْه، عليُك مبا تطيقون، فو هللا ال مَيَل ُ هللا : فالنة، تذكر نم صالهتا فقال: نم هذه ؟ قالت"

 .(38)"ىتح متلوا
ذا حبل ممدود بني :  عنه قالوروى أ يضًا نع أ نس ْب مالك ريض هللا دخل النيب  ، فا 

ذا فرتت تعلقت، فقال النيب: ما هـذا احلبـل؟ قالوا: الساريتني، فقـال  :هذا حبل لزينب فا 
ذا فرت فليقعد   .(39)ال، حل وه، ليصل أ حدُك نشاطه، فا 

فراط يف العبادة ا ىل حد قد يصل ف يه هذا لكه ؤيكد يرس الدني ووسطيته، وأ نه مل يرشع اال 
ن خيـر ال معال أ دومها وا ن قل، ومل يرُشع يف  نسان ا ىل يشء نم اللكل والملل، ولذلك فا  اال 

الرهبانية اليت ابتدعها النصارى بعد عيىس عليه الصالة والسالم ويه تعىن "هذا الدني 
عندمه االنقطاع للعبادة والطاعة واالنعزال نع الناس واحلياة والزهد يف الدنيا والما، 

مـوا الزواج ىلع الرهبـان ليتفرغـوا  والتخيل نع الطيبات والشهوات والغرائـز، وحر 
 .(40)"للعبادة وفرضوا ذلك ىلع أ نفسهم

فراط والتفريط يف العبادة هو احلل، وفيه السالمة واالستقامة  فاالعتدال ابلبعد نع اال 
 .والمداومة ىلع العبادة

ا ن الدني يرس، ولن : نه نع النيب  قالوخنتم هذا المطلب مبا رواه أ وب هررية ريض هللا ع
ْوَحة ويشءٍّ  يشاد َ الدني أ حٌد ا ال غلبه، فسددوا وقاروبا، وأ برشوا، واستعينوا ابلَغْدَوِة والر َ

جْلَة  .(41)نم الد ُ
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 :الوسطية يف العالقات والمعامالت: الـمبحث الثاين
ميانية الطيبة بني أ بناء المجتمع اال ساليم،  حيرص اال سالم ىلع العالقات االجامتعية اال 
حسان،  ليكون بيهنم التعاون والرتامح والتأ يخ والمحبة والتاكفل والتساحم والعفو واال 
ل ن جمتمعًا هـذه مساته لهو جمتمع فاضل، ولذلك أ مر هللا عباده ابلمسارعة ا ىل المغفرة 

 : ال تنال ا ال مبثل هذه ال وصاف، قال تعاىلواجلنة اليت 
ِقيـَن  ْت ِلْلُمت َ َماَواُت َواْل َْرُض أ ُِعـد َ ـةٍّ َعْرُضَهـا الس َ ُُِكْ َوَجن َ ىَل َمْغِفَرةٍّ نِمْ َرب  ال َِذنَي * َوَساِرُعوا ا ِ

اِء  َ َ اِء َوالض  َ َ  .(42)يُْنِفُقوَن يِف الرس 
كما أ ن " وخصائصه المثالية، وعنارص تقواه،  فهذه يه مسات المجتمع اال ساليم الفاضل

التفريط يف الدني، والتقصري يف أ حاكمه ينتج عنه الكثري نم ال مراض االجامتعية اليت 
تعشعش بيهنم، وتفتك هبم، ومتزق مشلهم، وتفرق مجعهم، وتعيط صورة سيئة نع 

نفسه، ويف  المسلمني، وتنفر الناس مهنم، وتدفع غري المسلمني يف الشك يف اال سالم
صالحيته ال صالح الفرد والمجتمع، ويتخذ أ عداء اال سالم نم هذه ال مراض أ سلحة 

 .(43)للهدم، ورباهني للطعن
فالمسلم احلقييق هو الذي ريدعه ا سالمه نع الظلم والعدوان وسوء ال خالق مع غريه 

سد، سواء أ اكن ذلك بيده أ م بلسانه، وجيتنب ما هنى هللا عنه نم المحظورات والمفا
ويدفعه دينه وا ميانه ا ىل المحافظة ىلع أ موال الناس وأ عراضهم ودماهئم ل نه حيب لهم 

 .ما حيبه لنفسه، يكره لهم ما يكره لنفسه
وسنذكر مناذج لهذه الوسطية يف العالقات والمعامالت االجامتعية سواء أ اكن ذلك بني 

حسان والرت فق ابلوالديـن، أ م اكن ذلـك الزوجني لبناء ال رسة المسلمة أ م اكن ذلك يف اال 
يف التعامل بني أ فراد ال رسة والمجتمع، أ م اكن ذلك يف التعامل مع غري المسلمني، وبيان 

 :ذلك اب جياز فامي ييل
 الوسطية يف العالقات االجامتعية يف بناء ال رسة : أ والً 

سـالم علـى الزواج ورغب فيـه، وذلـك حفاظًا ىلع النوع البرشي، وقد  ذكر القرأ ن حث اال 
 :الكريـم أ سس هـذا االختيـار، يقول تعاىل

ًة َوَرمْحَ   َلهْيَـا َوَجَعَل َبْيَنُُكْ َمَود َ ْزَواجـًا ِلَتْسُكُنوا ا ِ
َ ن َ يِف َونِمْ أ اَيِتِه أ َْن َخلََق َلُُكْ نِمْ أ َْنُفِسُُكْ أ  ًة ا ِ

ُروَن    (44)َذِلَك َل ايتٍّ ِلَقْومٍّ يََتَفك َ
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 .قامئة ىلع السكن والمودة والرمحةفأ سس هـذه العالقة 
لمالها : تنكح المرأ ة ل ربع: كذلـك وضـع لنـا الشـرع احلكيم صفات الزوجة الصاحلة، فقال  
 .(45)وحلسهبا، وجلمالها، ولديهنا، فاظفر بذات الدني رتبت يداك

الدنم  وحـذر الشـرع احلكيـم أ يضًا نم المرأ ة اليت مل حيسـن رتبيهتـا، قال   ا ايُك وخضاء
 .(46)المرأ ة احلسناء يف المنبت السوء: اي رسول هللا، وما خضاء الدنم؟ قال: قيل

أ ما عند غري المسلمني مفهنم نم ال يزتوج اكلنصارى الذني ابتدعوا الرهبانية، ومهنم 
ابحية ابنهتاك احلرمات وضياع ال نساب، يقول  نم يتجاوز حدود رشع هللا، فيقع ابال 

 : تعاىل
ِ مَفَا َرَعْوَها َحق َ ِرَعايهَِتَـا َوَرْهَبانِ  َ ال َ اْبِتَغاَء ِرْضَواِن هللا  ْم ا ِ ًة اْبَتَدُعوَها َما َكَتْبَناَها َعلهَْيِ ي َ

 .(47)َفأ َتْيَنا ال َِذيـَن أ َمُنوا ِمهْنُْم أ َْجَرمُهْ َوَكِثرٌي ِمهْنُْم َفاِسُقوَن 
ول هللا   ا ذا جاءُك نم كذلـك وضـع الرشع احلكيم صفات الزوج الصاحل، فيقول رس

 .(48)رتضون دينه وأ مانة فزوجوه ا ال تفعلوا تكن فتنة يف ال رض وفساد عريض 
هـذه ال سس يف اختيار الزوج الصاحل غري متوفرة يف ال مم غري اال سالمية، فاختيار 
الزوج يكون فقط للمتعة اجلنسية، دون مراعاة تلك الضوابط وال سس اليت وضعها 

 .الرشع احلكيم
والعالقة بني الزوجني يف اال سالم قامئة ىلع اخلصوصية والسرت والتاكمل والتعاون ىلع 

 .القيام حبقوق الزوجية، ورتبية ال بناء رتبية صاحلة، قامئة ىلع دني هللا تعاىل
 الوسطية يف الرب واال حسان ا ىل الوالدني: اثنياً 

 : الرب لكمة جامعة للك خري، يقول تعاىل
ا يَْبلَُغـن َ ِعْنـَدَك اْلِكرَبَ أ ََحُدُُهَا أ َْو الِكُُهَ َوَقََض َرب َُك  م َ ْحَساانً ا ِ ُه َواِبْلَواِلَدنْيِ ا ِ اي َ  ا ِ

َ ال  ا أ اَل َتْعُبُدوا ا ِ
ٍّ َوال َتهْنَْرُُهَا َوُقْل َلُهَما َقْواًل َكِرمياً    (49)َفال َتُقْل َلُهَما أ ُف 

تشري هذه ال ية ا ىل أ سس التعامل مع الوالدني، وذلك نع طريق تقديم لك أ ُناع 
حسان للوالدني يف ال قوال، وال فعال والمعاملة، حبيث تشمل لك أ ُناع العطف  اال 
والرمحة والمودة واحلب والتقدري واالحرتام يف مجيع مراحل حياة ال ابء وخاصة مرحلة 

اؤه وضعفه، فيف هذه المرحلة يفقد ال وبان ال هلية الكبـر، وذلـك ل ن الكبـر له ا حي
بناء أ ال يضيقوا ذرعًا بأ ابهئم ، فال يصـدر  ويصبحان عالة علـى أ بناهئما لذلك تأ مر ال ية ال 



 

 611 ۲۱۰۲ ، وجالیئ۔دربمس۲امشرہ ۳دلج   ،العلم
 

هانة وسوء ال دب، بل علهيم أ ن يدخلوا الرسور والهبجة ىلع  عهنم ما ينئب نع اال 
 .(50)أ ابهئم

 : ىلع حساب طاعة هللا تعاىل، لقوله تعاىل ونم الوسطية مع الوالدني عدم طاعهتما
ْنَيا  ُ َك یِب َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما َوَصاِحهْبَُما يِف الد  ْن َجاَهَداَك ىلَعَ أ َْن ترُْشِ َوا ِ

بناء، فال ظلم وال حماابة (51)َمْعُروفاً  ، وكذلك جيب أ ن تتحقق الوسطية ىف معاملة ال ابء لل 
بنا ء ىلع حساب البعض ال خر، مع اختيار ال م الصاحلة ل بنائه، واختيار لبعض ال 

 . ال مساء المحببة، مع العدل يف النفقة والمرياث والرتبية احلسنة
ذا نظران ا ىل العامل غري اال ساليم جند أ ن هذه المفاهيم الوسطية غري موجودة، بل جند  أ ما ا 

هانة، ىتح  ذا بلغ ال وبان سن الشيخوخة وضع االْب عدم االحرتام والمعاملة السيئة واال  ا 
أ وبيه يف بيت العجزة والمسنني، دون مراعاة لعاطفة ال وبة، فعىل الرمغ نم وتفر لك سبل 
الراحة والرعاية لهؤالء المسنني ا ال أ هنم خيرجون نم تلك البيوت يبحثون نع عاطفة 

ىلع أ مه يف ذلك اليوم، أ ما ال وبة، كذلـك ابتدعـوا ما يسمى بعيـد ال م، حيث يتعرف اال ْب 
نه ال يعرفها  .يف ابيق أ ايم السنة فا 

 الوسطية يف التعامل بني أ فراد ال رسة والمجتمع : اثلثاً 
ال رسة يه ُناة المجتمع، هذه ال رسة قامئة ىلع احلب والتعاون والمساواة والمحبة فأ فراد 

ويكدح نم أ جل وتفري  ال رسة يعملون مثل خلية النحل، لٌك يقوم وباجبه، فال ب يعمل
الرزق ل بنائه، وال م اكلشمعة تيضء ىلع ال خرني، وال بناء لٌك ينرصف ا ىل دراسته ومعله، 
أ ما عالقة أ فراد المجتمع بعضهم مع بعض فقد أ ريس القرأ ن قواعد يف التعامل، يقول 

 : تعاىل
 َ اُء ىلَعَ اْلُكف  ِ َوال َِذنَي َمَعُه أ َِشد َ َ ٌد َرُسوُل هللا   (52).اِر ُرمَحَاُء َبْيهَنُْم حُمَم َ

 :ويقول تعاىل 
 .(53)فسوف يأ يت هللا بقوم حيهبم وحيبونه أ ذلة ىلع المؤمنني أ عزة ىلع الاكفرني

فعالقة أ فراد المجتمع قامئة ىلع الرمحة، فهم أ ذلة ىلع المؤمنني، أ شداء ىلع الاكفريـن، وقد 
فراد المجتمع وأ مر بعدم  حافظ القرأ ن الكريم ىلع أ رسار الناس، فأ مر بغض البرص ل 

 : دخول بيوت الغري ا ال بعد االستئذان ، وذلك حمافظة ىلع أ عراض الناس، يقول تعاىل
وا نِمْ أ َْبَصاِرمِهْ ُقْل ِلْلُمْؤِم   (54)ِننَي يَُغض ُ
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نُِسوا َوتَُسل ُِموا ىلَعَ أ َْهِلَها
َا ال َِذنَي أ َمُنوا ال َتْدُخلُوا ُبُيواتً َغرْيَ ُبُيوِتُُكْ ىتَح َ تَْسَتأ ْ ُ َذلُُِكْ  ،اَي أ َهي 

ُروَن   . (55)َخرْيٌ َلُُكْ َلَعل َُُكْ َتَذك َ
عراض الناس وأ رسارمه، أ ما المجتمعات غري هذه يه الوسطية المتمثلة يف احلفاظ ىلع أ  
ابحية المطلقة  .اال سالمية فهي قامئة ىلع اال 

 : وقـد أ مـر هللا  ابلتعـاون بيـن أ فـراد المجتمع اال ساليم فقال تعاىل
ْثِم َواْلُعْدَواِن  ْقَوى َوال َتَعاَوُُنا ىلَعَ اال ِ  (56)َوَتَعاَوُُنا ىلَعَ اْلرِب ِ َوالت َ

 : ماانت ا ىل أ حصاهبا، بقوله تعاىل، وأ مر بأ داء ال  
ىَل أ َْهِلَها َمااَنِت ا ِ

وا اْل َ ُمُرُُكْ أ َْن ُتَؤد ُ َ يَأ ْ َ ن َ هللا   .(57)ا ِ
 : أ يضًا نم مالحم الوسطية التواضـع بيـن أ فراد المجتمع اال ساليم، يقول تعاىل

 َ ن  اِس َوال مَتِْش يِف اْل َْرِض َمَرحًا ا ِ َك ِللن َ ْر َخد َ ُ لُك َ ُُمَْتالٍّ ََفُورٍّ  َوال ُتَصع ِ َ ال حُيِب  َ  (58)هللا 
وتتجىل الوسطية يف التعامل بني أ فراد المجتمع اال ساليم ابعتبار مجيع أ فراده عبارة نع 

 .أ رسة واحدة متاكفلة 
وقد أ ريس القرأ ن الكريم أ سس التعامل بني أ فراد المجتمع حفرم السخرية والتنازب 

 : يعيش يف أ مان وامطئنان، يقول تعاىلابل لقاب بني أ فراد المجتمع ىتح 
َا ال َِذنَي أ َمُنوا ال يَْسَخْر َقْوٌم نِمْ َقْومٍّ َعىَس أ َْن يَُكوُُنا َخرْيًا ِمهْنُْم َوال نَِساٌء نِمْ نَِساءٍّ  ُ َعىَس  اَي أ َهي 

ْلَق  َ وا اِبْل  اِب ِبْئَس ااِلمْسُ اْلُفُسوُق َبْعَد أ َْن يَُكن َ َخرْياً ِمهْنُن َ َوال َتْلِمُزوا أ َْنُفَسُُكْ َوال َتَنازَبُ
اِلُموَن   . (59)اْل ِميَاِن َونَمْ مَلْ يَُتْب َفأ ُولَِئَك مُهُ الظ َ

، يقول (60)وحرم النميمة ىلع أ فراد المجتمع ىتح يكون لك ا نسان أ مينًا ىلع أ رسار الناس
 : تعاىل

َا ال َِذنَي أ َمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا نِمَ  ُ ُسوا َوال يَْغَتْب اَي أ َهي  ْثٌم َوال ََتَس َ ن ِ ا ِ
ن َ َبْعَض الظ َ ن ِ ا ِ

الظ َ
 َ ن َ هللا َ َ ا ِ َ لُكَ حَلَْم أ َِخيِه َمْيتًا َفَكِرْهُتُموُه َوات َُقوا هللا  ُ أ ََحُدُُكْ أ َْن يَأ ْ اٌب  َبْعُضُُكْ َبْعضًا أ حَُيِب  وَت َ

 . (61)َرِحيٌم 
 : تعاىلثم أ مر ابال صالح بني أ فراد المجتمع، قال 

مَحُوَن  َ لََعل َُُكْ رُتْ َ ْخَوٌة َفأ َْصِلُحوا َبنْيَ أ ََخَوْيُُكْ َوات َُقوا هللا  َا اْلُمْؤِمُنوَن ا ِ
من َ  .(62)ا ِ

هنا قامئة ىلع ال اننية وحب الذات واحلقد والكراهية  أ ما المجتمعات غري اال سالمية فا 
 .والغش واخلداع واالستكبار
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 غري المسلمني الوسطية يف التعامل مع: رابعاً 
 :تظهر هذه الوسطية نم خالل ال مور التالية

عدم معاداة نم مل يعاِد المسلمني، حيث يعترب القرأ ن الكريم غري المسلمني رشاكء يف 
ذا عاشوا يف كنف الدولة اال سالمية، ومل يتعرضوا للمسلمني ابل ذى،  نسانية، وذلك ا  اال 

اال سالمية، مفا داموا كذلك ال جيوز فلهم حق المواطنة، وعلهيم واجب َتاه الدولة 
 : التعرض لهم بسوء يقول تعاىل

ِرُجوُُكْ نِمْ ِداَيِرُُكْ أ َْن َترَب ُومُهْ  نِي َومَلْ خُيْ ِ ُ نَعِ ال َِذنَي مَلْ يَُقاِتلُوُُكْ يِف الد  َ  ال يَهْنَاُُكُ هللا 
ُ اْلُمْقِسِطنَي  َ حُيِب  َ ن َ هللا  ْم ا ِ َلهْيِ  .(63) َوُتْقِسُطوا ا ِ

ال يهناُك هللا نع الذني مل يقاتلوُك يف الدني، نم مجيع أ صناف الملل : "قال الطربي
 .(64)"وال داين أ ن تربومه وتصلومه، وتقسطوا ا لهيم

 : قوله تعاىل: "قال اْب العریب
ُ اْلُمْقِسِطنَي  َ حُيِب  َ ن َ هللا  ْم ا ِ َلهْيِ  َوُتْقِسُطوا ا ِ

ن العدل واجب فيمن قاتل  أ ي أ عطوهـم قسطًا نم أ موالُك، وليس رييد  به العدل، فا 
  (65)".وفيمن مل يقاتل

سالم ، وذلك نع طريق عرض اال سالم علهيم ابحلكمة والموعظة  دعوة غري المسلمني لال 
 احلسنة، يقول تعاىل 

َْح  َِك اِبحْلِْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احْلََسَنِة َوَجاِدْلُهْم اِبل َيِت يِهَ أ  ىَل َسِبيِل َرب  َك ُهَو أ َْعلَُم اْدُع ا ِ َ َرب َ ن  َسُن ا ِ
  .(66)مِبَْن َضل َ نَعْ َسِبيِلِه َوُهَو أ َْعلَُم اِبْلُمْهَتِدنَي 

حسن اجلوار والزايرة عند المرض، وذلك أ ن اال سالم قد حث ىلع زايرة المريض ىتح ولو 
اكن المريض نم أ هل الكتاب، فهذا رسول هللا   اكن له غالم هيودي خيدمه مفرض ذلك 

 .(67)الم، فأ اته النيب صىل هللا عليه وسلم يعودهالغ

نفاق ىلع رعاايها : ا عطاء غري المسلمني نم بيت المال لقد تكفلت الدولة اال سالمية ابال 
أ ن معر ْب اخلطاب ريض هللا عنه رأ ى رجالً رضري البرص : وا ن اكُنا أ هل كتاب، مفن ذلك

اجلزية والسن، : أ جلأ ك ا ىل هذه؟ قاليسأ ل الناس، فقال نم أ نت؟ قال هيودي، فقال مفا 
بشئ نم المزنل، ثم أ رسل ا ىل خازن بيت  (68)فأ خذ معر بيده، وذهب ا ىل مزنله فرخض له

 : انظر هذا ورضابءه فو هللا ما أ نصفناه أ ن أ لكنا شبيبته، ثم خنذله عند الَهَرَم : المال، وقال
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 : وتال قوله تعاىل
َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َو  َا الص َ من َ َقاِب ا ِ َفِة ُقلُوهُبُْم َويِف الر ِ

اْلَمَساكنِِي َواْلَعاِمِلنَي َعلهَْيَا َواْلُمَؤل َ
ُ َعِليٌم َحِكيٌم  َ ِ َوهللا  ِبيِل َفِريَضًة نِمَ هللا َ ِ َواْْبِ الس َ   .(69)َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسِبيِل هللا َ

ضع عنه اجلزية ونع والفقراء هـم المسـلمون، وهذا نم المساكني نم أ هل الكتاب، و
 .(70)رضابئه

هبذا تربز الوسطية . (71)وقد حفظ معر ْب عبد العززي ل هل الذمة حقوقهم أ سوة ابلمسلمني
ذا نظران ا ىل الواقع (72)يف معاملة غري المسلمني، حيث عاش هؤالء معززني مكرمني ، ولكن ا 

لوا، عندما عاش المسلمون يف ظل تلك الدول غري اال سالمية فقدوا حقوقهم، و قت 
 . ورشدوا

 :وسطية القرأ ن الكريم المتمثلة يف حفظ احلقوق لعامة الناس
نسانية، قال تعاىل  : قـرر القـرأ ن الكريـم كرامـة اال 

ْلَنامُهْ  َباِت َوَفض َ ي ِ ْمَنا َبىِن أ َدَم َومَحَْلنـَامُهْ ِفـي اْلرَب ِ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَنامُهْ نِمَ الط َ   ىلَعَ َوَلَقْد َكر َ
 .(73)َكِثريٍّ مِم َْن َخلَْقَنا َتْفِضيالً 

مع رضورة أ ن ال حيملنا بغضنا لقوم ىلع عدم العدل معهم، فالعدل هو ال قرب للحق 
 : والتقوى، قال تعاىل

ُُكْ َشَنأ ُن َقْومٍّ  ِرَمن َ ِ ُشَهَداَء اِبْلِقْسِط َوال جَيْ َ اِميـَن هلِل  َا ال َِذنَي أ َمُنـوا ُكونُـوا َقو َ ُ َ  اَي أ َهي  ىلَعَ أ اَل 
َ َخِبرٌي مِبَا َتْعَملُوَن  َ ن َ هللا  َ ا ِ َ ْقَوى َوات َُقوا هللا   .(74)َتْعِدُلوا اْعِدلُوا ُهَو أ َْقَرُب لِلت َ

وهبذا ندرك وسطية اال سالم يف التعامل مع غري المسلمني، دون ا فراط أ و تفريط، ودون 
 .ظلم أ و حماابة ىلع حساب دني هللا تعاىل

 الوسطية يف ال فاكر والتصورات: الـمبحث الثالث
ا ن التوسط واالعتدال مجيل يف لك شئ ىتح يف ال فاكر والتصورات، وهذه شيمة العقالء 
واحلكماء والعلماء، أ ما سوامه فقد يقع يف الغلو والتطرف اترًة، وقد يقع يف التفريط 

جعلها هللا مسًة  والهتاون اترًة أ خرى، فالتوازن واالعتدال حيافظ ىلع هذه الوسطية، اليت
ث أ سقط، : "لهذه ال مة، ولذلك قالوا ا ن اجلاهل ا ن مزج أ خسط، وا ن اعتذر أ فرط، وا ن حد َ

ط ط، وا ن جلس جملس الوقار تبس َ   (75)".وا ن قدر تسل َط، وا ن عزم ىلع أ مر وتر َ
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وقد امتدح هللا هذه ال مة ابلوسطية، وأ مرمه ابلسري ىلع رصاطه المستقيم الذي 
لتوازن واالعتدال، وحيقق لهم الوسطية يف أ فاكرمه وتصوراهتم يف لك يقودمه ا ىل ا

الميادني وال صعدة، سواء أ اكنت هذه ال فاكر والتصورات يف ال مور احلياتية، أ م اكنت يف 
 .ال مور العقائدية مبا فهيا أ مور الغيب، اكلبعث، والنشور، واجلنة، والنار، وغريها

ذ ضل ولما جانب بعض المفكرني والفالسف ة هذه الوسطية وقعوا يف ضالل السيع ا 
ذا  فكرمه، ومه حيسبون أ هنم حيسنون صنعًا، وقد يدخلون يف صنف ال خرسني أ معااًل ا 
اكن تفكريمه وتصوراهتم خترجهم نع دني هللا، وقد يكون ذلك مهنم انجت نع المكر 

طلة دخلت ىلع ابلدني وأ هله، وُك نم بدع اعتقادية، وتصورات وأ فاكر ومفاهيم دينية اب
أ فاكر الناس فأ بعدهتم نع دني هللا، ورصفهتم نع رصاطه المستقيم، رصاط الذني أ نعم 
هللا علهيم نم النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، ال رصاط المغضوب علهيم، وال 

 .رصاط الضالني
وسوف نعرض بعض هذه ال فاكر والتصورات اليت احنرف أ حصاهبا نع وسطية اال سالم 

 :عدالته، لرنى ذلك االحنراف، وضالل السيع، وذلك فامي ييلو
ويه تعىن فصل الدني والمعتقدات الدينية نع السياسة واحلياة، وهبذا : العلمانية .1

فالعلمانية أ يدلوجية تشجع المدنية والمواطنة ورتفض الدني كمرجع رئيس للحياة 
السياسية، وميكن القول ا ن العلمانية يف ال مور احلياتية رتى وجوب التحرر نم 

رتى أ ن احلياة تستمر بشلك أ فضل، وا ماكنية  النفوذ الديىن، ونم الناحية الفلسفية
لهية فهيا، وقد تذهب  االستمتاع هبا اب جيابية عندما نستثىن الدني والمعتقدات اال 
العلمانية أ بعد نم ذلك لرتى أ ن المؤسسات ينبىغ أ ن وتجد مبعزل نع الدني 

ة يه والمعتقد الديىن، وكذلك اعتبار أ ن الدني ليس له يف احلياة ماكن، والعلماني
وتعىن فصل الدني نع احلياة ابلاكمل، هكذا وردة يف  "seculahsm"الرتمجة لكمة 

 .(76)المعارف الربيطانية
يه احلالة اليت تتم فهيا معلية تغيري ال مناط والنظم االقتصادية والثقافية : العولمة. 2

واالجامتعية، وجمموعة القيم والعادات السائدة، وا زالة الفوارق الدينية، والقومية، 
والوطنية، يف ا طار تدوني النظام الرأ مسايل احلديث ونم الرؤية ال مريكية المهيمنة، 

 ا سيدة الكون، وحامية النظام العالمي احلديث، والعولمة رتمجة للكمة واليت زتمع أ هن
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"GLOBALISATION"(77). 
وتعىن الشعب،  demosويه لكمة مشتقة نم لفظني وياننيني " democracy: "الدميقراطية. 3

kratos  وتعىن سلطة، ومعىن الدميقراطية حُك الشعب للشعب، وتطلق ىلع نظام
فيه رقيبًا ىلع ترصف احلكومة وباسطة المجالس النيابية،  احلُك الذي يكون الشعب

وحيق لنواب ال مة سلطة ا صدار القوانني، ويف ظل الدميقراطية َتعدد ال لهة فالنظام 
له،  نسان ا  له، واال  له، والعلم ا  له، والعقل ا  له، والنظام االجامتيع ا  قتصادى ا  اال 

له  له، والهوي ا  نسان يفعل ما يشاء، ، فاحلرية المطلقة ل....والشهوات ا  لفرد َتعل اال 
هنا تشري ا ىل حُك الشعب للشعب، حيث  (78).وؤيل ه ما يشاء هبذا المعىن للدميقراطية فا 

ا هنا وتيل الشعب سلطة الترشيع، وبذلك تلىغ الدميقراطية الترشيع اال ساليم الذي 
 .أ زنله هللا حقًا عداًل وسطاً 

لوهية  يه عبارة نع تصور شامل للكون،: الشيوعية -4 نسانية، ولقضية ال  واحلياة اال 
كذلك، ونم هذا التصور الشامل ينبثق المذهب االقتصادي االجامتيع والسيايس 
والفكري مرتابط متشـابك ال ميكـن فصل بعضه نع بعض، يقول ربينتون نع 

فالمذهب العقيل يتجه ا يل ا زالة هللا، وما فوق الطبيعة نم الكون، : المذهب العقيل
ن منو المعرفة العلمية وازدايد االستخدام البارع ونم الوج هة التارخيية فا 

لل ساليب العلمية ريتبط بشدة مع منو الوضع العقيل حنو الكون،وهكذا يتفق المذهب 
العقيل مع المذهب التجرييب يف البعد نع هللا وَتنب البحث نع الغاية نم اخللق، 

الطبيعة، أ ي يف عامل احلس بداًل نم عامل والنظر يف الطبيعة بداًل نم النظر فامي وراء 
 .(79)الغيب

ويه نظام اقتصادي ذو فلسفة اجامتعية وسياسية تقوم ىلع أ ساس تنمية : الرأ مسالية  -5
الملكية الفردية والمحافظة علهيا، ويقوم مبدأ  الرأ مسالية ىلع أ ساس حرية 

رشوع بشيت الطرق التملك بال قيود، وحتقيق المنفعة اخلاصة قبل العامة، والرحب م
 . (80)وال ساليب دون النظر ا يل قاعدة احلرام واحلالل

نتاج، ومعل ما يكفل التوزيع المتساوي : االشرتاكية -6 ويه الملكية العامة لوسائل اال 
لغاء الملكية اخلاصة، واالشرتاكية نظام اقتصادي واجامتيع وسيايس  .(81)للرثوة، وا 

فراط والتفريط  تلك ال فاكر والتصورات قد احنرفت نع  مسارها الطبييع، ففهيا نم اال 
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والغلو ما يبعدها نع دني هللا، لذلك أ زنل تبارك وتعاىل القرأ ن الكريم نظامًا شامالً 
نسانية ىلع أ ساس احلق والعدل  حمكمًا يف مجيع الميادني وال صعدة، ينظم احلياة اال 

نسا نية، وظروف احلياة الواقعية، واالعتدال واحلكمة والعقل، مع مراعاة أ صول النظرة اال 
ومع ذلك ويجد كثري . لذا جذب هذا الدني أ نظار المعتدلني يف مشارق ال رض ومغارهبا

نم الناس يعبدون الطبيعة اكلشمس والقمر والنجوم، ومهنم نم يعبد احليواانت اكلبقر 
 .اف وتفريطوغريها، وقد يكون هذا العابد عالمًا يف الذرة أ و غريها، فيا له نم غلو واحنر

التوازن واالعتدال الصفة البارزة للمهنج اال ساليم، وقد صان هذا : "يقول سيد قطب
المهنج االندفاعات والغلو هنا وهناك، والتصادم هنا وهناك، هذه ال فة اليت مل يسلم 
مهنا أ ي تصور أ خر، سواء التصورات الفلسفية، أ و التصورات الدينية اليت شوههتا 

لته تأ ويالً خاطئًا، وأ ضافت هذا  التصورات البرشية لهيا أ و نقصته مهنا، أ و أ و  مبا أ ضافته ا 
 .(82)"التأ ويل اخلاطئ ا ىل صلب العقيدة 

ا هنا ال مة الوسط اليت تشهد ىلع الناس (: وكذلك جعلناُك أ مة وسطاً )ومعىن ال ية 
فيكون فتقيم بيهنم العدل والقسط، وتضع الموازني والقيم، وتبدى فهيم رأ هيا . مجيعاً 

هو الرأ ي المعتمد، وزتن قيمهم وتصوراهتم وتقاليدمه وشعاراهتم، ويه شهيدة ىلع 
، وبيامن يه تشهد  ىلع الناس هكذا، وحتُك ىلع ..الناس، ويف مقام احلُك العدل بيهنم

، وهبذا تتحدد ..أ معالهم وتقاليدها، وزتن ما يصدر عهنا، وتقول فيه اللكمة ال خرية
يفهتا، لتعرفها، ولتشعر بضخامهتا، ولتقدر دورها حق قدره، حقيقة هذه ال مة ووظ

وتستعد له استعداداً الئقًا، وا هنا لل مة الوسط بلك معاين الوسط، سواء نم الوساطة، 
مبعىن احلسن والفضل، أ و نم الوسط مبعىن االعتدال والقصد، أ و نم الوسط مبعناه المادي 

ال تغلو يف التجرد الرويح وال يف االرتاكس .. داحلىس، ا هنا أ مة وسطًا يف التصور واالعتقا
المادي، ا منا تتبع الفطرة المتمثلة يف روح متلبس جبسد يعيط لك ذي حق حقه يف تناسق 
واعتدال، ويه أ مٌة وسطًا يف التفكري والشعور ال َتمد ىلع ما علمت، وتغلق منافذ التجربة 

ا نم تصورات ومناجه وأ صول، ثم والمعرفة وال تقلد المقلدني، ولكن تتمسك مبا لديهن
يف التنظيم والتنسيق تنقـي ( أ مة وسطاً )تنظر يف لك نتاج للفكر والتجريب، ويه كذلك 

 .(83)الضمائـر ابلتوجيه والهتذيب، وتكفل نظام المجتمع ابلترشيع والتأ ديب
 وهبذا فقد وحض القرأ ن الكريم بنصوصية المعجزة مقاصده النبيلة يف حفظ القضااي 
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حفظ الدني، والنفس، العقل، والمال، العرض، : ى اليت هتم البرشية ويه مخسةالكرب
ولتحقيق مصلحة الفرد واجلماعة وال مة، وا جياد التوازن واالعتدال ىلع مهنج واحض 
مستقر، لذلك فالتوسط يف مجيع القضااي لينسجم مع ا ماكنيات البرش وقدراهتم، يف ظل 

خاء والمساواة بعيدًا ىلع الظلم هذه الوسطية تنعم البرشية ابالستق رار واحلرية واال 
 " والرصاع، ويف هذا المعىن يقول تعاىل 

 ِ َ ْوَن نَعِ اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن اِبهلل  ُمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوَتهْنَ اِس َتأ ْ ةٍّ أ ُْخِرَجْت ِللن َ َولَْو  ُكْنُتْم َخرْيَ أ ُم َ
 .(84)لَُهْم ِمهْنُُم اْلُمْؤِمُنوَن َوأ َْكرَثُمُهُ اْلَفاِسُقوَن  أ نَمَ أ َْهُل اْلِكَتاِب َلاَكَن َخرْياً 

وهبذا تظهر وسطية ال مة خبرييهتا واعتدالها يف قضية اال ميان ابهلل وال مر ابلمعروف 
والهني نع المنكر، وبعدها نع االحنراف يف ال فاكر والتصورات الضالة وأ ن تكون حياة 

نسان لكها هلل، وصـدق هللا حي  "ث يقول اال 
ِ َرب ِ اْلَعاَلِمنَي  ن َ َصاليِت َونُُسِِك َوحَمَْياَي َومَمَايِت هلِل َ  .(85)ُقْل ا ِ

 الوسطية يف النفقات والـمطعومات: الـمبحث الرابع
ذا اعتمدت ذلك يف نفقاهتا  ا ن الوسطية خري وربكة ىلع الفرد واجلماعة وال مة ا 

نه  رشع هللا ودينه الذي أ راده لهذه ال مة ومطعوماهتا، وحري هبـا أ ن تلزتم بذلك؛ ل 
 :ولذلك سنتحدث نع هذا المبحث يف مطلبني، وذلك فامي ييل. المسلمة الوسط
 الوسطية يف النفقات : الـمطلب ال ول

ا ن النفقات تعتمد بشلك كبري ىلع الواردات المتمثلة يف الكسب احلالل للمال 
الذي هو عصب احلياة، لذلك اعتىن القرأ ن الكريم بكسب المال نم حالل وحفظه 
فراط يف  نفاقه يف حالل أ يضًا، وقد ذكـر القرأ ن الكريم جمموعة نم ال ايت حتذر نم اال  وا 

ن َهُ  : حبه ومجعه، يقول تعاىل  (86)حِلُب ِ اخْلرَْيِ َلَشِديٌد  َوا ِ

َدُه * َوْيٌل للُِك ِ ُُهََزةٍّ لَُمَزةٍّ : ، ويقول أ يضا َسُب أ َن َ َماَلُه أ َْخلََدُه * ال َِذي مَجََع َمااًل َوَعد َ حَيْ
 (87)الَك َلُيْنَبَذن َ يِف احْلَُطَمةِ * 

نسان حبب اخلري وحب المال مم.  ا ؤيدي هذه بعض ال ايت اليت تبني مدى تعلق اال 
فراط يف حب الدنيا ىلع حساب ال خرة  .ا ىل اال 

ذا اكن الليل انم ك نه ( مجع مااًل وعدده: )قال السدي  أ لهاه ماله يف الهنار، هذا ا ىل هذا، فا 
 جيفة منتنة، يظن أ ن هذا المال الذي مجعه سيخلده يف هذه الدار ولكن ال مر ليس كما 
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 .(88)زمع وال كما حسب
وقد قص علينا القرأ ن الكريم قصة قارون ل خذ العربة والعظة نم فتنة الدنيا، يقول 

 : تعاىل
ن َ َمَفاحِتَُه َلَتُنوُء اِبلْ  ْم َوأ َتْيَناُه نِمَ اْلُكُنوِز َما ا ِ ن َ َقاُروَن اَكَن نِمْ َقْوِم ُمويَس َفَبىَغ َعلهَْيِ ُعْصَبِة ا ِ

ْذ َقاَل َلُه َقْو  ِة ا ِ ويِل اْلُقو َ
ُ اْلَفِرِحنَي أ ُ َ ال حُيِب  َ ن َ هللا  ِخَرَة * ُمُه ال َتْفَرْح ا ِ اَر اْل  ُ الد َ َ َواْبَتِغ ِفامَي أ اَتَك هللا 

 َ َ ن َ هللا  َلْيَك َوال َتْبِغ اْلَفَساَد يِف اْل َْرِض ا ِ ُ ا ِ َ ْنَيا َوأ َْحِسْن َكَما أ َْحَسَن هللا  ُ  َوال َتْنَس نَِصيَبَك نِمَ الد 
ُ الْ  َ َقْد أ َْهلََك نِمْ َقْبِلِه * ُمْفِسِدنَي ال حُيِب  َ ََومَلْ يَْعلَْم أ َن َ هللا  َا أ ُوِتيُتُه ىلَعَ ِعْلمٍّ ِعْنِدي أ  من َ َقاَل ا ِ

ُم اْلُمْجِرُموَن ، ََفََرَج  ًة َوأ َْكرَثُ مَجْعًا َوال يُْسأ َُل نَعْ ُذُُنهِبِ ُ ِمْنُه ُقو َ ىلَعَ نِمَ اْلُقُروِن نَمْ ُهَو أ ََشد 
ن َُه َلُذ َقْو  ويِتَ َقاُروُن ا ِ

ْنَيا اَي َلْيَت َلَنا ِمْثَل َما أ ُ ُ يُدوَن احْلََياَة الد  ِذنَي رُيِ
ٍّ ِمِه يِف ِزيَنِتِه َقاَل ال َ و َحظ 

ِ َخرْيٌ لَِمْن أ نَمَ َومَعَِل َصاحِلًا َوال يُلَق َ * َعِظيمٍّ  َ اُب هللا  اَها ا ِال َ َوَقاَل ال َِذنَي أ ُووُتا اْلِعْلَم َوْيلَُُكْ ََثَ
وَن  ارِبُ ِ َوَما اَكَن نِمَ * الص َ َ ونَُه نِمْ ُدوِن هللا  ََفََسْفَنا ِبِه َوِبَداِرِه اْل َْرَض مَفَا اَكَن َلُه نِمْ ِفَئةٍّ يَْنرُصُ
نَي  َ يَْبُس * اْلُمْنَترِصِ َ َ َن َ هللا  ْوا َماَكنَُه اِبْل َْمِس يَُقوُلوَن َوْيك ْزَق ِلَمْن يََشـاُء َوأ َْصَبَح ال َِذنَي مَتَن َ ُط الر ِ

َ َن َُه ال يُْفِلُح اْلاَكِفُروَن  ُ َعلَْيَنا خَلََسَف ِبَنا َوْيك َ اُر * نِمْ ِعبـَاِدِه َويَْقِدُر َلْوال أ َْن نَم َ هللا  ِتْلَك الد َ
ًا يِف اْل َْرِض َوال َفَساداً َواْلعَ  يُدوَن ُعلُو  َعلَُها ِلل َِذنَي ال رُيِ ِخَرُة جَنْ ِقنَي اْل   . (89)اِقَبُة ِلْلُمت َ

وقد بينت ال ايت حاالت بطر النعمة والغرور والزهو، ىتح استكرب ىلع عبادة هللا وحجد 
نعمة هللا، فاكن نتيجة ذلك أ ن عاقبه هللا ابخلسف والدمار والهالك َفرس الدنيا وال خرة، 

 .وهذه عاقبة البطر والكفر ابلنعمة واالستكبار
نفاقه، أ ما كسب المال فقد لذلك وضع القرأ ن الك ريم القواعد الرشعية لكسب المال وا 

اب: حرم القرأ ن الكريم الراب بلك أ ُناعه، يقول تعاىل َم الر ِ ُ اْلَبْيَع َوَحر َ َ  .(90)َوأ ََحل َ هللا 
 : وحرم الميرس بصوره المتعددة، يقول تعاىل

َا اخْلَْمُر  من َ ِذنَي أ َمُنوا ا ِ
َا ال َ ُ ْيَطاِن اَي أ َهي  َْنَصاُب َواْل َْزالُم ِرْجٌس نِمْ مَعَِل الش َ َواْلَمْيرِسُ َواْل 

ْيَطاُن أ َْن وُيِقَع َبْيَنُُكُ اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء يِف اخْلَْمِر * َفاْجَتِنُبوُه َلَعل َُُكْ ُتْفِلُحوَن  يُد الش َ َا رُيِ
من َ ا ِ
 ِ َ ُُكْ نَعْ ِذْكِر هللا  الِة َفَهْل أ َْنُتْم ُمْنهَتُوَن َواْلَمْيرِسِ َويَُصد َ  . (91) َونَعِ الص َ
، وحرم الرسقة ووضع عقوبة (92)(نم احتكر فهو خاطئ: )وحرم االحتاكر، يقول الرسول 

 :  لها، يقول تعاىل
 ُ َ ِ َوهللا  اِرَقُة َفاْقَطُعوا أ َْيِدهَيَُما َجَزاًء مِبَا َكَسَبا ناََكاًل نِمَ هللا َ اِرُق َوالس َ  ، (93)َعِززٌي َحِكيٌم  َوالس َ
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 : وحرم الغش يف الكيـل والميـزان، يقـول تعاىل
ِويالً  ُتْم َوِزُُنا اِبْلِقْسَطاِس اْلُمْسَتِقيِم َذِلَك َخرْيٌ َوأ َْحَسُن َتأ ْ َذا لِكْ ْوُفوا اْلَكْيَل ا ِ

َ  .(94)َوأ 
 : كذلك هنى القرأ ن نع أ لك المال ابلباطل، وا عطائه ا ىل احلاكم رشوة لهم، يقول تعاىل
لُكُوا َفِريقًا نِمْ أ َْمَواِل  ِم لَِتأ ْ ىَل احْلاُك َ لُكُوا أ َْمَواَلُُكْ َبْيَنُُكْ اِبْلَباِطِل َوُتْدُلوا هِبَا ا ِ اِس  َوال َتأ ْ الن َ

ْثِم َوأ َْنُتْم َتْعلَُموَن  د أ ن وضع القرأ ن الكريم مهنج الوسطية يف مجع المال وبع. (95)اِبال ِ
نفاق المال، حيث جيب ىلع نم ميتلك المال أ ال يبخل  وكسبه، يضع القواعد المتوازنة يف ا 

 : مباله ىلع الفقراء والمساكني، وان يعيط احلق يف ماله، يقول تعاىل
ذاً  نَْساُن َقُتوراً  ُقْل لَْو أ َْنُتْم مَتِْلُكوَن َخَزاِئَن َرمْحَِة َریب ِ ا ِ ْنَفاِق َواَكَن اال  ْمَسْكُتْم َخْشَيَة اْل ِ

َ  (96)َل 
 : وقد حذر نم البخل، قال تعاىل

َا يَْبَخُل  من َ ِ مَفِْنُُكْ نَمْ يَْبَخُل َونَمْ يَْبَخْل َفا ِ َ  نَعْ َها أ َْنُتْم َهُؤالِء ُتْدَعْوَن ِلُتْنِفُقوا يِف َسِبيِل هللا 
ُ اْلغَ  َ ْن َتَتَول َْوا يَْسَتْبِدْل َقْومًا َغرْيَُُكْ ثُم َ ال يَُكوُُنا أ َْمَثاَلُُكْ نَْفِسِه َوهللا  ُ َوأ َْنُتُم اْلُفَقَراُء َوا ِ  . (97)ىِن 

نفاق، يقول تعاىل َوال َِذنَي : وقد ذكر القرأ ن الكريم ال ايت اليت تدلل ىلع الوسطية فـي اال 
ُفوا َومَلْ يَْقرُتُ  َذا أ َْنَفُقوا مَلْ يرُْسِ َعْل يََدَك : ، ويقـول تعاىل(98)وا َوَكـاَن َبنْيَ َذِلَك َقَواماً ا ِ َوال ََتْ

ىَل ُعُنِقَك َوال َتْبُسْطَها لُك َ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َملُومًا حَمُْسوراً   .(99)َمْغلُوَلًة ا ِ
التوازن هو القاعدة الكربى يف المهنج اال ساليم، والغلو اكلتفريط خيل : "يقول سيد قطب

زن، والتعبري جيري ىلع طريقة التصوري، فريمس البخل يدًا مغلولة ا ىل العنق، وريمس ابلتوا
اال رساف يدًا مبسوطة لك البسط، ال متسك شيئا، وريمس هناية البخل وهناية اال رساف 
قعدة كقعدة الملوم المحسور، فيقف البخيل حبرسة خبله، وكذلك المرسف ينهتي به رسفه 

 .(100)" ال مور الوسطملومًا يف احلالتني، وخري
نفاقه، وبذلك يتضح عدم  هذه بعض القواعد اليت أ رساها القرأ ن الكريم يف مجع المال وا 
صالحية المهنج الرأ مسايل والمهنج االشرتايك للحياة، فالنظام الرأ مسايل يقوم ىلع احلرية 

اًل أ م المطلقة للفرد دون قيود، فالفرد له احلريـة أ ن جيمع المال بأ ي طريقة اكنت حال
حرامًا، فالغاية تربر الوسيلة، ىتح لو أ دى ذلك ا ىل االحتاكر والغش واالستغالل، وغري 

 .ذلك، مما أ دى ا ىل تكديس ال موال يف أ يدي أ خشاص معدودني
نه يلىغ الملكية مطلقًا، وبذلك يغلب المصلحة العامة ىلع   أ ما النظـام االشرتايك فا 

 يف ماله، فالدولة يه اليت تترصف، وبذلك يذوب دور اخلاصة، فالفرد ليس له حرية الترصف 
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 .(101)الفرد
 الوسطية يف الـمطعومات: الـمطلب الثاين

م  لقد علمنا ديننا كيف نتبع احلق والعدل والوسطية يف مطعوماتنا، فأ حل لنا أ مورًا وحر 
نسان ومصلحته العاجلة  علينا أ مورًا أ خرى، وما اكن التحليل والتحريم ا ال لصاحل اال 
م علينا اخلبائث ل هنا خبيثة  وال جلة، مفثالً أ حل  لنا الطيبات ل هنا طيبة انفعة، وحر 

ُم اخْلََباِئَث : ضارة، قال تعاىل ُم َعلهَْيِ َباِت َوحُيَر ِ ي ِ  َلُهُم الط َ
ُ يَْسأ َلونََك : ، وقال تعاىل(102)َوحُيِل 

َباُت  ي ِ َ َلُهْم ُقْل أ ُِحل َ َلُُكُ الط َ َباُت َوَطَعاُم ال َِذنَي : وقال، (103)َماَذا أ ُِحل  ي ِ اْلَيْوَم أ ُِحل َ لَُُكُ الط َ
ٌ لَُهْم  ، ولذلك هنى هللا عباده المؤمنني أ ن حيرموا (104)أ ُووُتا اْلِكَتاَب ِحل ٌ لَُُكْ َوَطَعاُمُُكْ ِحل 

َباِت : طيبات أ حلها هللا لهم فقال تعاىل ُموا َطي ِ ِذنَي أ َمُنوا ال حُتَر ِ
َا ال َ ُ ُ لَُُكْ  اَي أ هَي  َ َما أ ََحل َ هللا 

ُ اْلُمْعَتِدنَي  َ ال حُيِب  َ ن َ هللا   .(105)َوال َتْعَتُدوا ا ِ
ذ ال صل أ ن حنل َ ما أ حل َ هللا لنا نم  فقد هناان ربنا أ ن نعتدي يف حتليلنا وحترمينا، ا 

م هللا علينا نم اخلبائث م ما حر   .المطعومات، وحنر 
يـات ا ليت تدل ىلع الوسطية يف المطعومات، وذلك نم خالل وقد ذكـر القرأ ن مجلـة نم ال 

اَي َبىِن أ َدَم ُخُذوا ِزيَنَتُُكْ ِعْنَد لُك ِ َمْسِجدٍّ َولُكُوا : عدم اال رساف والتجاوز، يقول تعاىل
ِفنَي  ُ اْلُمرْسِ ن َُه ال حُيِب  ُفوا ا ِ وُبا َوال ترُْسِ  .(106)َوارْشَ

ات ، واالبتعاد نع المحرمات نم ونم الوسطية واالعتدال احلرص ىلع تناول الطيب
َا اخْلَْمُر : المأ كوالت والمرشوابت اليت هنى هللا عهنا لضرها، قال تعاىل من َ ِذنَي أ َمُنوا ا ِ

َا ال َ ُ اَي أ هَي 
ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعل َُُكْ ُتْفِلُحوَن  َْنَصاُب َواْل َْزالُم ِرْجٌس نِمْ مَعَِل الش َ  ،(107)َواْلَمْيرِسُ َواْل 

ويقاس ىلع هذا النص مجيع المخدرات والمسكرات والمفرتات مهما اختلفت أ مساؤها 
 .وأ لواهنا وأ شاكلها

ُه : وقال تعاىل اي َ ْن ُكْنُتْم ا ِ ِ ا ِ َ َباِت َما َرَزْقَناُُكْ َواْشُكُروا هلِل  َا ال َِذنَي أ َمُنوا لُكُوا نِمْ َطي ِ ُ اَي أ َهي 
 . (108)َتْعُبُدوَن 
َ : قال تعاىل ُ ن َُه اَي أ هَي  ْيَطاِن ا ِ ِبُعوا ُخُطَواِت الش َ بًا َوال َتت َ اُس لُكُوا مِم َا يِف اْل َْرِض َحالاًل َطي ِ ا الن َ

هذه ال ايت وتحض معامل الوسطية يف المهنج اال ساليم، فال لك  (109).َلُُكْ َعُدو ٌ ُمِبنٌي 
ذري، سواء أ اكن والرشب مرشوع مما أ ابح هللا، ويكون الهني عندما يكون هناك ا رساف وتب

ىلع المرء أ ن يأ لك ما وجد، طيبًا أ و : اال رساف يف النوع أ م الُك أ م العادة، قال القرطيب
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ذا عدم،  ذا وجد، ويصرب ا  اكن قفارًا، وال يتلكف الطيب ويتخذه عادة وقد اكن النيب يشبع ا 
ذا تيرس، ذا اتفق له، ويأ لك اللحم ا  ذا قدر علهيا، ويرشب العسل ا  وال يعتمد  ويأ لك احللوى ا 

 .(110)أ صالً وال جيعله ديدانً ومعيشة النيب معلومة وطريقة الصحابة منقولة
ْبُته : قال الطربي يأ هيا الناس لكوا مما أ حللت لُك نم ال طعمة ىلع لسان رسول هللا  َفَطي َ

لُك، مما حترمونه ىلع أ نفسُك نم البحائر والسوائب والوصائل، وما أ شبه ذلك، مما مل 
، دون ما حرمته عليُك نم المطامع والمأ لك فنجسته، نم ميتة ودم وحلم أ حرمه عليُك

خزنري، وما أ هل به لغريي، ودعوا خطوات الشيطان الذي ويبقُك، فهيلكُك وويردُك 
 .(111)موارد العطب

فراط يف تناول ال طعمة ولو اكنت  ونم الوسطية يف المطعومات دعوة النيب لعدم اال 
اْب أ دم وعاء قط رشًا نم بطنه، حبسب اْب أ دم لقاميت يقمن صلبه، ما مل  : )حالاًل، لقوله  

ن اكن فاعالً فثلث لطعامه، وثلث لرشابه، وثلث لنفسه  .(112)(فا 
، فيا له نم ترشيع يتصف (113)"حنن قوم ال نأ لك ىتح جنوع، وا ن أ لكنا ال نشبع"وقال أ يضًا 

نسان ورش جعاز يف االعتدال والتوازن يف أ لك اال  به نم حالل دون ا رساف أ و ابلوسطية واال 
 .تبذري

 الـخاتـمة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وقد أ كرمنا هللا بامتم هذا البحث الذي 

 :اكنت أ مه نتاجئه كما ييل
ظهر لنا المعىن اللغوي للوسطية جبميع صيغها واشتقاقاهتا، كما اجهتد الباحثان يف : أ واًل 

نصاف والرفعة بسبب "وهو الوصول ا ىل معىن رشعيًا للوسطية  االعتدال واخلريية واال 
 ".الصفات المحمودة اليت ال ا فراط فهيا وال تفريط

ظهر أ ن الغلو والمغاالة يف العقيدة مرض خطري، وهو حمرم رشعًا، ل نه ؤيدي ا ىل نتاجئ : اثنيا 
سيئة ىلع الفرد وال مة والمجتمع، أ خطرها االحنراف والضالل يف أ مور العقيدة 

 .وقع مع أ هل الكتاب نم هيود ونصارىكما 
 ا ن احنراف العقيدة يرتتب عليه احنراف يف العبادة؛ ل هنا مثرة نم مثراهتا، مفن : اثلثا 

 اعتدل ووتازن يف اجلانب العقائدي، ومل يغايل أ و يهتاون يف ذلك، فال شك أ نه سيعتدل 
فراط أ و تفريط  .ويتوازن يف عباداته، وابلتايل ال يقع يف ا 
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ظهرت لنا أ مثلة متعددة للصحابة ريض هللا عهنم، حيث أ رادوا التشديد ىلع : عاراب
أ نفسهم يف اجلانـب التعبـدي، فتداركهم التقويم النبوي السوي، ليسدد 

 .خطامه ىلع رصاط هللا المستقيم
مزي  هللا هذه ال مة اال سالمية مبزية الوسطية يف لك المجاالت، لتشهد ىلع الناس : خامسا 

 .، وتقيم فهيم العدل والقسط، وتضع لهم الموازني والقيممجيعاً 
مثلت هذه الوسطية احلصن احلصني لل مة اال سالمية نم الوقوع فامي وقع فيه : سادسا 

أ هل الكتاب نم الهتاون والتالعب يف العبادة أ حياانً، ونم المغاالة 
 أ خرى، وهذا ما جعل ال مة اال سالمية ىلع طريق

السالمة  اكلرهبانية أ حياانً
 .واالستقامة والمداومة ىلع العبادة

ميانية بني أ بناء المجتمع : سابعًا  أ كد اال سالم ىلع الوسطية يف العالقات االجامتعية اال 
اال ساليم ليتحقق بيهنم التعاون والرتامح والتأ يخ والتاكفل والتساحم والعفو 

حسان  .واال 
المه نع الظلم والعدوان وسوء ظهر أ ن المسلم احلقييق هو الذي ريدعه ا س: اثمنًا 

ال خالق ويدفعه ا ميانه ا ىل المحافظة ىلع أ موال الناس وأ عراضهم ودماهئم، 
 .ل نه حيب لهم ما حيب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه

ا ن بناء ال رسة المسلمة نم منطلقات ومواصفات رشعية يه مثرة نم مثرات : اتسعًا 
حسان ا ىل الوالدني، الوسطية يف العالقات االجامتعية،  وكذلك الرب واال 

والتعامل بني أ فراد ال رسة والمجتمع، والتعامل مع غري المسلمني، لك ذلك 
 .ىلع أ سس رابنية عادلة منصفة

ا ن الوسطية مطلوبة يف ال فاكر والتصورات، فال جيوز الغلو والتطرف، كما أ نه : عارشا
السياج احلافظ  الجيوز التفريط والهتاون، فالتوازن واالعتدال هو

 .للوسطية السمحة
نفاقه يف حالل،: احلادي عرش  تظهر الوسطية يف النفقات ا ذا اكن كسب المال نم حالل، وا 

نسان يف االحنراف، فراط يف حبة ومجعة، وأ ي خروج نع هذه الوسطية وتقع اال   مع عدم اال 
 .كما وقع مع قارون وغريه

نفاق يف المطعومات والمرشوابت وذلك بعدم : الثاين عرش  يتحقق االعتدال يف اال 
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اال رساف أ و البخل مما حيقق  الوسطية بشلك واحض ورصحي، وقد أ مرت ال ايت بتحقيق هذا 
 .التوازن واالعتدال

وتربز الوسطية يف المطعومات والمرشوابت نم خالل حتليل الطيبات : الثالث عرش
ث، وعدم االعتداء والتجاوز يف التحليل والتحريم، لما وحتريم اخلبائ

 .رشعه هللا لهذه ال مة
يتحقق االعتدال والوسطية بعدم اال رساف يف تناول المطعومات : الرابع عرش

نسان، وقد أ كدت ال ايت  والمرشوابت، وا منا ؤيخذ ابلقدر الذي حيتاجه اال 
يا له نم ترشيع وال حاديث هذه الوسطية يف مطعوماتنا ومرشوابتنا، ف

 .قائمٍّ ىلع التوازن واالعتدال دون ا رساف أ و تقصري
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. 

 . 143:  2البقرة( 9)
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