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ABSTRACT 

Getting away from moderation and averageness in Islam leads to the spread of negativity extremism 

and unbalance in society thus it is very important now to consider speaking about moderation and 

averageness in Islam because of enormous change in our societies 

Researchers can't understand the rhetoric of moderation and averageness and apply their instructions 

unless they understand what is meant by both terms and identifying their interpretation in the Holly 

Quran Itself. That's why we are going to try to specify what is meant by modernisation and averageness. 

Through making a comparison Between the linguistic and religious meaning of both of them . On one 

hand and their real meaning on the other hand. 

Keywords:  moderation and averageness,  spread of negativity,  extremism and unbalance,  linguistic 

and religious meaning. 

 امللخص

 أصبحلذلك  عدم التوازن يف اجملتمع،التطرف و يؤدي إىل شيوع  السلبية و  يف االسالم عتدالالعن الوسطية وا بتعادإّن اال 
ال يتسىن و  ،احلديث عن االعتدال والوسطية يف اإلسالم ضرورة ملحة وسط االنقالب الذي تشهده جمتمعاتنا يف اآلونة األخرية

وتطبيق تعاليمهما إال بفهم املقصود من املصطلحني ومعرفة حدودمها يف القرآن  و االعتدايلفهم اخلطاب الوسطي  باحثلل
 الكرمي نفسه.

هذه الدراسة ضبط مفهوم الوسطية واالعتدال من خالل عقد مقارنة بني املصطلح اللغوي واملصطلح لذا سنحاول من خالل    
 ةفقهي ،وعيونالفقهي لكليهما ،وذلك من خالل احلفر يف داللة اللفظني والنظر إليهما بعيون لغوية حتمل دالالت جذرية 

انب اللغوي والفقهي للمصطلحني من انحية ،وبني ربط العالقات بني اجل ،ومن مث الت إسالمية وشرعية جديدةمل دالحت
 .مفهوم االعتدال والوسطية من انحية أخرى ،وذلك استنادا إىل مناذج شرعية لالعتدال والوسطية يف القرآن الكرمي 
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 مقدمة:

وتتطور األمم ما من خالل قوانني قرآنية ونبوية تزدهر  كقاعدة عاّمة   واالعتدال لقد رسخت الشريعة اإلسالمية الوسطية
: "وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا ل َِتُكونُوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس إن متسكت هبا، أما القوانني القرآنية فأبرزها قوله تعاىل

 ي  ما خُ :" عنها عائشة رضي هللا نذكر منها قولو أما القوانني النبوية ،143البقرة " َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً 
 صحيح البخاري.  "النيب صلى هللا عليه وسلم بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل أيمث فإذا كان اإلمث كان أبعدمها منه

،ومن   ظاهر السلبية وعدم التوازن يف اجملتمع امللذلك جند أن اخلروج عن الوسطية واالعتدال يف اإلسالم يؤدي إىل شيوع  
ذا السبب صار احلديث عن االعتدال والوسطية يف اإلسالم ضرورة هل، مّث تراجع وتدهور أحوال كل بلد حاد عنهما

،ولكن رغم تعدد الكتاابت والدراسات حول هذا  ونة األخريةملحة وسط االنقالب الذي تشهده جمتمعاتنا يف اآل
املوضوع إال أن يف حديثهم عن املصطلحني نوع من اهلروب عن األصل إىل الفرع ،وذلك برتكيزهم على أقوال املفسرين 

وم ،متناسني يف ذلك أن كليهما مصطلح قرآين دقيق مضبوط ينطلق من مفه واملتكلمني وعلماء أصول الفقه وغريهم
لذا هدفنا من  اثبت مستمد من القرآن الكرمي نفسه، ينبغي أن يكون معيارًا للفهم السليم بعيدًا عن الفهوم املنحرفة.

خالل هذه الدراسة أن نضبط مفهوم الوسطية واالعتدال متكئني يف ذلك على اجلانب اللغوي والفقهي لّلفظني معتمدين 
القرآن الكرمي والسّنة النبوية،فاخرتان عنوان :دراسة يف املصطلح اللغوي يف سبيل حتقيق ذلك على املعاجم اللغوية و 

والفقهي:"الوسطية واالعتدال يف القرآن أمنوذجا"ليكون موضوع الدراسة،و سنجيب من خالله على عّدة إشكاالت 
تدال يف اللغة؟وما أمهها:هل الوسطية واالعتدال مصطلحان خمتلفان لفظا ومتفقان معىن ؟ما الفرق بني الوسطية واالع

الفرق بينهما عند الفقهاء؟وما العالقة بني املعىن اللغوي والفقهي لالعتدال من جهة وبني املعىن اللغوي والفقهي للوسطية 
من جهة أخرى؟وكيف جتلت الوسطية واالعتدال يف القرآن الكرمي والسنة النبوية؟وما مدى تغرّي حال األمة اإلسالمية 

تلك التساؤالت من خالل احلفر يف داللة اللفظني والنظر    لىوقد سعت الدراسة إىل اإلجابة ع ها؟تإذا متّسكت بوسطيّ 
إليهما بعيون لغوية حتمل دالالت جذرية قد تساهم يف ربط العالقة بني املدلول األول للفظ واملدلول الذي انتقل إليه 

،كما قد تساهم يف  ت إسالمية وشرعية جديدةفقهي حيمل مدلوال قرآين ومنه إىل مصطلح  عندما حتول إىل مصطلح
قطع الصلة أو العالقة بينهما يف حالة ما إذا كان املصطلح الفقهي حيمل دالالت جديدة وخاّصة ال تفهم إال من خالل 
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اًل ،سواء يف منهجه أو يف مجيع جوابنه؛ أصواًل وفروعاً وعقيدة وعبادة وخلقاً وسلوكاً وتصوراً وعم السياق القرآين نفسه
 هنياً.  أمراً و  ،وخرباً وإنشاًء ،و ؛والذي جاء يف عدة أساليب :تصرحياً وإمياء، وتفصيالً و إمجاال

قد تطّرقنا يف األخري إىل تطبيق بعض النماذج الشرعية لوسطية العقيدة واألخالق اإلسالمية اليت إن حتّلت هبا األّمة و   
؛لتجنب   االعتدال والوسطية وحدودمها يف القرآن الكرمي والسّنة النبوية خاصةاإلسالمية لتغرّي حاهلا، وقد وّضحنا معامل  

اخلروج عنهما والوقوع يف التطرف الذي وقع فيه الكثريون بسبب سوء الفهم وعدم ضبط املصطلحات وفهم املقصد 
 الرابين من اآلايت واملصطلحات القرآنية. 

،واتّبعنا خطّة تفصيلية نذكر أهم   حليلي املقارنوقد اعتمدان يف سبيل حتقيق ذلك على املنهج الت  
       مباحثها:   

 املبحث األو ل: االعتدال

 االعتدال يف اللغة :1املطلب  

 االعتدال يف القرآن :2املطلب  

 االعتدال يف السنة النبوية  :3املطلب

 االعتدال يف االصطالح :4املطلب

 االعتدال عند الفقهاء :5املطلب

 االعتدال مبعىن االستواء  (أ
 ب( االعتدال مبعىن التوّسط بني حالتني

 جــ( االعتدال مبعىن االستقامة 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017           

 
 149 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 املبحث الثاين: الوسطية

 الوسطية يف اللغة :1املطلب  

 الوسطية يف القرآن :2  املطلب

 الوسطية يف السنة النبوية :3املطلب  

 الوسطية يف االصطالح :4  املطلب

 الثالث: العالقات والفروق بني املصطلحات:املبحث  

 العالقة بني املعىن اللغوي والفقهي للوسطية: :1املطلب  
 العالقة بني املعىن اللغوي والفقهي لالعتدال: :2املطلب  
 الفرق بني الوسطية واالعتدال يف اللغة: :3 املطلب
 القرآين والسنة النبويةالفرق بني الوسطية واالعتدال يف االستعمال   :4 املطلب
 الفرق بني الوسطية واالعتدال يف االصطالح )عند الفقهاء(: :5 املطلب

 املبحث الرابع : التطبيقات الشرعية لالعتدال والوسطية من خالل القرآن الكرمي

 وسطية العقيدة اإلسالمية  :1املطلب  

 وسطية األخالق   :2املطلب  

 اخلامتة

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017           

 
 150 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 االعتدالاملبحث األول:    

  :  املطلب األول:االعتدال يف اللغة  
هو توسط حال بني حالني يف كم أو كيف،كقوهلم جسم معتدل بني الطول والقصر، وماء معتدل بني البارد واحلار، 

َله كَعَدله، وإذا مال شيء قلت عدلّته أي: أقمته فاعتدل واستقام وقيل جارِيٌَة َحَسَنُة ،  )1(ويوم معتدل طّيب اهلواء، وعدَّ
. وال يفرق أهل اللغة بني االعتدال )2(أي طَيَِّبٌة غري َحارٍَّة  ؛االْعِتَداِل : أي القوام. وأايم ُمْعَتِداَلٌت َغرْيُ ُمْعَتِذاَلٍت 

تقام االستواء ، فهم يقولون : استقام الشيء إذا استوى واعتدل، ويقولون أيضا استوى الشيء إذا اس واالستقامة، و
 . )3(  واعتدل

وقد أتيت كلمة عدل يف اللغة مبعين العدول، يقال: )عَدَل( يف اللغة عداًل وعدوالً؛ أي مال، ويقال: عدل عن الطريق: 
حاد وعدل إليه: رجع، وعدل يف أمره عدال وعدالة: استقام، وعدل يف حكمه :حكم ابلعدل، وعدل الشيء عدال أي 

عدل بربه عدال وعدوال :أشرك وسّوى به  الشيء ابلشيء: سّواه به وجعله مثله قائما، و يقال:أقامه، وسّواه، وعدل 
 .)4 (غريه

االعتدال لغة: من العدل، وهو  ''كما حيمل االعتدال يف اللغة معىن آخر وهو القصد، مثلما ورد يف املصباح املنري: 
 املعىن مرادف لالقتصاد.  ذا. وهو هب )6(أي التوّسط فيها وعدم جماوزة احلدّ   ؛ )5(''القصد يف األمور

ومما سبق يتلخص أن االعتدال يف اللغة حيمل معاين العدل واالعتدال: احلكم ابلعدل، واالستقامة، والتقومي، والتسوية، 
واملوازنة، والتزكية، واملساواة واإلنصاف، والعدول: عدل عن الشيء أي مال وحاد عنه ،كما حيمل معىن واملماثلة، 

 التوسط بني أمرين، إضافة ملعىن القصد واالقتصاد يف األمور.

 املطلب الثاين:االعتدال يف القرآن:
: استعماله للفظ الَعْدل يف قوله تعاىل مشتقاته، مثل:ولكن استعمل بعض    يستعمل القرآن الكرمي مصطلح االعتدال،مل

أي ابحلق   58النساء:  ﴾  ْلَعْدلِ ِإنَّ اَّللََّ أيَُْمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اأْلََماََنِت ِإََلٰ َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّاِس َأْن ََتُْكُموا بِ   ﴿
َها َعْدٌل َواَل تَنَفُعَها     ﴿:    عز وجل  قوله  وعْدٌل مثل  ،  وابلقسط ًئا َواَل يـُْقَبُل ِمنـْ َواتَـُّقوا يـَْوًما الَّ ََتِْزي نـَْفٌس َعن نَـّْفٍس َشيـْ

 ﴾ الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّاَك فـََعَدَلَك  ﴿قوله تعاَل : أي فداء، وعّدلك يف  .123البقرة: َشَفاَعٌة َواَل ُهْم يُنَصُروَن ﴾ 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017           

 
 151 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 ۖ  اْْلَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر      ﴿:  عز وجل  له  قو . ويعدلون يف    7االنفطار:
 . )7(ى به غريه، يقال: عدل بربه عدال، وعدوال: أشرك وسوّ 01األنعام    مثَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرّبِ ِْم يـَْعِدُلوَن ﴾

قال هللا كما ورد يف االستعمال القرآين ما يقابل لفظ االعتدال من ألفاظ االستقامة والقوام واالستواء. يف سورة هود 
 وقوله تعاَل:،  112هود:  ﴾ ِإنَُّه ِبَا تـَْعَمُلوَن َبِصٌي     ۖ  فَاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَمن ََتَب َمَعَك َواَل َتْطَغْوا  :    عز وجل  

ُ مثَّ اْسَتقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة َأالَّ ََتاُفوا َوال ََتَْزنُو   ﴿ ُتْم تُوَعُدوَن ِإنَّ الَِّذيَن قاُلوا رَبُـَّنا اَّللَّ ا َوأَْبِشُروا ِبْْلَنَِّة الَِِّت ُكنـْ
  .  30فصلت:    ﴾

  املطلب الثالث:االعتدال يف السنة النبوية:
 تلك املواقف اليت ،رضي هللا عنهيرد لفظ االعتدال يف السنة النبوية الشريفة ولكن ورد ما يدل عليه من مواقف للنيب  مل  

 ،ونذكر من بني ذلك موقفني:  تفريط يف العبادةو ال  فراط، دين بعيد عن اإلجعلت من ديننا دين اعتدال واستقامة  
كثري العبادة والصالة، يصوم النهار، ويقوم الليل. وذات يوم، زاره سلمان   رضي هللا عنهكان أبو الدرداء -1
فلما رآه يُرهق نفسه بكثرة العبادة نصحه قائالً: "إن لربك عليك حقَّا، ولنفسك عليك حقَّا، رضي هللا عنه  الفارسي 

، قال:صدق سلمان بذلكصلى هللا عليه وسلم  وألهلك عليك حقَّا، فأعِط كل ذي حق حقه. فلما علم الرسول  
")8(. 

صلى هللا عليه النيب  جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج  "  أنه قال :  رضي هللا عنهأنس بن مالك  ي عنرو   –2 
 صلى النيب  فلما أخربوا كأهنم تقالوها. فقالوا: وأين حنن من  صلى هللا عليه وسلم  النيب  يسألون عن عبادة    وسلم

 

: أما أان فإين أصلي الليل أبداً ،وقال آخر أان   ال أحدهمق ،  قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخرهللا عليه وسلم  
 إليهم فقال:صلى هللا عليه وسلم    رسول هللاأصوم الدهر وال أفطر، وقال آخر أان أعتزل النساء فال أتزوج أبداً. فجاء  

 ،وأتزوج أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما وهللا إين ألخشاكم هلل وأتقاكم له، لكين أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد
 .)9 ( "،فمن رغب عن سنِت فليس مينء  النسا

 : املطلب الرابع:االعتدال يف االصطالح
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فاالعتدال واالستقامة  ،وبني التفريط والتقصري،  الذي هو وسط بني الغلو و التنطع ؛ و واحلق  مهو التزام املنهج العدل األقو   
 .)10(االستقامة والتزكية والتوسط واخلرييةواالعتدال هو   وسط بني طرفني مها اإلفراط والتفريط،

  املطلب اخلامس:االعتدال عند الفقهاء:
واالستقامة  املعىن اللغوي، لكّن املبحوث عنه هنا هو االعتدال مبعىن االستواء ليس لدى الفقهاء معىن لالعتدال غري  

 .)12(الرفع من الركوع أو السجود، ولذا يطلق الفقهاء كلمة االعتدال على أثر  )11(والتوّسط بني حالتني

وقد تكلم الفقهاء عن تفصيالت تتعلق مبا يتحقق به االعتدال، ووجوب االطمئنان يف االعتدال، وسنة رفع اليدين يف 
االعتدال، والدعاء فيه دعاء قنوت أو غريه، كما حتدثوا عن الشك يف متام االعتدال ،واالعتدال بغري نية االعتدال 
؛كاعتدال املصلي خوفا من سبع وحنو ذلك، وعن العجز عن االعتدال، وعن تعمد ترك االعتدال، وجتد ذلك كله 

األحكام املرتبطة ابالعتدال عند الفقهاء يف ، فلزاماً علينا أن نشرح بعض )13(مبسوطا يف كتاب الصالة من كتب الفقه
 ي:نشري إليها إمجااًل يف ما يلو موارد خمتلفة من الفقه،  

 

 االعتدال ِبعىن االستواء :  - (أ
،واستقرار األعضاء. والصحيح أن الطمأنينة    ،والطمأنينة  مثال انتصاب القامةاالعتدال يف القيام:   ✓

  )14(واالعتدال فرضان من فرائض الصالة ، فال ينبغي أن خيتلف يف فرضيتها على املذهب فإذا ختلف عنها بطلت 
هذا يف حال صّحته ومتكنه من االعتدال فيها، أما إن مل يتمكن من ذلك لضرورة ملحة أو مرض فال تبطل صالته 

 بسبب عدم اعتداله.
قام بناء الشريعة واألخالق اإلسالمية على االعتدال بني اإلفراط    :االعتدال ِبعىن التوس ط بني حالتني - (ب

،فالتفريط فيه أيضا مكروه والصفة بينهما ممدوحة كما هو احلال يف االقتصاد كصفة  مكروه   والتفريط فكما أن اإلفراط
 وسطى بني البخل والتبذير.

 االعتدال معىن التوّسط بني حالتني، يف بعض املوارد الفقهية، ونذكر منها:وقد أخذ    
اعترب الفقهاء يف وجوب قصر صالة املسافر سري مثانية   :املعيار يف القصر يف السفر بياض يوم معتدل ✓

 . ) 15)فراسخ فصاعداً، أو مسرية يوم معتدل من حيث الطول والقصر والسري  
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أّكد الشارع املقّدس على رعاية االعتدال يف املعيشة أبن ال يسرف وال يقرت،   :االعتدال والقصد يف املعيشة ✓
َواَل ََتَْعْل يََدَك َمْغُلولًَة   ﴿  قوله عز وجل  :ويدّل عليه  .  والتقتري، وهو صريح قول بعض الفقهاءبل يتوّسط بني التبذير  

 .  29اإلسراء:   ﴾ِإََلٰ ُعُنِقَك َواَل تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فـَتَـْقُعَد َمُلوًما َّمَُّْسورًا  
 االعتدال ِبعىن االستقامة :- (ج
الذكر حّث الشارع املقّدس على االستقامة يف الدين يف عدة آايت من   :االعتدال واالستقامة يف الدين  ✓

َفَما اْستَـَقاُموا َلُكْم فَاْسَتِقيُموا    ﴿:  احلكيم كما سبق وذكران يف االعتدال يف القرآن لّلفظة ومرادفاهتا، مثل قوله تعاىل
َناُهم مَّاًء َغَدقًا ﴿:  وأيضاً قوله  ،7التوبة:    ﴾  ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ   ۖ  ََلُْم    ﴾  َوَأن لَِّو اْستَـَقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة أَلَْسَقيـْ

ِلَك فَادُْع    ﴿:يف سورة الشورى  قول هللا عز وجل  . ابإلضافة إىل    16اْلن:    َواْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت ﴾  ۖ  َفِلذَٰ
واالستقامة وتدّل على لزوم الصراط املستقيم والسري فإّن هذه اآلايت كّلها تبني العالقة بني االعتدال  ،  15الشورى:  

 .وفقه
فلو مل تكن هناك استقامة ملا .اعترب الفقهاء االستقامة يف الدين معياراً للعدالة  :االستقامة معيار العدالة ✓

وجدت عدالة ألن االحنراف عن الصراط املستقيم، إما إفراط وإما تفريط وكالمها جتاوز للعدالة وعدول عن احلقيقة. 
كأن يكون اعتناء الشخص بدينه وخوفه من املعصية ابلغاً إىل حّد يبعثه يف العادة على اخلروج عن عهدة تكاليفه 

 ليسألوه عن عبادته. ع أبو الدرداء رضي هللا عنه والثالثة الذين جاءوا إىل بيت رسول هللاالشرعية، مثلما حصل م
 املبحث الثاين: الوسطية:

وأعدل الشيء أوسطه   الواُو والسني والطاء بناء صحيح يدل على العدل، والنصف،  املطلب األول:الوسطية يف اللغة:
  (16).ووسطه

 وجند أن كلمة وسط تضبط على وجهني: 
وْسط بسكوِن السنِي، فتكوُن ظرفًا مبعىن بنَي، حيث جاَء يف لساِن العرِب البِن منظوٍر أنَّ الوْسَط بُسكوِن  أحدمها:

  ظرٌف ال اسٌم، جاَء على وزِن نظريِه يف املعىن وهو )بنَي(. نقوُل: جلسُت وْسط القوِم، أي: بيَنهم... '' السنِي هو: 
''(17)  . 
 وَسطا بفتِح السنِي، وأتيت ملعاٍن متعددٍة ومتقابلٍة وهي أن تكوَن:  واثنيهما:  



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017           

 
 154 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 .(18)امساً ملاَ بنَي طريَف الشيِء وهَو منُه، مثَل قولِنا: قـََبْضُت وَسَط احلبِل، وجلسُت وَسَط الدارِ  -1
،نقوُل هو من َوَسِط القوِم: أي من (19)وِخيارُهُ أتيت صفًة مبعىن:خياٌر وأفضٌل ،فأوسُط الشيِء أفَضُلُه وأجوُدُه   -2
 خيارِهم

وقد أتيت مبعىن: عدٌل، فََأْعَدُل الَشْيِء أَْوَسطُهُ، كما تقّدَم قوُل ابن فارًس من أنَّ الوَسَط يُدلُّ على العدِل    -3
 .(20)''الوَسُط حَمرََّكٌة من كِل شيٍء أْعدلُهُ   ''،كذلَك ذُِكَرْت يف القاموِس احمليِط  

 
 

ويقاُل أيضًا شيٌء وَسٌط أْي ''  وأيضاً أْتيت وَسُط مبعىن الشيِء املعتدِل بنَي اجلّيِد والرديِء، قال اجلوهرُِي:   -4
املعتدُل من كِل شيٍء، يقاُل: شيٌء وَسٌط:  ''،وقال صاحُب املعجِم الوسيِط أبن الوَسَط هو:(21)''بنَي اجلّيِد والرديءِ 
 ''بنَي اجلّيِد والرديءِ 

، مثاًل: ال أتكْل من (22)ابإلضافِة إىل داللتِه على ما يكتنُفُه أطرافُُه )الشيُء( ولو من غرِي تساوٍ  -5
 وَسطِ الصحِن، فأُي موضٍع غرَي األطراِف واحلافِة يعترُب وَسطاً حىت ولو مل يكْن من املرَكِز.

 . (23)البيِئُي وغريُهكما أهنا أتيت مبعىن جماِل الشيِء وبيئتِه عند احملدثنَي، أي الوَسُط   -6
وكيفما َتصّرَفْت هذِه اللفظُة جتُدها حتمُل دالالٍت متقاربٍة ال خترُج يف معناها عن معاين العدِل والفضِل واخلرييِة والنصِف   

 واملتوسِط بني الطرفني والبيئيِة واملكانِة العاليِة واجلودِة والرفعِة، واالعتداِل، والبْينّيِة. 
يف القرآِن الكرمِي يف عدِة مواضَع، وذلَك بتصاريفهاَ   )وسط(وردْت مادُة   وسطية يف القرآن:املطلب الثاين: ال

املتعددِة، حيُث وردْت خبمسِة اشتقاقاٍت، أال وهي: َوَسطَا، الُوْسَطى، أْوسط، أوسَطهم، ووَسْطَن، وَسنُبنّيُ معىن كَل 
 ببعِض األحاديِث النبويِة يف توضيِح كلمٍة ِوْفَق ُوروِدها يف القرآِن الكرمِي مستعيننَي يف ذلَك أبقواِل املفسريَن، ومستدِّلنيَ 

 املعاين املقصودِة من اآلايِت القرآنيِة.
 قوله تعاَل:وردت يف  لفظة وَسطا:   (أ

ِلكَ ﴿ ، وقد 143البقرة:  ﴾  َشِهيًدا َعَلْيُكمْ  الرَُّسولُ  َوَيُكونَ  النَّاسِ  َعَلى ُشَهَداءَ  لَِتُكونُوا َوَسطًا أُمَّةً  َجَعْلَناُكمْ  وَكذَٰ
 تفسرُي هذه الكلمِة يف السنة النبوية الشريفة ،كما ذكر هلا املفسروَن عّدة معاٍن نذكُر منها:ورَد  

 (24)ُفسّرْت وسطا يف هذه اآليِة بـ: عْداًل وُعدوالً، وقد ساق الطربُي رمحه هللا عدداً من الرواايِت يف هذا املعىن. ✓
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واخلياِر ،حيث قالوا أبنَّ الوَسَط هو العدُل واخلياُر، وعّللوا ذلك ويوجد أيضًا من فّسرها ابجلمِع بني العدِل  ✓
أبن الزايدَة على األمِر إفراٌط، والنقَص عنُه تقصرٌي وتفريٌط، وكٌل من اإلفراِط والتفريِط ميٌل عِن الطريِق املستقيِم واملعتدِل 

 ُط بينُهما يف هذا املوضِع تتبني العالقُة بني الوسطيةِ فهَو شرٌّ ومذموٌم فاخلياُر هو الوَسُط بني طريْف األمِر، أي املتوس
واالعتداِل واخلرييِة والبينيِة، فاخلياُر هو الوسُط بني طريِف األمِر ،أي هو املتوسُط بينُهما، واخلياُر من الناِس ُعدوهلُم، و 

 أوسُط الناِس أعدهلُم.
ُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّاَلِة اْلُوْسَطٰى َوُقوُموا َحافِ ﴿    قوله تعاىل:ورَدْت هذه الكلمُة يف    لفظُة الُوسطى: (ب
. وقد فّسرها العديُد من املفسريَن، ونكتفي بذكِر تفسرِي ابِن اجلوزِي الذي وجََّه هذه اآليَة 238البقرة: ﴾  َّلِلَِّ قَانِِتنيَ 

  املراَد ابلصالِة الُوْسطى يف هذه اآليِة ثالثُة أقواٍل:عّدَة توجيهاٍت، ََشََلْت معَظَم آراِء املفسريَن املتباينِة، حيُث قاَل أبنَّ 
 أفضُلها. والثالث:  أوَسطُها مقداراً،  والثاين:  أهّنا أْوَسُط الصالِة حمالً،  أحُدها :

ِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا    ﴿قوله تعاَل:  أما قولُنا وسُط الشيِء خريُه وأعَدلُُه، ومنه   فإن قلنا   143البقرة:    ﴾وََكذَٰ
أبن الُوْسطى مبعىن الُفضلى جاز أن َيّدعي هذا كُل ذي مذهٍب فيها، وإن قُلنا: إهنا أوَسُطها ِمقداراً  فهَي املغِرُب ألنَّ 

قائلنَي إهنا العصُر أْن يقولوا: قبَلها صالاتِن يف النهاِر أقَل املفروضاِت ركعتاِن، وأكثَرها أربُع ،وإن قُلنا أْوَسطُها حماًل، فلل
وبعَدها صالاتِن يف الليل، فهَي ُوسطى. ومن قال أبهنا صالُة الفجِر، قال عكرمة: هَي َوَسٌط بنَي الليِل والنَّهاِر، ومن 

 قال هي الظهُر، قال: هي َوَسُط النهاِر.
القوِل األوِل والثاين مبعىن الوسِط يف ضوِء املعاين اليت سبَق بياهنُا  ومن خالِل ما ذََكران يتأكُد ارتباُط كٍل منَ 

وبذِلَك ذهبوا إىل تتبُِّع الصالِة بني الصالتنِي من كل جانٍب ،سواًء من جانِب احملِل أو املقداِر، ويتأكُد ارتباُط القوِل 
مبعىن اخلياُر والفضُل، وأبَن الصالَة الُوسطى هَي   الثالِث مبعىن اخلياُر والفضُل، وذلك عند مْن جعَل الوصَف مَن الوَسطِ 

 أفضُل الصالِة وأعَدهلُا وخيارُها وكالمها من معاين الوسطيِة ومن مساهِتا اليت متّيزها عن غريها.
هللا تعاَل: يف سورة املائدة قال أحدامها: وردت هذه الكلمُة يف آيتنِي من القرآِن الكرمِي، لفظة أوسط:  (ج

ُ ِبللَّْغِو يف َأْْيَاِنُكْم َولَِٰكْن يـَُؤاِخذُُكْم ِبَا َعقَّْدُُتُ اأْلَْْيَاَن  ﴿ َفَكفَّارَتُُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكنَي ِمْن َأْوَسِط   ۖ  اَل يـَُؤاِخذُُكُم اَّللَّ
قَاَل   ﴿هللا تعاَل: يف سورة القلم قال  واثنيهما: 89املائدة: ﴾ َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم َأْو ِكْسَوُُتُْم َأْو ََتْرِيُر رَقـََبٍة... 

وابلعودِة ألقواِل املفّسريَن جنُد أّن آيَة القلِم قد اتفَق املفسروَن على   ،28القلم:    ﴾َأْوَسطُُهْم َأمَلْ َأُقل لَُّكْم َلْواَل ُتَسبِ ُحونَ 
: قال ابن عباس رضي هللا عنهما  وجماهد '' قال أوسطهم''تفسريها مبعىن األفضُل واخلياُر ،وهو األعَدُل. قال ابن كثري
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، وقال (25)هللا عنه أعدهُلم وخريهم رضي هللا عنه وسعيد بن جبري رضي هللا عنه وعكرمة رضي هللا عنه وقتادة رضي 
يف آية املائدة ُفّسرْت على عّدِة  ولفظُه أوَسطهُ  .(26)'' أمثلهم وأعدَلم وأعقلهم'' أي '' قال أوسطهم'' القرطيب:

والسعِة، كما اشرتكْت أوجٍه وبعدِة معاين: منها األفضُل واملتوسُط وبني القليِل والكثرِي، وبني اجلّيِد والرديِء أو الشّدِة 
هذا يدل على أّن أوسَط تشرتُك يف الداللِة مع وسَط، ووسطا وغريها.   مع آيِة القلِم يف معىن: العدِل؛ أوسطُه، أي أعدلُه.

فجميعهم حيمُل معىن اخلياُر والبينيُة بني شيئنِي مع االختالِف بني هذيِن الشيئنِي أو الطرفنِي حسَب كِل تفسرٍي ورأٍي، 
فمنهم من يرى أنه يقصُد: أوَسطَه يف القدِر أي يف الكميِة ﴾  ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم    ﴿قوله تعاَل:   يف  فمَثالً 

هو اخلبُز والعسُل، ،أي  ومنهم من يرى أنُه يقصُد من أوسِط أجناِس الطعاِم   بني اإلسراِف والتبذيِر وبني القلِة والكثرِة.  
بُز و اللحُم ،كٌل حسَب مقدورِه وحسَب إطعاِمه ألهِله يف العسِر واليسِر. كما حتمُل داللَة العدِل اخلبُز والتمُر، اخل 

 .(27)واخلرييِة إْذ أن أوسَط الطعاِم أعدلُُه وأفضُلُه وخيارُه، فالوسُط هو األحسُن يف ميزاِن اإلسالِم  
 5العادَيت:  ﴾َواْلَعاِدََيِت َضْبًحا﴿وردت مرًة واحدًة يف القرآِن الكرمِي، وذلَك يف اآليِة:  لفظة فوسطَن: (د

أي فوسطَن '' وقد فّسرها املفسروَن على أَن معناها من التوسِط يف املكاِن، وأهّنا مبعىن الوسِط والتوسِط، قال القرطيب: 
، يقاُل وَسْطُت القوَم أي: ِصْرتُ     (28)'' َوَسَطُهمبركباهنم العدوَّ

وهي تتوسُط صفوَف األعداِء على غرٍّة  فَتوِقُع بينهم الفوضى ''وقال سيد قطب يف تفسريها:  (ه
 .(29)واالضطرابَ 

 املطلب الثالث:الوسطية يف السنة النبوية:
 ﴿ قوله تعاَل: حيث روى الطربي إبسناده عن النيب صلى هللا عليه وسلم: يف وردت وسُط ِبعىن العدُل: (أ

ِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا  وقد ساق عدد من الرواايت على هذا املعىن. كما روي عن أيب سعيد قال: عدوال''  ﴾وََكذَٰ
يوم القيامة، فيقول: لبيك وسعديك   يدعى نوح  (قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  اخلذري رضى هللا عنه قال:  

َي رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال ألمته: هل بلغكم؟ فيشهدون ما أَتَن من نذير، فيقول: من يشهد؟ 
ُشَهَداَء َعَلى َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا    وكذلكفذلك قوله جل  ذكره:  فيقول: َّممد وأم ته، فيشهدون أنه قد بل غ.

 .(30) )والوسط: العدل  النَّاِس ،
واملراُد هبذا احلديِث واضٌح ،وهو أن الوسَط هنا ُفسَر ابلعدِل وهو املقابُل للظلٍم، حيث أنَّ أمَة حممٍد صلى هللا عليه 

ْلَغْيِب اْرِجُعوا ِإََلٰ أَبِيُكْم فـَُقوُلوا ََي َأَبََن ِإنَّ ابـَْنَك َسَرَق َوَما َشِهْدََن ِإالَّ ِبَا َعِلْمَنا َوَما ُكنَّا لِ  ﴿وسلم َشِهدوا مبا عِملوا 
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وهو احلق، وهذا هو العدُل ألن الظلَم له طرفاِن والعدَل وَسٌط  بينهما، فالشهادُة مع أحِد  81يوسف:  ﴾َحاِفِظنَي 
 حٍق ظلٌم ، والشهادُة ابحلِق دوَن النظِر لصاحبِه عدٌل، فأمة حممد صلى هللا عليه وسلم ممن قال هللا فيهم  اخلصمنِي بدونِ 

 .181األعراف:    ﴾َوِِمَّْن َخَلْقَنا أُمٌَّة يـَْهُدوَن ِبْْلَقِ  َوِبِه يـَْعِدُلوَن    ﴿:    عز وجل  قوله  
إن اْلنَة مائُة درجٍة أعد ها هللاُ للمجاهديَن   (وردت وسط ِبعىن األفضل: قال صلى هللا عليه وسلم:   (ب

يف سبيِل هللِا، ما بنَي الدرجتنِي كما بني السماِء واألرِض فإذا سألتْم فاسألوُه الفردوِس، فإنُه أوسُط اْلنِة أو أعلى 
 .(32)األعدُل واألفضلُ واملراد ابألوسِط هنا:    .(31)  )اْلنةِ 

رسول هللا صلى هللا عن عبد هللا بن معاوية رضى هللا عنه قال: قال  وردت ِبعىن التوسُط بني الشيئنِي:   (ج
ثالٌث من فعلهنَّ فقد َطِعم طَْعم اإلْيان، من عبد هللا وحَده وعلم أنه ال إله إال هللا وأعطى زكاَة مالِه   (عليه وسلم:  

كَل عاٍم، ومل يُعِط اَِلرَمَة وال الَدرَنََة وال املريضَة وال الشْرَط اللئيمَة، ولكن من وَسط طيبًة بِه نفُسه، رافدةً   عليه ِ
. والوَسط هنا ما بني أجوِد الغنِم وبني السيئِ واملعيِب وهو (33) )أمواِلكم، فإن هللا يسألُكم خيَه، ومل أيُمرُكم بشر ِه

   .89املائدة:   )َفَكفَّارَتُُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكنَي ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم  (  قوله تعاَلمثل  
 ( عليه وسلم:  رسول هللا صلى هللا: وذلك يف عدِة أحاديَث نذكُر منها: قال  وردت ِبعىن الوسط املكاين (د

 .   (34) )الربكة تنزل يف وسط الطعام، فكلوا من حافتيه وال أتكلوا من وسطه
والوسُط هنا أشبُه ما يكوُن مبركِز الدائرِة ؛ (35) )ليس للنساء وسط الطريق  (صلى هللا عليه وسلم: وقوله أيضًا   

جممِل قولِه يقِصُد الوَسط املكاين، أي ما كان بني الشيئنِي ومنتصِفها أي نقطِة االلتقاِء بني أطراٍف متساويٍة. وهنا يف 
ألَن املشروَع يف حِق املرأِة أن تكوَن جبانِب الطريِق ال يف وسطِه، ملا حيدث من فتنٍة بسبِب بروزها وتعرِضها  ؛وهو منهُ 

، فمنها ما يدُل على معىن ومعناهُ  )الوسط(هذه بعُض األحاديِث اليت ورَد فيها لفُظ  للرجاِل إن مشْت يف الوَسِط.
وليَس كُل وسِط يدُل على الوسطيِة، ومنها ما ليَس كذلَك، إذ ال َتالُزَم بني الوَسِط والوسطيِة، فكُل وسطيٍة هي وسٌط،  

الوسطيِة، فقد يكوُن التوسُط حسيّا أو معنواي وقد يكوُن التوسُط زمانيًا أو مكانيًا وهذا ال عالقَة لُه ابلوسطيِة، إذن 
ل وسطيٍة تعترُب وسطًا وليَس ابلضرورِة لكِل وسٍط أن يدَل على الوسطيِة ، وذلك ألن الوسطيَة ال تدُل على املعىن فك

كما أن الوسطيَة تتجاوُز املعىن اللفظَي للوسِط إىل أموٍر أخرى أعُم  احلسيِّ أو املكايِن فقط كما هو احلال يف الوسِط.
شامُل للمصطلِح واستعماالتِه يف شىّت جماالِت العقيدِة والعبادِة واألخالِق. وليتسىن وأَشُل يقتضيها املعىن االصطالحي ال
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لنا فهُم الوسطيِة كمصطلٍح فقهٍي شامٍل بعيدًا عن املعىن اللغوي سننتقُل إىل تعريِف الوسطيِة اصطالحا ومعرفِة أبرِز 
 مساهتا.

عبد القادر بقوله: الوسطيُة هي مؤهُل األمةِ اإلسالميِة من العدالِة، يعرّفها فريد    املطلب الرابع: الوسطية يف االصطالح:
 .(36)واخلرييِة للقياِم ابلشهادِة على العاملنَي، وإقامِة احلجِة عليهمِ 

ومن خالِل التعريِف يتبنُي أن الوسطيَة ال حتمُل معىن البينيِة والتوسِط بني طرفنِي وحسب بل هناَك عوامٌل عديدٌة وأصوٌل 
ربٌَة جيُب مراعاهتُا عند ضبِط مفهوِم الوسطيِة وتطبيِقها على أمٍر من األموِر ،حيُث إّن إمهاَل أمٍر من األموِر يؤدي معتَ 

 إىل خالِف ذلَك ويعدُل بصاحِبه عن الصراِط املستقيِم.
 املبحث الثالث: العالقة والفروق بني املصطلحات.

نـَْنفي يف هذا املوضِع قوَل من اعترَب أنَّ الوسطيَة يف :  اللغوي والفقهي للوسطيةاملطلب األو ل:العالقة بني املعىن  
 ''االصطالِح هي جتاوٌز للمعىن اللغوِي مبعىن التوسِط بني طرفنِي، مثَلما صرّح به فريد عبد القادر يف تعريفِه للوسطيِة:  

 أي أّن التوسَط بني طرفنِي مهما كان موضوُع هذا أّما ما شاَع عنَد الناِس من الوقوِف عنَد أصِل داللِتها اللغويةِ 
 التزاماً واحنرافاً فليَس مبفهوٍم صحيٍح وفًق ما تبـُّينه اآلايتُ   -من الصراط املستقيم-التوسِط الذي مت اختيارُه

َدِقَق يف املعىن اللغوِي جيُد أن الوسطيَة ال تعين فقط التوسَط بني طر   . (37)''واألحاديثُ 
ُ
فنِي بل حتمُل وذلَك أن امل

 دالالٍت أخرى قد سبَق وأشْران إليها يف ثنااي البحِث وهي: العدُل واخلياُر واألفضُل واألمثُل وغريها.
االعتداُل يف اللغِة يعين التوسُط واالستقامُة، واالعتداُل املطلب الثاين:العالقة بني املعىن اللغوي والفقهي لالعتدال: 

 وسُط بني أمريِن و يعين أيضا االستقامُة.يف الفقِه يعين االستواُء والت
مما سبَق يتبنُي أن االعتداَل يف اللغِة حيمُل معاين العدَل  املطلب الثالث:الفرق بني الوسطية واالعتدال يف اللغة:

حيمل  والتزكيَة، واملساواَة، واإلنصاَف، وواالعتداَل: احلكُم ابلعدِل، واالستقامَة، والتقومَي، والتسويَة، واملماثلَة، واملوازنَة، 
: أعدَل عن الشيِء أْي ماَل وحاَد عنُه ،كما حيمُل معىن التوسِط بني أمريِن، إضافًة ملعىن القصِد واالقتصاِد   العدولَ معىن  

ُدها حتمُل أما الوسطيُة فكيَفما تصّرَفْت هذه اللفظُة )وسيطا، وسوطا، توسط، توسيط، واسطة، وسطى( جت يف األموِر.
دالالٍت متقاربٍة ال خترُج يف معناها عن معاين العدِل والفضِل واخلرييِة والنصِف واملتوسِط بني الطرفنِي والبيئيِة واملكانِة  
العاليِة واجلودِة والرفعِة واالعتداِل، والبينّيِة. ومن خالِل هذِه املعاين جنُد ارتباطًا وثيقًا يف املعىن اللغوي بني هذين 
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صطلحنِي ،إذ اجتمعْت يف ِكليِهما صفُة العدِل والتوسِط واالستقامِة واخلرييِة، فكالمها يدُل على الطريِق املستقيِم الذي امل
 هو بني طريقنِي إما رديئنِي أو جّيديِن ،أو بني اجليِد  و الرديء كما أن الوَسط ابلتحريِك هو العدُل واملعتدُل .

مل يرْد مصطلُح االعتداِل مطلقاً  واالعتدال يف االستعمال القرآين والسنة النبوية: املطلب الرابع:الفرق بني الوسطية
ِل يف القرآِن الكرمِي وال يف السنِة النبويِة ولكْن وردْت ألفاٌظ مقاربٌة هلا ،وهي: القواُم واالستقامُة وكالمها يدالِن على االعتدا

 الطريِق املستقيِم.والتوسِط واألفضليِة يف اختياِر األموِر و إتباِع  
أما عن مصطلِح الوسطيِة فلم يرْد هو أيضا هبذا اللفِظ وهذه الصيغِة )وسطية( وإمنا وردْت ُمشتّقاتُه يف القرآِن الكرمي 
والسنِة النبوية )وسطا، وسطى، أوسط، وسطن....( ومجيُعها حتمُل معىن العدِل واخلرييِة والتوسِط بني اإلفراِط و التفريِط 

 مبعىن األعلى واألفضل واخليار واألمثل ، وقد فسر الرسول صلى هللا عليه وسلم الوسَط ابلعدِل، ومن معاين ،كما أتيت
 .العدِل والوسِط: اخليارُ 

 

 
 املطلب اخلامس: الفرق بني الوسطية واالعتدال يف االصطالح )عند الفقهاء(:

َ أنَّ االعتداَل مسٌة من  مِساِت الوسطيِة ال تتحقُق الوسطيُة إاّل بوجوِده، ولكنَّ هذا ال يعين أنَّ من خالِل ما سبَق تَبنيَّ
، االعتداَل هو نفُسه الوسطيُة وأنَّ حتُقَق االعتداِل يعين ابلضرورِة حَتُقَق الوسطيِة، إذ أنَّ الوسطيَة أعُم وأَشُل من االعتدالِ 

ا، وهذا ال يعين التناُقَض بينهما ، بل مها ُمتالزمان ال يُذكر تشَمُلُه هو مع غريِه من الضوابِط والسماِت اليت سبق تبياهنُ 
أحُدمها إال وتبعُه اآلخُر حىت اعتربمهُا كثرُي من الدارسنَي مصطلحنِي خمتلنِي ملعىن واحٍد واستْعمُلومُها للداللِة على أمٍر 

تَحَقُق بتاات دون مسِة االعتداِل حىت تنَّ الوسطيَة ال  أ  ،واملتمّعن يف األمر جيد  واحٍد جمتازيِن بذلَك الفروَق البسيطَة بينُهما
 وإْن توفرْت أهُم أُسِسها وهي البينّيُة واخلرييُة.

 املبحث الرابع: التطبيقات الشرعية لالعتدال والوسطية من خالل القرآن الكرمي

 ذلك العلماء قواعد كلية تكون معياراً ملا سيحدث من نوازل معاصرة كما بنّي  ئة يستقر يعيإن الناظر يف األحكام الشر 
ابإلضافة إىل أن التشريع  والفقهاء، ليساهم ذلك يف إجياد واقع مزدهر ومتطور لألمة اإلسالمية دون تفريط أو إفراط،
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َوَمن  قوله تعاَل: ﴿عز وجّل غريه يف اإلسالمي هو املعيار للرساالت الرابنية كاملسيحية واليهودية فال يقبل عند هللا 
ْساَلِم ِديًنا فـََلن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يف اْْلِخَرِة ِمَن اخْلَاِسرِيَن   َتِغ َغْيَ اإْلِ  . 85عمران:  آل  ﴾يـَبـْ

: اعلم أن املطلوب األقصى يف مجيع األمور واألخالق الوسط ،إذ خري األمور أوساطها،  حياءكما جاء يف كتاب اال
فإن مقومات هذا النظام التشريعي احملكم يتجلى يف وضع البناء اإلهلي لبنية اإلسالم   (38)وكال طريف قصد األمور ذميم.  

ة اإلنسانية، للعمل على حتسني واقعنا اإلسالمي و الصلبة يف القرآن والسنة النبوية والتطبيق العملي للوحي وتنظيم احليا
 وسنعرض مناذج تطبيقية ملا أشران إليه: ،علّو مراتب األمة احملمدية  

 وسطية العقيدة اإلسالمية:املطلب األول:

منها: العقيدة يف اللغة من العقد نقيض احلل ،عقده يعقده عقدا وتعاقدا، وجاءت معاين كثرية  تدل على العقد نذكر 
َنزل أن الدين عنده   عز وجل  . وقد أثبت هللا  (39)ة و اإلثبات والتوثيق  اصّ اإلحكام و اإلبرام، والتماسك و املرّ 

ُ
 يف كتابه امل

ْساَلُم ﴿ لَقوله تَعاَل:هو اإلسالم  يَن ِعْنَد اَّللَِّ اإْلِ َوَما اْختَـَلَف الَِّذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهُم  ۖ  ِإنَّ الدِ 
نَـُهْم    . 19آل عمران:    ﴾َوَمْن َيْكُفْر ِِبََيِت اَّللَِّ فَِإنَّ اَّللََّ َسرِيُع اْلَِْساِب    ۖ  اْلِعْلُم بـَْغًيا بـَيـْ

ونستشهد هبذه اآلية أن كل األنبياء والرسل دعوا إىل اإلسالم والتوحيد والوسطية بني كل األداين وخاصة اليهودية 
ْساَلِم ِديًنا فـََلن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يف  ﴿لَقوله تَعاَل: واملسيحية بني اإلفراط والتفريط، ويف آية أخرى  َتِغ َغْيَ اإْلِ َوَمن يـَبـْ

اليهود   (:  قولهمصريهم يف  نبينا الكرمي صلى هللا عليه وسلم وقد اختصر  ،  85آل عمران:    ﴾َن اخْلَاِسرِيَن  اْْلِخَرِة مِ 
حّرفه اليهود والنصارى يف عقيدهتم   وبني مااإلسالم  بني  لذلك سنعرض مقارنة    (  40))مغضوب عليهم والنصارى ضالل  

 ونشرح ذلك فيما يلي:

والوسطية واالعتدال يف ،وابتعدوا    يف عقيدهتم اليت حرفوها جند أهنم احنرفوا عن جادة احلق  ابلنظر:  اليهودية (أ
والتفريط اللذين أخرجامها عن الذات اإلهلية، ووصفوا هللا بصفات تعاىل هللا عما يقولون علواً كبريًا ،ومتّيزا ابلتقصري 

 الصراط املستقيم، وفيما يلي بعض التفصيل يف احنرافهم عن الوسطية واالعتدال :
َ﴿ قَاَلِت اْليَـُهوُد ُعَزيـٌْر اْبُن اَّللَِّ َوَقاَلِت النََّصاَرى   هللا عز وجل :  ولوصفوا صفات اخللق للخالق ودليل هذا ق -1

 .  30اْلَمِسيُح اْبُن اَّللَِّ ﴾ التوبة:  
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أي وصفوا هللا تعاىل عن   .64املائدة:    َوقَاَلِت اْليَـُهوُد َيُد اَّللَِّ َمْغُلوَلٌة  هللا عز وجل : ﴿َ كذلك قال     -2
َوقَاَلِت اْليَـُهوُد   ﴿َ قوله:  وقال يف هذا علي بن أيب طلحة رضي هللا عنه، عن ابن عباس رضي هللا عنهما  ذلك ابلبخل  

 بقصدهم: خبيل أمسك ما عنده، تعاىل هللا عما يقولون علًوا كبريًا.   ﴾يَُد اَّللَِّ َمْغُلوَلٌة  
هللا عز وجل : قول  وبرهانه  ،أما ابلنسبة للجانب اآلخر من حتريف عقيدهتم أهنم اختذوا هلل أنداد وعبدوا األصنام  

ََذ قـَْوُم ُموَسٰى ِمن بـَعْ  ﴿َ   ۖ  َأملَْ يـََرْوا أَنَُّه اَل يَُكلِ ُمُهْم َواَل يـَْهِديِهْم َسِبياًل  ۖ  ِدِه ِمْن ُحِليِ ِهْم ِعْجاًل َجَسًدا لَُّه ُخَواٌر َواَتَّ
َُذوُه وََكانُوا ظَاِلِمنَي ﴾ . مل يلق نصح موسى عليه السالم وتذكريه ووعظه من القوم قلباً واعيًا أو 148األعراف:   اَتَّ

 .(41)أذانً صاغية، فما أن تركهم عليه السالم وذهب إىل ربه يناجيه، حىت اختذوا العجل من بعده إهلا من دون هللا تعاىل  
هللا عز  ولقمن حتريفهم أن جعلوا للذات اإلهلية أندادا ، ودليل ذلك من القرآن الكرمي  أما النصارى: (ب

ًئا ِإْن َأرَاَد َأْن يـُْهِلَك  ۖ  لَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اَّللََّ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ  وجل : ﴿َ  ُقْل َفَمْن َْيِْلُك ِمَن اَّللَِّ َشيـْ
يًعا  نَـُهَما  ۖ  اْلَمِسيَح اْبَن َمْرمَيَ َوُأمَُّه َوَمْن يف اأْلَْرِض َجَِ  ۖ  ََيُْلُق َما َيَشاُء  ۖ  َوَّلِلَِّ ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بـَيـْ

ُ َعَلٰى ُكلِ  َشْيٍء قَ   .17املائدة:    ﴾ِديٌر  َواَّللَّ
أهنم يؤمنون أّن عيسى عليه السالم رهبم الذي يرزق وحيي ومييت، ولكن لديهم متناقضات يف إمياهنم ابإلله  .1

وَ  ۖ  َوقَاَلِت اْليَـُهوُد ُعَزيـٌْر اْبُن اَّللَِّ َوقَاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اَّللَِّ َ﴿  الذي يؤمنون به  ِلَك قـَْوَُلُم ِِبَفـْ  ۖ  اِهِهْم ذَٰ
ُ    ۖ  ُيَضاِهُئوَن قـَْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمن قـَْبُل     .30التوبة:    ﴾َأَّنَّٰ يـُْؤَفُكوَن    ۖ  قَاتـََلُهُم اَّللَّ

قال هللا: كذبين ابن آدم ومل يكن له ذلك، وشتمين ومل يكن له  (قال النيب صلى هللا عليه: يف احلديث القدسي و 
ذلك، فأما تكذيبه إَيي، فزعم أين ال أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إَيي فقوله: يل ولد فسبحاين أن اَتذ 

ويقول اإلمام ابن القيم رمحه هللا: ) وأما قوهلم يف مرمي: فإهنم يقولون إهنا أم املسيح ابن هللا ووالدته  .)صاحبة أو ولدًا 
 .(42)يف احلقيقة (

الذي يبني طيش النصارى وخروجهم عن الطبيعة البشرية هو زعمهم أن هللا سبحانه وتعاىل ثالث، و زعمهم  .2
عما يقولون علواً كبرياً ،يرون أنه: ) نزل السماء وجتسد من روح القدس أن عيسى ابن مرمي هو بن هللا سبحانه وتعاىل 

 (43)وصار إنساانً وحبل به وولد من مرمي البتول وقتل وصلب(
وقد ذكر اإلمام ابن القيم رمحه هللا: ) إن هذه األمة: أي النصارى ارتكبت حمذورين عظيمني، ال يرضى    .3

 املخلوق، حىت جعلوه شريك اخلالق و جزءاً منه، وإهلاً آخر معه... مث صار هبما ذو عقل وال معرفة، أحدمها: الغلو يف
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إىل أن لطمت اليهود خديه، وربطوا يديه، وبصقوا يف وجهه، وصفعوا قفاه ...( فهكذا رهبم الذي يعتقدون به يعامل. 
وا هللا تعاىل مسبة ما سبه وذكر عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، أنه قال فيهم: ) أهينوهم وال تظلموهم، فلقد سب

 (44) إايها أحد من البشر (
ُقْل َ﴿  ،حيث قال هللا سبحانه وتعاىل:خصة يف سورة اإلخالصمل العقيدة اإلسالميةجند أن  اإلسالم: (ج

ُ الصََّمُد )( مَلْ يَِلْد َومَلْ يُوَلْد )( َومَلْ َيُكْن لَُه ُكُفًوا َأَحدٌ  ُ َأَحٌد )( اَّللَّ  وقد ذكر أبو هريرة   .4-1﴾اإلخالص:  ُهَو اَّللَّ
 

، أي يف معىن الصمد يدل على (45) رضي هللا عنه يف معىن الصمد: )إنه املستغين عن كل أحد واحملتاج إليه كل أحد (
 اإلثبات والتنزيه، فاإلثبات هو الذي يصمد إليه أي يرجع إليه كل أمر أما التنزيه فبوصفه تعاىل أبنه غين عن كل شيء.

آَمَن الرَُّسوُل ِبَا أُْنِزَل ِإلَْيِه ِمْن رَبِ ِه َواْلُمْؤِمُنوَن   ﴿َ   قوله تعاَل:واملسلمون يؤمنون بكل الرسل و الكتب السماوية بدليل  
ْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفَراَنَك رَبَـَّنا َوِإلَْيَك ُكلٌّ آَمَن ِبَّللَِّ َوَمالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه ال نـَُفرِ ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَاُلوا  َسَِ

.  ووجه الداللة أن كل الرساالت مشرتكة يف اإلميان والدعوة إىل توحيد هللا يف أمسائه وصفاته 285البقرة:   ﴾اْلَمِصيُ 
قَاُلوا   ۖ  َأْشَهَدُهْم َعَلٰى أَنُفِسِهْم أََلْسُت ِبَربِ ُكْم  َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمن َبيِن آَدَم ِمن ظُُهورِِهْم ُذر ِيَـّتَـُهْم وَ   تعاَل:﴿َ   ،حيث قال

َذا َغاِفِلنَي ﴾  ۖ  َشِهْدََن   ۖ  بـََلٰى   أي كل نسل بين آدم يوحدون  172األعراف:    َأن تـَُقوُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإَنَّ ُكنَّا َعْن هَٰ
 جتّلى ذلكهللا عز وجّل. وابملقارنة جند أن اإلسالم هو بني التفريط واإلفراط، والتقصري والغلو فهو الوسط بينهم مجيعاً و 

 فيما يلي:
صفات هللا وتوحيده، فقد وصفوه سبحانه وتعاىل ابلكمال واجلالل وابألمساء احلسىن من غري تعطيل وال  .1

فَاِطُر السََّماَواِت َ﴿    بهوه بشيء من خلقه ال يف ذاته وال يف صفاته كما فعل اليهود والنصارى وقالوا يف اآليةمتثيل فلم يش
َعاِم َأْزَواًجا    ۖ  َواأْلَْرِض   ُفِسُكْم َأْزَواًجا َوِمَن اأْلَنـْ ِميُع َوُهَو السَّ   ۖ  لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء    ۖ  يَْذَرؤُُكْم ِفيِه    ۖ  َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنـْ

 .11الشورى:    ﴾اْلَبِصيُ 
وكما جاء على لسان اجلن يف  ، ة واألوالدحباملسلمون مل جيعلوا هلل تعاىل أندادا، ونّزهوه عن اختاذ الصا .2
فهذا أقوى رد من القرآن الكرمي عن اليهود   .3اْلن:    ﴾َوأَنَُّه تـََعاََلٰ َجدُّ رَب َِنا َما اَتَََّذ َصاِحَبًة َواَل َوَلًدا      ﴿َ   قوله تعاَل:

 .والنصارى يف إشراكهم ابهلل تعاىل واختاذ أنداداً له وأبناء  
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ذي ال حييد إىل التعطيل والتشبيه  ونلخص أن العقيدة واإلميان ابهلل عز وجّل جيب أن تكون على الصراط املستقيم ال
والكيف و اختاذ أنداد من دون هللا عز وجّل وتعبد غريه، فالوسطية ما هي إال ترمجان ملا يف داخل اإلنسان من توحيد 
هللا عز وجّل يف الربوبية، و االلوهية، وتوحيد األمساء والصفات، وابملعرفة تتغري تصرفات اإلنسان و تكون أخالقه وأسلوبه 

هللا عز وجل  كل ما فيه يوافق إميانه وعقيدته، ونذكر يف هذا املقام حديثا قدسيا على سبيل املثال ال احلصر، حيث أن  و 
عبدي جعت فلم تطعمين، عبدي مرضت فلم تعدين، فيقول كيف أطعمك وأنت رب العاملني، كيف  (يقول: 

 )أعودك وأنت رب العاملني، فيقول هللا عز وجل : أما علمت أن عبدي فالن جاع فلم تطعمه ومرض فلم تعده 
الوسطية يف التعامل مع  ووجه الداللة من احلديث  هو أنه لو ساد هذا املعىن بني الناس من منظور. صحيح مسلم 

بعضنا البعض لصافحتنا املالئكة، و لعادت األمة اإلسالمية قائدة ورائدة من جديد، بوسطيتها اليت اختارها هللا عز 
 وجّل هلا  لنكون شهداء يوم القيامة على ابقي األمم، ويكون نبينا صلى هللا عليه وسلم علينا شهيدا.

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ن عائشة رضي هللا عنها عندما سئلت عن خلق  ع  وسطية األخالق:  املطلب الثاين:  
ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر  ﴿َ  قال هللا عز وجل :وهو القدوة يف كل زمان ومكان وقد   فقالت:     )) كان خلقه القرآن ((

وهذه اآلية ترسخ أشياء وأتسس لكل القواعد واملبادئ اليت تيسر   .199األعراف:    ﴾ِبْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْْلَاِهِلنَي  
 أحدمها:  التعامل بني الناس، وحق هلا أن تنتشر يف اجملتمعات، وتلك املبادئ متثلت حسب اآلية الكرمية يف ثالثة أمور:

أن الناس يف التعامل معه   الثالث:  أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة.  الثاين:  ا فيه مصلحتهم.وهنيهم مب  أمرهم
 قسمان: موافق له موال، ومعاد له معارض، وعليه يف كل واحد من هذا واجب األخذ.

. وقال: (46)أحسن الناس خلقاً ((    رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )) كان  نهابإلضافة إىل ما روى أنس رضي هللا ع
وال ََشْمُت رائحة قط أطيب من رائحة   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،)) ما َمسست ديباجاً وال حريراً ألني من كف  

عشر سنني، فما قال يل قط: أف،  رسول هللا صلى هللا عليه وسلمولقد خدمت  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
 . (47)ال فعلت كذا ؟ ((وال قال لشيء فعلته؟ وال لشيء، مل أفعله؟ : أ

إن من أحبكم إيل ، وأقربكم مين جملسًا يوم  (النيب صلى هللا عليه وسلم: وخنتم حبديث جابر رضي هللا عنه عن 
القيامة أحاِسُنكم أخالقاً، وإن أبغضهم إيل وأبعدكم مين يوم القيامة الثراثرون واملتشدقون واملتفيهقون، قالوا: َي 

كالم أما الثراثر: هو كثري ال. (48))رسول هللا، قد علمنا الثراثرون واملتشدقون، فما املتفيقهون ؟ قال: املتكربون 
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تكلفاً. واملتشدق: املتطاول على الناس بكالمه، ويتكلم مبلء فيه تفاصحاً وتعظيماً لكالمه، واملتفيهق: أصله من الفهق 
 .(49)وهو االمتالء، وهو الذي ميأل فمه ابلكالم ويتوسع فيه ، ويغرب به تكرباً وارتفاعاً، وإظهاراً للفضيلة على غريه

مل يقل أكثركم صالة أو زكاة، فإن كان لكل ركن يف اإلسالم مكانته فكذلك األخالق   فضالً أنه صلى هللا عليه وسلم 
 ،فال معىن ملن يصوم ويصلي ويؤذي الناس ويسب هذا ويشتم هذا ،ويهتك عرض هذا، ويقتل هذا ...إخل.

ت العقيدة الوسطية ألخالق يف الدين اإلسالمي مكانة عالية تساهم بشكل مباشرة يف هنضة األمة احملمدية، وإذا كانفل
طرف اآلخر بدون قصد وال يريد بذلك ال لهتتم ابجلانب الروحاين، فاألخالق متثل اجلانب املادي ألهنا أعمال تقدم ل

رسول  جزاء وال شكور إال وجه هللا عز وجّل دون تفريط أو إفراط، ففي حديث عائشة رضي هللا عنها: قالت مسعت
أي أنه يبلغ   (50))إن املؤمن ليدرك حبسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار  (هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:    

الذي قال فيه رب  رسول هللا صلى هللا عليه وسلمو قدوتنا يف ذلك سيد البشرية مجعاء املراتب العلى حبسن خلقه، 
  .04القلم:    ﴾َوِإنََّك َلَعَلٰى ُخُلٍق َعِظيٍم    ﴿َ جل جالله:    العباد

 اخلامتة:

كثرياً من الدارسنَي ال يفرقوَن بني الوسطيِة واالعتداِل سواًء يف املفهوِم اللغوِي أو الشرعِي ويروَن أبهنما لفظاِن مرتادفاِن   إنّ 
والفضِل وغرِي ذلَك من املعاين اليت حيملها  معىن : العدِل واالستقامِة واخلرييِة واالعتداِل والوسطيِة والقصدِ  حيمالنِ 

اللفظاِن ،ولكّن املتتبَع ملعاين اللفظنِي من خالل املعاجِم اللغويِة جيد فروقًا لغويًة دقيقًة بينُهما، فهما لفظنِي متقاربنِي 
فضُل. كما أنه حيمُل داللَة لكنهما غرُي مرتادفنِي وال ينوُب أحُدمها عن اآلخِر يف كِل املواضِع، فالوسُط يعين العدُل واأل

التوسِط يف املكاِن ويف الزماِن وهذا ال جندُه يف املعىن اللغوِي للعدِل، كما أن العدَل تعين القسُط وهذا ال تدُل عليه لفظُة 
ىل الرديِء الوسِط والتوسِط، وإمنا تدُل فقط على البينّيِة بني أمريِن سواٌء جيديِن أم رديئنِي، وقد يكوُن الوسُط بينهما إ

أقرُب وبذلك ال يتحقٌق القسُط والصراُط املستقيُم. كما أن االعتدال والوسطية كمصطلحني فقهيني قد تداوهلما 
الدارسون حتت معىن واحد يشمل وسطية هذا الدين ووسطية هذه األمة واعتداهُلا يف األحكام الشرعية وغريها، حىت 

معىن واحد وهو مؤهل هذه األمة من العدالة واخلريية أو هو املنهج ابت املصطلحني لصيقني يذكران ليُدالن على 
الوسطي املعتدل بني اإلفراط والتفريط، ولكن الناظر بتمعن يف مدلويل هذين املصطلحني ويف عالقة معنامها اللغوي 

نية واالعتدال ورفع مبعنامها االصطالحي جيد أن الوسطية أعم وأَشل من االعتدال، فالوسطية حتمل معىن اخلريية والبي
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احلرج والصراط املستقيم، وال يتحقق داللتها إال من خالل حتقق كل من هذه السمات األساسية يف تركيبها، وهذه 
السمات اليت يتوسطها االعتدال كسمة من مساهتا، وهبذا جند أن االعتدال ليس هو الوسطية بل هو مسة من مسات 

، فهما مصطلحان متالزمان ويكمل أحدمها اآلخر.وقد عرجنا من خالل الدراسة الوسطية ال يتحقق الوسطية إال بوجوده
إىل منوذجني تطبيقيني لالعتدال والوسطية من خالل القرآن الكرمي، متثل النموذج األول يف اجلانب الروحي واملتمثل يف 

ملتمثل يف األخالق؛ أي األفعال اخلارجية العقيدة أي األفعال الداخلية للمسلم، ومتثل النموذج الثاين يف اجلانب املادي، وا
 :ا أن له وكالمها ترمجان لإلنسان. واستنتجنا من خالهلم

يف اجلانب الروحي للمسلم ،وحمل العقيدة القلب ،وإذا صلح القلب صلحت تتجّلى وسطية العقيدة اإلسالمية    -
و األفعال ترمجان هلا إذا كانت   ،واملكان والكون أبسرهالعقيدة،إذا صلحت العقيدة صلح اإلنسان، بل و صلح الزمان  

فالوسطية يف العقيدة ما هي إال ترمجان ملا يف داخل اإلنسان من توحيد هللا عز وجّل يف   على الصراط املستقيم.
 الربوبية، و األلوهية، وتوحيد األمساء والصفات وغريها.

ألخالق تعّد ركيزة من ركائز الصراط املستقيم، ألهنا شاملة وسطية األخالق مثرة طبيعية للعقيدة الصحيحة ، فا -
 للسلوك البشري كله .

ألخالق يف الدين اإلسالمي مكانة عالية تساهم بشكل مباشرة يف هنضة األمة احملمدية، وإذا كانت العقيدة الوسطية ل-
 هتتم ابجلانب الروحاين، فاألخالق متثل اجلانب املادي،وكالمها مكمل لآلخر.

الوسطية واالعتدال هي األداة الوحيدة يف عصران الراهن اليت  توصلنا إىل بر األمان  فهي وسط بني الغالة املثاليني؛   -
 وهم النصارى الذين ختيلوا اإلنسان مالكاً أو شبه مالك، فوضعوا له من القيم واآلداب ماال ميكن له ، واختذوا شركاء 

 

ملخلوق ، وبني غالة الواقعيني؛وهم اليهود الذين حسبوه حيواانً أو كاحليوان ،و وأنداد هلل عز وجل وشبهوا اخلالق اب
 عبدوا األصنام وسّبوا هللا سبحانه وتعاىل عن ذلك علواً  كبرياً . 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017           

 
 166 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

لدراسات اإلسالمية اليت هلا دور يف تطوير واقع األمة وخدمة اإلنسانية واليت تسعى لتحقيق وأخرياً هذا غيض من فيض ا
فما كان فيه من صواب فمن هللا عز وجل وما كان فيه من خطأ فمنا ومن ،، مبشاركة واقع مزدهر لألمة اإلسالمية

 الشيطان ،وأستغفر هللا العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه.

 و نسأل هللا تعاَل التوفيق والسداد يف القول والعمل
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،مؤسسة   2005 ،8حتقيق:الرتاث يف مؤسسة الرسالة،اشراف:حممد نعيم العرقسوسي ،ط ،القاموس احمليط ،حممد بن يعقوب الفريوزآابدي )4( 

 . 1/1332الرسالة،بريوت،

 .2/396 ،بريوت  ،املكتبة العلميةّ  ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي ،أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي )5( 
 .2/505جع نفسه، ر امل )6(
 . 2/588، ابب العني، لدعوة دار ا املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزايت ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار، )7( 
 .6139صحيح البخاري، كتاب األدب، ابب صنع الطعام والتكلف للضيف، حديث رقم حممد بن إمساعيل البخاري، )8( 
 . 5/1949، 4776البخاري، كتاب النكاح، ابب الرتغيب يف النكاح، حديث رقم صحيح حممد بن إمساعيل البخاري: ) (9
اململكة العربية  ،للنشروزارة الشؤون الدينية  ، ه1425 ،2،طكتاب حبوث ندوة أثر القرآن الكرمي يف حتقيق الوسطية ودفع الغلو، جمموعة من العلماء )10(

 . 1/6 ،السعودية

 .14/3711 ، ة دائرة املعارف الفقه اإلسالمي سسؤ م املوسوعة الفقهية، جمموعة من العلماء، ) (11
 . 5/203، نفسه) (12
 5/203، نفسه) (13
 .1/148، بريوت ،،املكتبة العصرية لسالك يف مذهب إمام األئمة مالكأسهل املدارك شرح إرشاد ا،أيب بكر بن حسن الكشناوي ) (14

 . 1/369،مصر ،،دار الطباعة املنريية  الروضة الندية شرح الدرر البهية  ،البخاريأيب الطيب صديق مب حسن القنوجي  (15) 
 .6/108، ،دار الفكر،كتاب الواو، ابب الواو والسنيمعجم مقاييس اللغة، رس ،حتقيق:عبد السالم حممد هارون ابن فاأمحد  (  16)
 .8/427مرجع سابق ،فصل الواو، ابب وسط، ،ابن منظور   (17) 
 . 7/427مرجع سابق، ،ابن منظور  (18)
 .430-7/427، مرجع سابق، ابن منظور (19) 
 .893، مرجع سابق، ابب الطاء، فصل الواو، صالفريوزآابدي ( 20) 
 .2/658 ،بريوت ،، املكتبة العلمية ري يف غريب الشرح الكبري للرافعياملصباح املن،أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي  ( 21) 
  .1088، مرجع سابق، صإبراهيم مصطفى وآخرون  ( 22) 
 . 1088، صرجع نفسهامل (23) 
 .2/153 دار هجر، 2001، 1ط،:جامع البيان عن أتويل آي القرآن تفسري الطربيحممد بن جرير الطربي ، (24)
 . 4/406، وحممد إبراهيم البناء،مطبعة الشعب،القاهرةلقرآن العظيم ،حتقيق:عبد العزيز غنيم ،محد أمحد عاشور تفسري ا أبو الفداء إمساعيل بن كثري: (25)
 .18/244،  القاهرة ،دار الكتب املصرية، 2ط تفسري القرطيب،  حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، َشس الدين القرطيب،(26) 
 .32-31-30ص ،،دار النفائس  الوسطية يف القرآن الكرمي ، علي حممد الصَّاَليب (27) 
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 .160/ 20، القرطيب ،مرجع سابق  (28) 
 .6/3958 دار الشروق،القاهرة،،1988، 15، طيف ظالل القرآن سيد قطب،  (29) 
 . 4487.رقم5/186،كتاب التفسري، ابب "وكذلك....." البخاري صحيح: حممد بن إمساعيل البخاري  (30) 
 .279رقم احلديث  3/266اجملاهدين، ،كتاب اجلهاد والسري، ابب درجات  أخرجه البخاري(  31) 
 . 6/16،دار املعرفة،بريوت،كتاب اجلهاد والسري، ابب درجات اجملاهدين شرح صحيح البخاريفتح الباريء أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،   (32) 
 .1046رقم:  3/38،لسلة األحاديث الصحيحة لأللباينس، حممد انصر الدين األلباين  (33) 
 .1805،رقم: 4/229،كتاب األطعمة، ابب ما جاء يف كراهية األكل يف وسط،  الرتمذيرواه   (34) 
 .856رقم 2/355، مرجع السابق،  حممد انصر الدين األلباين(35) 
 .41، مرجع سابق، ص  علي حممد الّصاليب(36)
 .41مرجع سابق، ص ، علي حممد الّصاليب  (37)
 . 3/96 ،إحياء علوم الدين الغزايل، (38)
 . 3/296ابب العني، ، ابن منظور (39) 
 .5/204كتاب التفسري، ابب من سورة الفاحتة، سنن الرتمذي،ذي، الرتم  (40) 
 . 269، ص  ،مرجع سابقعلي حممد الّصاليب   (41) 
 . 1/139 ،املدينة املنورة،اجلامعة اإلسالميةهداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى ، ،ابن القيم  (42) 
 .2/28 ،بريوت،، دار املعرفةامللل والنحل ، حتقيق : حممد سيد كيالين ،حممد بن عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد الشهرستاين  (43) 
 .2/283بريوت، ،دار املعرفة، 2، ، ط إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  ،حتقيق: حممد حامد الفقي ،ابن قيم اجلوزية (44)
 .20/245مرجع سابق،  َشس الدين القرطيب،(45)
 .6203، رقم 7/154ب، ابب الكنية للصيب، اصحيح البخاري، كتاب اآلدالبخاري، (46) 
 .2330، ومسلم رقم 3561، رقم: 4/201صحيح البخاري، كتاب املناقب، ابب صفة النيب،  البخاري، (47) 
 .2018رقم  4/305ذي، كتاب الرب والصلة، ابب ما جاء يف معايل األخالق، رواه الرتم  (48) 
،دار ابن  2007، 1،ط حتقيق: ماهر ايسني الفحل ،ابب احللم واألانة والرفق من كالم سّيد املرسلني، ،رايض الصاحلني النووي أبو زكراي حيي بن شرف (49) 

 . 1/365،  كثري 
 . 6/90، القاهرة، مؤسسة قرطبة، ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل  أمحد بن حنبل أبو عبد هللا الشيباين  (50) 
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