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 ِ ْ ِي  ِا  الَّرْ ِ   الَّرِ  ِي ِ 
  ًُقْل ِإنَّرِِن َهَد ِن َرِّبي ِإََل ِصَل ٍط مُّْ َتِق ٍي ِديناً ِقَ ماً ميلَّرَة ِإ ْ َل ِه َي َ ِن فا

 ُقْل ِإنَّر َصاَلِت َوُنُ ِكي َوََمَْ اَي {161}َوَما َكاَن ِمَ   ْاُمْشلِِكنَي 
 اَل َشلِيَك َاُه َوِ َذِاَك أُِمْلُت َوأَنَْا َأوَّرُل {162}َوََمَاِت اِّلِه َربي  ْاَعاَاِمنَي 

   {163} ْاُمْ ِلِمنَي 
 سورة  ألنعام
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الفصؿ األكؿ 

 

تعريؼ الكسطية كمعانييا المغكية كالشرعية 

 

 

الكسطية لغة  : المبحث األكؿ 

الكسطية في القرآف الكريـ : المبحث الثاني 

الكسطية في السنة النبكية : المبحث الثالث 

الكسطية عند األصكلييف ك الفقياء : المبحث الرابع 

الكسطية في القكاعد الفقيية : المبحث الخامس 
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المبحث األكؿ 

الكسطية في المغة 

لمكسطية معاف متعددة ذكرتيا معاجـ المغة العربية منيا الكسط بيف شيئيف ، أك بيف أمريف   

 ... العدؿ ، الخير ، األفضؿ ، األحسف ،: كالكسطية تعني أيضا 

الكٍسط بالسككف يقاؿ فيما كاف متفرؽ األجزاء غير  : (النياية في غريب الحديث )جاء في 

متصؿ كالناس كالدكاب ، أما إذا كاف متصؿ األجزاء كالدار أك الرأس فتأتي بفتح السيف كعمى 

 ( ) . (كؿ ما يصمح فيو بيف فيك بالسككف كما ال يصمح فيو بيف فيك بالفتح  )ىذا قيؿ 

: كسط الشيء ما بيف طرفيو ، كمنيا قكؿ الشاعر : كجاء في لساف العرب

 ()إذا رحمت فاجعمكني كسىطا              إني كبير ال أطيؽ العندا 

ف لـ  فكؿ مكضع صمح فيو بيف فيك كٍسط كقكلنا جمست كٍسط القكـ بالتسكيف ألنو ظرؼ ، كا 

يصمح فيو بيف فيك كسىط بالتحريؾ ألنو اسـ ، كقكلنا جمست كسىط الدار ، كقبضت كسىط الحبؿ  

سىطو ألنو مفعكؿ بو  ككسرت كسىط القكس ، كنقكؿ كسط رأسؾ صمب ألنو اسـ ، كنقكؿ ضربت كى

. بعينو ، كنقكؿ حفرت كسط الدار بئرا إذا جعمت الكسط كمو بئرا 

ف كاف أصمو أف يككف اسما مف جية أف أكسط الشيء أفضمو كخياره  كقد يأتي الكسىط صفة كا 

.   ككسط المرعى خير مف طرفيو 

صار في : ككسط الشيء كتكسطو . كسىطت القكـ أكسطيـ كسطا كسطة أم تكسطتيـ : كيقاؿ 

 ( ).كسطو 

                                                 
 ، رؾم١ك 138، ؿ5ط/، إٌٙب٠خ فٟ غش٠ت اٌؾذ٠ش  (٘ـ 606٘ـ ـ 544 )اثٓ ا٤ص١ش ، ا٦ِبَ ِغذ اٌذ٠ٓ اٌّجبسن ثٓ ِؾّذ اٌغضسٞ ، .  

 .(َ 1979٘ـ ـ 1399 ) ، 2ِؾّٛد ِؾّذ اٌطٕبؽٝ ، داس اٌفىش ، ث١شٚد ، ه

أٞ ٨ عبٔجب ، إٌّغذ فٟ اٌٍغخ ٚا٤ػ٩َ ، ثبة ػٕذ ، " ٘ٛ ٠ّؾٟ ٚعطب ٨ ػٕذا : " اٌغبٔت ٠مبي : اٌّبئً ػٓ اٌمقذ ، اٌَؼٕذ : اٌُؼٕذا .  

 . 533 ـ ؿ532ؿ

 ، داس اٌفىش،  427 ـ ؿ426 ، ؿ7َ/ اثٓ ِٕظٛس ، أثٛ اٌفنً عّبي اٌذ٠ٓ ثٓ ِىشَ ثٓ ِٕظٛس ا٦فش٠مٟ اٌّقشٞ ، ٌغبْ اٌؼشة .  

د . ه ، د. ث١شٚد ، د



 7 

تكسطيا في السماء  : ككسكط الشمس 

عممني : "الدرة التي في كسطيا كىي أنفس خرزىا ، كأما قكؿ األعرابي لمحسف: ككاسطة القبلدة 

قاؿ ابف األثير في الحديث كؿ خصمة " .  دينا كسكطا ال ذاىبا فركطا كال ساقطا سقكطا 

. محمكدة فميا طرفاف ، فإف السخاء كسط بيف البخؿ كالتبذير 

: يقاؿ فبلف كسيط في قكمو إذا كاف أكسطيـ نسبا كأرفعيـ مجدا قاؿ العرجي 

كأني لـ أكف فييـ كسيطا         كلـ تؾ نسبتي في آؿ عمرك 

سىطى ، كتأتي بمعنى قطع الشيء نصفيف ، كالتكسط مف : كالتكسيط  أف تجعؿ الشيء في الكى

أعدلو ، كرجؿ كسط : الكساطة ، كمرعى كسط أم خيار ، ككسط الشيء كأكسطو : الناس 

  .إذا غمب عميو الطيف : حسف مف ذلؾ ، كصار الماء كسيطة : ككسيط 

 ( ).كيقاؿ شيء كسط بيف الجيد كالردمء 

، كالرجؿ قكمو كفييـ  (كاسط  )كسط القـك كالمكاف جمس كسطيـ فيك : كجاء في أقرب المكارد 

. كساطة أم  تكسط الحؽ كالعدؿ 

حسف ، جعمناكـ : المعتدؿ يقاؿ شيء كسط بيف الجيد كالردمء كرجؿ كسط : كالكسط محركة 

أم عدال خيارا طرفيو ، كالكٍسط بالتسكيف حرؼ بمعنى بيف يقاؿ جمست كٍسط القكـ : أمة كسطا 

المتكسطة بيف الطكؿ كالقصر ، كالكسيط أم أكسطيـ نسبا : أم بينيـ ، كالصبلة الكسطى 

كأرفعيـ محبل ، كاألكسط أم المتكسط المعتدؿ مف أكسط ما تطعمكف أم كسط بمعنى المتكسط 

 .() 

 

 
                                                 

 432 ـ ؿ428 ، ؿ7َ/ اثٓ ِٕظٛس ، ٌغبْ اٌؼشة .  

َ  1989 ، 1 ، ِطجؼخ ِشعٍٟ ا١ٌغٛػ١خ ، ث١شٚد ، ه 1451 ـ ؿ1450 ، ؿ2ط/ اٌؾشرٟٛٔ ، عؼ١ذ اٌخٛسٞ ، ألشة اٌّٛاسد .  
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باب الكاك كالسيف كما يثمثيما   : كفي معجـ مقاييس المغة

الكاك كالسيف كالطاء بناء صحيح يدؿ عمى العدؿ كالنصؼ كأعدؿ الشيء أكسطو  (كسط  )

 (). إذا كاف في كاسطة قكمو كأرفعيـ محبل : ككسط القكـ بسككنيا كىك كسطيـ حسبا 

 (تكسطيـ  )أيضا بالكسر أم  (كسطةن  )القـك مف باب كعد ك (كسط): كفي مختار الصحاح 

القبلدة الجكىر الذم  (كاسطة  )كالتكسيط أف يجعؿ الشيء في الكسط  ك (الكسطى  )كاإلصبع 

كنقكؿ جمست كسط القـك بالتسكيف ألنو ظرؼ كجمست في كسط الدار . في كسطيا كىك أجكدىا 

 (). بالتحريؾ ألنو اسـ 

مف كؿ شيء أعدلو ككذلؾ جعمناكـ أمة كسطا أم : الكسط محركة : كأما في القامكس المحيط 

عدال خيارا ككاسطة الككر ككاسطو مقدٌمو ، كالكاسط الباب ككسطيـ ككعد كسطا كسطة جمس 

كسطيـ كتكسطيـ كىك كسيط فييـ أم أكسطيـ نسبا كأرفعيـ محبل ، كالكسيط المتكسط بيف 

المتخاصميف ، ككسط الشيء محركة ما بيف طرفيو كأكسطو فإذا سكنت كانت ظرفا فكؿ مكضع 

ال فبالتحريؾ     ( ). صمح فيو بيف فيك بالتسكيف كا 

ككذلؾ جعمناكـ " الكسط محركة مف كؿ شيء أعدلو ، كمنو قكلو تعالى : كجاء في تاج العركس

. خيارا : أم عدال ، كقاؿ بعضيـ : كفيو قكالف ، قاؿ بعضيـ : قاؿ الزجاج " أمة كسطا 

 ( )كالمفظاف مختمفاف كالمعنى كاحد ، ألف العدؿ خير ، كالخير عدؿ 

                                                 
، رؾم١ك ٚمجو ػجذ اٌغ٩َ ٘بسْٚ ،  ؽشوخ 108 ، ؿ6ط/ ، ِؼغُ ِمب١٠ظ اٌٍغخ 395ـ .... صوش٠ب ، أثٛ اٌؾغ١ٓ أؽّذ ثٓ فبسط ، . 

  (َ 1972٘ـ ـ 1392 )، 2ِٚطجؼخ ِقطفٝ اٌجبثٟ اٌؾٍجٟ ٚأ٨ٚدٖ ثّقش ، ه

ه ، .، ٔؾش داس اٌىزبة اٌؼشثٟ ، ث١شٚد ، د720٘ـ ، ِخزبس اٌقؾبػ ، ؿ 666د / اٌشاصٞ ، ِؾّذ ثٓ أثٟ ثىش ثٓ ػجذ اٌمبدس . 

.  د.د

، 392ـ 391 ، ؿ2ط/ اٌف١شٚص أثبدٞ ، ِغذ اٌذ٠ٓ ِؾّذ ثٓ ٠ؼمٛة اٌؾ١شاصٞ ، اٌمبِٛط اٌّؾ١و ٚاٌمبِٛط اٌٛع١و فٟ اٌٍغخ . 

.   ٘ـ1330 ، 1عّؼٙب اٌؾ١خ ٔقش ا٠ٌٕٟٛٙ ، اٌّطجؼخ اٌؾغ١ٕ١خ ، ِقش ، ه

، رؾم١ك ِقطفٝ ؽغبصٞ ، 173ـ ؿ167، ؿ20ط/اٌضث١ذٞ ، ِؾّذ ِشرنٝ اٌؾغ١ٕٟ، ربط اٌؼشٚط ِٓ عٛا٘ش اٌمبِٛط .  

  (1989َ٘ـ ـ 1409 )ِطجؼخ ؽىِٛخ اٌى٠ٛذ ، 
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كسط ظرفا  " كلما كانت بيف ظرفا كانت . أتى رسكؿ اهلل كسط القـك أم بينيـ " كفي الحديث 

(  ). كليذا جاءت ساكنة األكسط 

كخبلصة القكؿ أف ىنالؾ معاف عدة لمكسطية لكنيا متقاربة في مدلكليا ، كعند التأمؿ في 

 (  ): نجد كممة الكسط تضبط في كجييف ()حقيقتيا 

"  جمست كٍسط القكـ أم بينيـ "بتسكيف السيف إذا كاف ظرفا بمعنى بيف ، مثاؿ ذلؾ : كٍسط 

سىطى  :  كتأتي بمعاف مختمفة : كى

. إذا كانت بيف طرفي الشيء كقكلنا قبضت كسط الحبؿ : فتأتي اسما 

فأكسط الشيء أفضمو كخياره ، ككسط المرعى  (خيار ، أفضؿ ، أجكد  )بمعنى : كتأتي صفة 

. الجكىر الذم في كسطيا كىك أجكدىا : خير مف طرفيو ككاسطة القبلدة 

بيف الجيد كالردمء ، أك بيف أمريف أك شيئيف ، فيقاؿ شيء كسط أم بيف : كتأتي بمعنى البينية 

. الجيد كالردمء 

 ().فالكسط يدؿ عمى العدؿ ، كأف أعدؿ الشيء أكسطو  : (عدؿ  )كتأتي بمعنى 

كيقاؿ كسط لما لو طرفاف مذمكماف يراد بو ما كاف بينيما سالما مف الذـ ، مثاؿ ذلؾ السخاء 

 .كسط بيف البخؿ كالتبذير ، كالشجاعة كسط بيف التيكر كالجبف 

كيقاؿ كسط اسـ لممكاف الكاقع بيف أمكنة تحيط بو أك لمشيء الكاقع بيف أشياء محيطة بو ، يقاؿ 

كسط المدينة آمف ألنيا بعيدة عف األعداء ، كيقاؿ كسط القبيمة لصميميا  ، كلذلؾ جعؿ مف 

 (). لكاـز الكسطية العزة كالخيار كالنفاسة 

                                                 
  173ـ ؿ167، ؿ20ط/اٌضث١ذٞ ، ربط اٌؼشٚط .  

. ٘ـ1413 ، 1، داس اٌٛهٓ ٌٍٕؾش ، اٌش٠بك ، ه13ٔبفش ثٓ ع١ٍّبْ ، اٌٛعط١خ فٟ مٛء اٌمشاْ اٌىش٠ُ ، ؿ. اٌؼّش ، د . 

داس اٌج١بسق ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ، /  ، داس إٌفبئظ15، اٌٛعط١خ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ؿ (اٌّقشارٟ)ػٍٟ ِؾّذ اٌق٩ثٟ . اٌق٩ثٟ ، د. 

، داس اٌشا٠خ ٌٍٕؾش 15ِؾّذ ثبوش٠ُ ِؾّذ ، ٚعط١خ أً٘ اٌغٕخ ث١ٓ اٌفشق ، ؿ. ثبػجذهللا ، د . (1999َ٘ـ ـ 1419 ) ، 1ػّبْ ، ه

  (َ 1994٘ـ ـ 1415 ) ، 1ٚاٌزٛص٠غ ، اٌش٠بك ، ه

 18 ـ 15 ، ثبػجذهللا ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ19ــ15اٌق٩ثٟ ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ. 

 17اٌؼّش ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ. 
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: كىنالؾ معاف أخرل لمكسطية 

. تكسطيا السماء : كسكط الشمس 

.  المتكسط المعتدؿ : كسكطا 

. أم حسيبا شريفا : المتكسط بيف المتخاصميف ، ككسيطا في قكمو : الكسيط 

 (). تجعؿ الشيء في الكسط ، أك قطع الشيء نصفيف : التكسيط 

 (). التكسط بيف الناس مف الكساطة كىي الشفاعة 

ككيفما تصرفت ىذه المفظة نجدىا ال تخرج في معناىا عف معاني العدؿ كالفضؿ كالخيرية " 

 ()" . كالنصؼ كالبينية كالتكسط بيف الطرفيػف 

كأرل أف مالو عبلقة بمكضكعنا ىك ما جاء بمعنى البينية كالخيرية معا فما جاء بينا ليس شرطا 

أف يككف خيرا كما كاف خير ال يأتي دائما بينا فالصدؽ نقيضو الكذب ، فحتى ينطبؽ الكسط في 

الخيرية   كسيأتي " ك " البينية " المغة عمى معناه االصطبلحي ال بد مف تكفر أساسيف فيو ىما 

. ضكابط أخرل لمكسطية في اإلسبلـ  في فصكؿ قادمة

                                                 
 ـ 14اٌق٩ثٟ ، اٌٛعط١خ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ثبػجذهللا ، ٚعط١خ أً٘ اٌغٕخ ث١ٓ اٌفشق، اٌؼّش ، اٌٛعط١خ فٟ مٛء اٌمشاْ اٌىش٠ُ ، ؿ. 

 16ؿ

 16اٌؼّش ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ. 

 17، اٌق٩ثٟ اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ17ثبػجذهللا ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ.  
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المبحث الثاني 

مفيـك الكسطية في القرآف الكريـ 
، لبياف معناىا االصطبلحي  (الكسط  )سأقتصر في ىذا المبحث عمى اآليات التي تضمنت لفظ 

كما بينو المفسركف ، أما اآليات الدالة عمى الكسطية فتأتي في سياؽ البحث ،  تحتكم آيات 

 (الكسطى)  (كسطا)القرآف الكريـ عمى خمسة مكاضع فقط ذكرت فييا لفظ الكسط صراحة 

 () .(فكسطف) (أكسطيـ) (أكسط)

 

وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً لَّْتُكونُوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَف الرَُّسوُؿ َعَلْيُكْم   : قاؿ تعالى

 ()  َشِهيداً 

كالتكسط بيف  (3الخيرية  (2فقد جاءت بمعنى العدؿ   (1كجاء تفسير ىذه اآلية بمعاف متعددة 

ككؿ مف ىذه المعاني الثبلثة صحيح ، كاآلية صالحة لمجميع ، كىي معاف متبلزمة ." شيئيف 

 ()" . مترابطة 

مَّـى يىًجيءي نيكحه كىأيمَّتيوي فىيىقيكؿي المَّوي تىعىالىى ىىٍؿ "  سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍف أىًبي سىًعيدو قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى عى

اءىنىا ًمٍف نىًبيٍّ فىيىقيكؿي ًلنيكحو مىٍف  ـٍ فىيىقيكليكفى ال مىا جى ًتًو ىىٍؿ بىمَّغىكي ـٍ أىٍم رىبّْ فىيىقيكؿي أليمَّ بىمٍَّغتى فىيىقيكؿي نىعى

ؿَّ ًذٍكريهي     مَّـى كىأيمَّتيوي فىنىٍشيىدي أىنَّوي قىٍد بىمَّغى كىىيكى قىٍكليوي جى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى مَّده صى  يىٍشيىدي لىؾى فىيىقيكؿي ميحى

مىى النَّاسً  سىطنا ًلتىكيكنيكا شييىدىاءى عى ـٍ أيمَّةن كى عىٍمنىاكي كىذىًلؾى جى سىطي اٍلعىٍدؿي كى  ()" .   كىاٍلكى

: جعمناكـ أمة كسطا أم عدال خيارا كمنيا قكؿ الشاعر : قاؿ ابف قتيبة

 ىـ كسط يرضى األناـ بحكميـ                      إذا نزلت إحدل الميالي بمعظـ  

                                                 
 20اٌق٩ثٟ ، اٌٛعط١خ فٟ اٌمشآْ ، ؿ.  

 143آ٠خ / عٛسح اٌجمشح .  

 162 ـ ؿ160ثبػجذ هللا ، ٚعط١خ أً٘ اٌغٕخ ث١ٓ اٌفشق ، ؿ .  

 641 ، ؿ3339 / 25/٘ٛد " ٌٚمذ أسعٍٕب ٔٛؽب ئٌٝ لِٛٗ " لٛي هللا ػض ٚعً  (3)/ أؽبد٠ش ا٤ٔج١بء  / 2ط/ سٚاٖ اٌجخبسٞ .  
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كأصؿ ىذا أف خير األشياء " ىك أكسط قريش نسبا " كمنو قيؿ لمنبي صمى اهلل عميو كعمى آلو 

 (). أكساطيا كأف الغمك كالتقصير مذمكماف 

اِس وَو َو ٰذ }: وقوله تعالى : " كقاؿ ابف كثير لَوى ٱلنَّ اء عَو دَو ُ وُنوْا ُشهَو ًطا لّتَو سَو ًة وَو ُ ْم أُمَّ ٰـذ ْلنَو عَو يىكيكفى لِكَو جَو كى

ـٍ شىًييدنا  مىٍيكي إنما حكلناكـ إلى قبمة إبراىيـ عميو السبلـ، كاخترناىا لكـ لنجعمكـ :  أم {ٱلرَّسيكؿي عى

، ألف الجميع معترفكف لكـ بالفضؿ، كالكسط  خيار األمـ لتككنكا يـك القيامة شيداء عمى األمـ

قريش أكسط العرب نسبان كداران، أم خيرىا، ككاف رسكؿ اهلل :  ىينا الخيار، كاألجكد كما يقاؿ

صمى اهلل عميو كسمـ كسطان في قكمو، أم أشرفيـ نسبان، كمنو الصبلة الكسطى التي ىي أفضؿ 

كلما جعؿ اهلل ىذه األمة كسطان، خصيا : الصمكات كىي العصر، كما ثبت في الصحاح كغيرىا

مىٍيكـٍ في ىيكى ٱٍجتىبىػٰـ }: بأكمؿ الشرائع كأقـك المناىج كأكضح المذاىب، كما قاؿ تعالى عىؿى عى مىا جى ـٍ كى كي

ـي  ـي ٱٍل ػٰـكي ـى ىيكى سىمَّ ًىي ـٍ ًإٍبرٰـ رىجو ٌممَّةى أىًبيكي  (()) " ٍسًمًميفى ٱلٌديًف ًمٍف حى

أم جعمناكـ دكف األنبياء كفكؽ : كذلؾ جعمناكـ أمة كسطػا :  في تفسير ىذه اآلية  القرطبي كقاؿ

 ، كأكرد حديث أبي سعيد ()العدؿ ، كأصؿ ىذا أف أحمد األشياء أكسطيا  : األمـ ، كالكسط 

. الخدرم لبلستدالؿ عمى تفسير ىذه اآلية 

سىطنا } " كقاؿ النسفي لمخيار كسط ألف األطراؼ يتسارع إلييا الخمؿ : كقيؿ. خياران  {أيمَّةن كى

كاألكساط محمية أم كما جعمت قبمتكـ خير القبؿ جعمتكـ خير األمـ، أك عدكالن ألف الكسط عدؿ 

أم كما جعمنا قبمتكـ متكسطة بيف المشرؽ . بيف األطراؼ ليس إلى بعضيا أقرب مف بعض

كالمغرب جعمناكـ أمة كسطان بيف الغمك كالتقصير فإنكـ لـ تغمكا غمك النصارل حيث كصفكا 

                                                 
، رؾم١ك اٌغ١ذ أؽّذ فمش ، داس اٌىزت 64، رفغ١ش غش٠ت اٌمشآْ ، ؿ (٘ـ 276٘ـ ـ 213 )اثٓ لز١جخ ، أثٛ ِؾّذ ػجذ هللا ثٓ ِغٍُ.  

  (َ 1978٘ـ ـ 1398 )ه ، . اٌؼ١ٍّخ ، ث١شٚد ، د

 78آ٠خ /  عٛسح اٌؾظ  

 ،  35 ، ؿ1ط/ ٘ـ ، رفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ 774د/ اثٓ وض١ش ، ا٦ِبَ اٌغ١ًٍ اٌؾبفع ػّبد اٌذ٠ٓ أثٟ اٌفذاء ئعّبػ١ً اٌمشؽٟ اٌذِؾمٟ . 

  (َ 1970٘ـ ـ 1389) ، 2أؽشف ػٍٝ هجؼٙب ٚرقؾ١ؾٙب ٌغٕخ ِٓ ػٍّبء ، داس اٌفىش ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ ، ث١شٚد ، ه

 ، ػٓ هجؼخ داس 153، ؿ2ط/ اٌمشهجٟ ، أثٟ ػجذ هللا ِؾّذ ثٓ أؽّذ ا٤ٔقبسٞ ، اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ ٠ٚؼشف ثزفغ١ش اٌمشهجٟ. 

  (َ 1966٘ـ ـ 1386 ) ، 3اٌىزت اٌّقش٠خ ، داس اٌمٍُ ، اٌمب٘شح ، ه
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... " المسيح باأللكىية، كلـ تقصركا تقصير الييكد حيث كصفكا مريـ بالزنا كعيسى بأنو كلد الزنا 
() 

إنيا األمة الكسط التي تشيد عمى الناس جميعا فتقيـ بينيـ العدؿ كالقسط " : سيد قطب  كقاؿ

نيا لؤلمة الكسط بكؿ معاني الكسط سكاء مف الكساطة بمعنى . " " كتضع ليـ المكازيف كالقيـ  كا 

" .  الحسف كالفضؿ أك مف الكسط بمعنى االعتداؿ كالقصد أك مف الكسط بمعناه المادم الحسي 

أمة كسطا في التصكر كاالعتقاد  : " فيقكؿ " أمة كسطا " كيفصؿ سيد قطب في تفسيره 

كفي التفكير كالشعكر ، كفي االرتباطات كالعبلقات ، كفي التنظيـ كالتنسيؽ ، ككسطا في الزماف 

 (). كالمكاف 

 ().أم أمة عدكال خيارا " ككذلؾ جعمناكـ أمة كسطا  " الصابكنيكيقكؿ 

أم كما ىديناكـ جعمناكـ أم فمف اهلل عمييـ بمنتيف األكلى اليداية ، كالثانية  " الصاكمكيقكؿ 

ىك في األصؿ المكاف الذم استكت إليو الجيات ثـ أطمؽ " كسطا ....... " جعميـ خيارا عدكال 

كأريد منو الخصاؿ الحميدة ، فالمعنى أصحاب خصاؿ حميدة كال شؾ أف مف كاف كذلؾ فيـ 

   ( ).خيار عدكؿ 

كبيذه اآلية يتضح لنا أف أمة اإلسبلـ ىي خير األمـ كأفضميا لما أنعـ اهلل عمييا بنعمة البينية 

كالخيرية ، بينية المكاف فالكعبة المشرفة قبمة المسمميف ىي في كسط الكككب األرضي ، تتكسط 

كبينية الزماف فمـ تأت في أكؿ التاريخ البشرم كال في آخره . دنيا الناس شرقا كغربا شماال كجنكبا 

بؿ جاءت في الكسط لتككف مصدقة لما سبؽ مف الشرائع كشاىدة عمى ما حصؿ بيا مف 

                                                 
 ، 1ط/ إٌغفٟ ، ا٦ِبَ اٌغ١ًٍ أثٛ اٌجشوبد ػجذ هللا ثٓ أؽّذ ثٓ ِؾّذ إٌغفٟ ، رفغ١ش إٌغفٟ اٌّغّٝ ِذاسن اٌزٕض٠ً ٚؽمبئك اٌزأ٠ًٚ .  

د  . ه ، د.  ، داس اٌىزت اٌؼشثٟ ، ث١شٚد ، د95ؿ 

ا١ِ٤شٞ ، ػّش ثٙبء اٌذ٠ٓ،   . (َ 1980٘ـ ـ 1400 ) ، 9، داس اٌؾشق ، ه131 ـ ؿ130، ؿ1ط/  لطت ، ع١ذ ، فٟ ظ٩ي اٌمشآْ .

  (1986َ٘ـ ـ 1406)، 1 ، داس اٌضمبفخ ، اٌذٚؽخ ، ه44ٚعط١خ ا٦ع٩َ ٚأِزٗ فٟ مٛء اٌفمٗ اٌؾنبسٞ ، ؿ 

  (1981َ٘ـ ـ 1401 ) ، 2، داس اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ث١شٚد ، ه101، ؿ1ط/ اٌقبثٟٛٔ ، ِؾّذ ػٍٟ ، ففٛح اٌزفبع١ش. 

      1ط/ ٘ـ ، ؽبؽ١خ اٌقبٚٞ ػٍٝ رفغ١ش اٌغ١ٌ٩ٓ 241٘ـ ـ 175/ اٌقبٚٞ ، اٌؾ١خ أؽّذ ثٓ ِؾّذ اٌقبٚٞ اٌّغشثٟ اٌخٍٛرٟ اٌّبٌىٟ . 

  (َ 1995٘ـ ـ 1415 ) ، 1 ، مجطٗ ٚفؾؾٗ ِؾّذ ػجذ اٌغ٩َ ؽب١٘ٓ ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ، ث١شٚد ، ه86ؿ 
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التحريؼ كالتبديؿ لكبلـ اهلل كمنيجو ، كحارسة لرسالة اإلسبلـ الخالدة كمييمنة عمى جميع شرائع 

بشمكليا ككماليا كيسرىا فاستحقت : األرض بعدليا كفضميا كخيرىا ، كخيرية بعقيدتيا كشريعتيا 

( ). أف تككف شامة بيف األمـ 

، كسطا بكؿ معاني " أمة كسطا " كىكذا كانت أمة اإلسبلـ "  عمى ىذه اآلية األميرمك يعمؽ 

حسانا .. شرفا : الكممة  كنظاما  .. كعقيدة .. كقصدا .. كاعتداال .. كتكازنا .. كفضبل .. كا 

(  ). كتاريخا.. كمكقعا في األرض .. كمناخا .. كمنياجا .. كشريعة 

 ككسطية األمة اإلسبلمية إنما ىي مستمدة مف كسطية منيجيا كنظاميا ، فيك منيج كسط ألمة "

(  )."منيج االعتداؿ كالتكازف الذم سمـ مف اإلفراط كالتفريط ، أك مف الغمك كالتقصيػر . كسط 

( ) َحاِفظُوْا َعَلى الصََّلَواِت والصَّاَلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموْا لِّلِه قَانِِتيَن  :  قاؿ تعالى

ًة " بلى بىسيكنىا عىٍف صى ٍندىًؽ حى مَّـى قىاؿى يىٍكـى اٍلخى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍنوي أىفَّ النًَّبيَّ صى ًميٍّ رىًضيى المَّوي عى  عىٍف عى

ـٍ شىؾَّ يىٍحيىى نىارنا ـٍ أىٍك أىٍجكىافىيي بيييكتىيي ـٍ كى ى المَّوي قيبيكرىىي ابىٍت الشٍَّمسي مىؤلى تَّى غى ٍسطىى حى كعف عبد (  ) "اٍلكي

 ()" صبلة الكسطى صبلة العصر " قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : اهلل قاؿ 

فحديث الرسكؿ كاضح في تعييف صبلة الكسطى أنيا العصر كعميو اعتمد جميكر العمماء كىذه 

: مجمكعة مف أقكاليـ 

                                                 
ه ،   .د، د.، ثزقشف د9اٌىزبة اٌضبٟٔ ٚا٤سثؼْٛ ، ؿ/أؽّذ ػّش ، ٚعط١خ ا٦ع٩َ ، عٍغٍخ وزت اٌزقٛف ا٦ع٩ِٟ . ٘بؽُ ، د.  

 . د. د

 44ا١ِ٤شٞ ، ٚعط١خ ا٦ع٩َ ٚأِزٗ ، ؿ. 

اٌمب٘شح ، / ، داس غش٠ت ٌٍطجبػخ ، اٌمب٘شح ، إٌبؽش ِىزجخ ٚ٘جخ 7 ، ؿ٠122ٛعف ، اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٧ٌع٩َ، ؿ.  اٌمشمبٚٞ ، د 

  (1977َ٘ـ ـ 1397) ، 1ه

 238آ٠خ / عٛسح اٌجمشح . 

اٌّغبعذ / ٚسٚاٖ ِغٍُ  . 328 ، ؿ4533/ ؽبفظٛا ػٍٝ اٌقٍٛاد اٌٛعطٝ  ( 42 )/ رفغ١ش اٌمشآْ  / 3ط/ سٚاٖ اٌجخبسٞ .  

ِٗ ف" 287ؿ/ 205/ اٌذ١ًٌ ٌّٓ لبي اٌق٩ح اٌٛعطٝ ف٩ح اٌؼقش  ( 36)/ ِٚٛامغ اٌق٩ح  ُ َػ١ٍَْ ِ َفٍٝه هللاه ٍّٟ لَبَي لَبَي َسُعُٛي هللاه ْٓ َػٍِ َػ

ْغِشِة  َّ ٌْ َٓ ا ِٓ ث١َْ ٌِْؼَؾبَء٠ْ َٓ ا َ٘ب ث١َْ ُه َف٩ه ُْ َٔبًسا صُ لُجَُٛسُ٘ َٚ  ُْ ُ ث١ُُٛرَُٙ ٥ََ هللاه َِ ٌَْؼْقِش  ْعطَٝ َف٩َِح ا ُٛ ٌْ ٩َِح ا ْٓ اٌقه ََ ا٤َْْؽَضاِة َؽَغٍَُٛٔب َػ ْٛ َ٠ َُ َعٍه َٚ
ٌِْؼَؾبِء  ا ْعطَٝ َف٩َِح ٚلذ روش اٌؾذ٠ش ثشٚا٠بد ِزؼذدح فٟ ٔفظ اٌجبة ِٕٙب  َٚ ُٛ ٌْ ٩َِح ا ْٓ اٌقه َُ َؽَغٍَُٛٔب َػ َعٍه َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِ َفٍٝه هللاه لَبَي َسُعُٛي هللاه

ُْ َٔبًسا لُجَُٛسُ٘ َٚ  ُْ افَُٙ َٛ ُ أَْع ْٚ لَبَي َؽَؾب هللاه ُْ َٔبًسا أَ لُجَُٛسُ٘ َٚ  ُْ افَُٙ َٛ ُ أَْع ٥ََ هللاه َِ ٌَْؼْقِش   " 287 ، ؿ206ؽذ٠ش "ا

، 1746 / 5ط/  ٘ـ ، ا٦ؽغبْ فٟ رمش٠ت فؾ١ؼ  اثٓ ؽجبْ 739د / أخشعٗ اثٓ ثٍجبْ ، ا١ِ٤ش ػ٩ء اٌذ٠ٓ ػٍٟ ثٓ ثٍجبْ اٌفبسعٟ .  

 ، ؽممٗ ؽؼ١ت ا٤سٔبؤٚه ٚلبي ؽذ٠ش ئعٕبدٖ فؾ١ؼ  41ؿ 
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عمى عشرة أقكاؿ فمنيـ مف قاؿ  (كالصبلة الكسطى  ) اختبلؼ العمماء في قكلو القرطبيكأكرد 

..... صبلة الظير ، أك العصر ، أك المغرب ، أك العشاء ، أك الصبح ، أك الجمعة : إنيا 

ألف قبميا " كرجح القرطبي أنيا صبلة العصر كبيف األدلة التي استند عمييا في ىذا الرأم 

صبلتي نيار كبعدىا صبلتي ليؿ ، كممف قاؿ أنيا كسطى عمي بف أبي طالب كابف عباس كابف 

عمر كأبك ىريرة كأبك سعيد الخدرم كىك اختيار أبي حنيفة كأصحابو كقالو الشافعي كأكثر أىؿ 

ليو ذىب عبد الممؾ بف حبيب كاختاره ابف العربي في قبسو   كابف عطية في تفسيره ()األثر كا 

  ()" . كعمى ىذا القكؿ الجميكر مف الناس كاحتجكا باألحاديث في ىذا الباب 

أما الصبلة الكسطى فاألرجح مف مجمكع الركايات أنيا صبلة العصر لقكلو  : سيد قطبكقاؿ 

.  ػ الحديث سالؼ الذكر ػ()صمى اهلل عميو كسمـ يـك األحزاب 

 

ـُ َعَ َرِة َمَ اِكيَن ِمْن َأْوَسِ  َما ُ ْطِعُ وَف َأْ ِليُكْم َأْو ِكْ َو ُػُهمْ  : قاؿ تعالى   ( )  َفَك َّارَ ُُه ِإْ َعا

ـٍ قاؿ: قاؿ ابف زيد فػي قكلو: " جاء في تفسير الطبرم  مف أكسط : ًمٍف أٍكسىًط ما تيٍطًعميكفى أٍىًمػيكي

 .  ما تعكلكنيـ

قاؿ .  ككاف الػمسمػمكف رأكا أكسط ذلؾ مدِّا بػمٌد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مف حنطة:  قاؿ

: كقاؿ آخركف:     " كيتابع  " ىك الكسط مػما يقكت بو أىمو، لػيس بأدناه كال بأرفعو: ابف زيد

ـٍ : إنػما عنى بقكلو إف كاف : قاؿ. مف أكسط ما يطعـ الػمكفّْر أىمو: ًمٍف أٍكسىًط ما تيٍطًعميكفى أٍىًمػيكي

ف كاف مػمف ال يشبعيـ لعجزه عف ذلؾ أطعـ  مػمف يشبع أىمو أشبع الػمساكيف العشرة، كا 

ًمٍف : كأكلػى األقكاؿ فػي تأكيػؿ قكلو  .الػمساكيف عمػى قدر ما يفعؿ مف ذلؾ بأىمو فػي عسره كيسره
                                                 

اٌمجظ ؽشػ ِٛهأ ِبٌه ثٓ أٔظ  .  

 ، ػٓ هجؼخ داس اٌىزت اٌّقش٠خ ، داس اٌىبرت اٌؼشثٟ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ، 213 ـ ؿ208، ؿ3ط/ اٌمشهجٟ ، اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ  . 

  (1967َ٘ـ ـ 1387 ) ،  3اٌمب٘شح ، ه

 257، ؿ1ط/لطت ، فٟ ظ٩ي اٌمشآْ . 

 89آ٠خ / عٛسح اٌّبئذح . 
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ـٍ عندنا قكؿ مف قاؿ . مف أكسط ما تطعمكف أىمػيكـ فػي القمة كالكثرة: أٍكسىًط ما تيٍطًعميكفى أٍىًمػيكي

 ().... " كذلؾ أف أحكاـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فػي الكفَّػارات كميا بذلؾ كردت

بَّاسو قىاؿى "( )الكسط ىنا يعني منزلة بيف منزلتيف كنصفا بيف طرفيف،  : القرطبي كقاؿ ًف اٍبًف عى عى

لىٍت  ؿي يىقيكتي أىٍىمىوي قيكتنا ًفيًو ًشدَّةه فىنىزى كىافى الرَّجي ؿي يىقيكتي أىٍىمىوي قيكتنا ًفيًو سىعىةه كى ًمٍف أىٍكسىًط مىا  )كىافى الرَّجي

ـٍ  (  )" . كىذا يدؿ عمى أف الكسط ما ذكرناه كىك ما كاف بيف شيئػيف " (  ) . (تيٍطًعميكفى أىٍىًميكي

ـٍ } : " كقاؿ النسفي ا تيٍطًعميكفى أىٍىًميكي أم غداء كعشاء مف بر إذ األكسع ثبلث  {ًمٍف أىٍكسىًط مى

 ( )" . كاألدنى مرة مف تمر أك شعير، مرات مع اإلداـ 

أم كفارة " فكفارتو إطعاـ عشرة مساكيف مف أكسط ما تطعمكف أىميكـ  : " فقاؿ الصابكنيأما 

اليميف عند الحنث أف تطعمكا عشرة مساكيف مف الطعاـ الكسط الذم تطعمكف أىميكـ ، قاؿ ابف 

األكسط الخبز كالتمر كالخبز : أم مف أعدؿ ما تطعمكف أىميكـ ، كقاؿ ابف عمر : عباس 

 ()" . كالزبيب ، كخير ما نطعـ أىمينا الخبز كالمحـ 

 

 

 ( ) اَؿ َأْوَسطُُهمْ ؽَ  : قاؿ تعالى 

أكسطيـ أعدليـ قكال ، ككاف أسرع القـك فزعا : أكسطيـ أم أعدليـ ، قاؿ قتادة  : " قاؿ الطبرم

 ()" . كأحسنيـ رجعة 

 ( )".أكسطيـ كأعقميـ كأصمحيـ : " كجاء في تفسيرىا  
                                                 

 23 ، ؿ5ط/اٌطجشٞ ، عبِغ اٌج١بْ .  

 276، ؿ6ط/اٌمشهجٟ ، اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ . 

.  ، ؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي ؽذ٠ش فؾ١ؼ ا٦عٕبد364 ، ؿ2113/ ِٓ أٚعو ِب رطؼّْٛ أ١ٍ٘ىُ  ( 10)/ اٌىفبساد / سٚاٖ  اثٓ ِبعخ . 

 267اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ/ اٌمشهجٟ .  

 300 ، ؿ1ط/ إٌغفٟ ، رفغ١ش إٌغفٟ .  

 363، ؿ1ط/ اٌقبثٟٛٔ ، ففٛح اٌزفبع١ش . 

  28آ٠خ / عٛسح اٌمٍُ . 

 381 ، ؿ 7ط / اٌطجشٞ ، عبِغ اٌج١بْ .  
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 (). أكسطيـ أم خيرىـ فعبل كأعدليـ قكال : كجاء في تفسيرىا أيضا 

 

 (   )َوَسْطَن  ِِه َجْ عاً ؼَ : قاؿ تعالى 

فكسطف " أم :  كقاؿ الطبرم  في تفسيرىا (  )ذكر المفسركف أنيا بمعنى التكسط في المكاف

 ()".بركبانيف جمع القـك ، تقكؿ كسطت القـك ككسطتو 

كسطف أم فكسطف بركبانيف العدك ، أم الجمع الذم أغاركا عمييـ كقاؿ ابف : " كقاؿ القرطبي 

يعني مزدلفة ، كسميت جمعا الجتماع الناس كيقاؿ كسطت القـك " فكسطف بو جمعا : " مسعكد 

: أكسطيـ كسطا كسطة ، أم  صرت كسطيـ  كيقاؿ كسطت القـك بالتشديد كالتخفيؼ كتكسطتيـ 

صرف في كسط : جعميا الجمع قسميف كالتخفيؼ تعني : معنى التشديد : كقيؿ . بمعنى كاحد

 (). الجمع 

 (). كىي تتكسط صفكؼ األعداء عمى غرة فتكقع بينيـ الفكضػى كاالضطراب " 

مف خبلؿ تفسير اآليات السابقة  يتضح لنا أف كممة كسط جاءت بعدة معاف كجميعيا ال يخرج 

كفي سكرة المائدة اختيمؼ . بمعنى العدؿ : ففي سكرة البقرة جاءت كسط : عف المعنى المغكم ليا 

األفضؿ ، كبيف القميؿ كالكثير ، كبيف الجيد كالردمء ، : منيا : بعدة أكجو " أكسط " في تفسير

في سكرة القمـ اتفؽ المفسركف " أكسطيـ " أك الشدة كالسعة ، كجميعيا معاف لمكسطية ، أما كممة 

                                                                                                                                            
 3665 ، ؿ6ط/ لطت ، فٟ ظ٩ي اٌمشآْ . 

 64اثٓ لز١جخ ، رفغ١ش غش٠ت اٌمشآْ، ؿ.  

 5عٛسح اٌؼبد٠بد ، آ٠خ . 

 34اٌق٩ثٟ ، اٌٛعط١خ فٟ اٌمشآْ ، ؿ.

 680 ، ؿ7َ/ اٌطجشٞ ، اٌّشعغ اٌغبثك .  

 160، ؿ20ط/ اٌمشهجٟ ، اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ  . 

 3958لطت ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ. 
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اتفؽ : في سكرة العاديات " كسطف "  ك()عمى تفسيرىا بمعنى األفضؿ كالخيار كاألعدؿ 

. المفسركف عمى تفسيرىا بمعنى التكسط المكاني كما بينا سابقا 

                                                 
 35 ، ؿ34اٌق٩ثٟ ، اٌٛعط١خ فٟ اٌمشآْ ، ؿ . 
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المبحث الثالث 

الكسطية في الحديث الشريؼ 

  
ال بد لنا مف بياف األحاديث الشريفة التي كردت فييا كممة الكسطية لما لمسنة النبكية ػ ثاني 

: مصادر التشريع اإلسبلمي ػ مف األىمية في تفسير القرآف 

ككذلؾ " ركل أبك سعيد الخدرم عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في معنى قكلو تعالى 

أف الكسط ىك العدؿ أم بيف طرفي اإلفراط كالتفريط ، كقد ركاه البخارم "  جعمناكـ أمة كسطا 

 ().في صحيحة بحديث مطكؿ 

ًبرىسيكًلًو "  مَّـى مىٍف آمىفى ًبالمًَّو كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍنو قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ٍيرىةى رىًضي المَّو عى ٍف أىًبي ىيرى كعى

مىسى ًفي  اىىدى ًفي سىًبيًؿ المًَّو أىٍك جى نَّةى جى مىى المًَّو أىٍف ييٍدًخمىوي اٍلجى قِّا عى افى كىافى حى ـى رىمىضى ا ةى كىصى ـى الصَّبلى كىأىقىا

ةو أىعىدَّىىا المَّوي  نًَّة ًمائىةى دىرىجى ًلدى ًفييىا فىقىاليكا يىا رىسيكؿى المًَّو أىفىبل نيبىشّْري النَّاسى قىاؿى ًإفَّ ًفي اٍلجى أىٍرًضًو الًَّتي كي

اًء كىاأٍلىٍرًض فىًإذىا سىأىٍلتيـي المَّوى فىاٍسأىليكهي  ا بىٍيفى السَّمى تىٍيًف كىمى ا بىٍيفى الدَّرىجى اًىًديفى ًفي سىًبيًؿ المًَّو مى ًلٍمميجى

نًَّة قىاؿى  ري أىٍنيىاري اٍلجى ًمٍنوي تىفىجَّ نًَّة أيرىاهي فىٍكقىوي عىٍرشي الرٍَّحمىًف كى نًَّة كىأىٍعمىى اٍلجى اٍلًفٍردىٍكسى فىًإنَّوي أىٍكسىطي اٍلجى

ًف  فىٍكقىوي عىٍرشي الرٍَّحمى ٍف أىًبيًو كى مَّدي ٍبفي فيمىٍيحو عى  ()" . ميحى

مىٍيًو "  مَّى المَّو عى الىةى ٍبفى عيبىٍيدو يىقيكؿي سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو صى ٍنًبيّْ أىنَّوي سىًمعى فىضى اًلؾو اٍلجى ٍمًرك ٍبًف مى كعىٍف عى

ًميؿي  ـي اٍلحى مَّـى يىقيكؿي أىنىا زىًعيـه كىالزًَّعي سى كى
ًببىٍيتو () نًَّة كى بىًض اٍلجى رى ًببىٍيتو ًفي رى ـى كىىىاجى  ًلمىٍف آمىفى ًبي كىأىٍسمى

ًببىٍيتو  نًَّة كى بىًض اٍلجى اىىدى ًفي سىًبيًؿ المًَّو ًببىٍيتو ًفي رى ـى كىجى نًَّة كىأىنىا زىًعيـه ًلمىٍف آمىفى ًبي كىأىٍسمى سىًط اٍلجى ًفي كى

                                                 
 7ؽذ٠ش عجك رخش٠غٗ ؿ.  

ْٓ أَثِٟ "  ، ٚسٚا٠خ أخشٜ ٌٍجخبسٞ 426، ؿ2790/ دسعبد اٌّغب٘ذ٠ٓ فٟ عج١ً هللا  (4 )/اٌغٙبد ٚاٌغ١ش  / 2ط/ سٚاٖ  اٌجخبسٞ .  َػ

ٌَْغٕهخَ َ٘بَعَش فِٟ  ْْ ٠ُْذِخٍَُٗ ا ِ أَ َْ َؽمًّب َػٍَٝ هللاه َْ َوب َنب َِ ََ َس َفب َٚ ٩َحَ  ََ اٌقه أَلَب َٚ  ِٗ َسُعٌِٛ َٚ  ِ َٓ ثِبَّلله َِ ْٓ آ َِ َُ لَبَي  َعٍه َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِّٟ َفٍٝه هللاه ْٓ إٌهجِ َُ٘ش٠َْشحَ َػ

َٓ فِٟ  ِِ٘ذ٠ َغب ُّ ٍْ ٌِ ُ بئَخَ َدَسَعٍخ أََػذهَ٘ب هللاه ِِ ٌَْغٕهِخ  ْه فِٟ ا ِ أَف٩ََ َُٕٔجُِّئ إٌهبَط ثَِزٌَِه لَبَي ئِ ٌَِذ ف١َِٙب لَبٌُٛا ٠َب َسُعَٛي هللاه ُٚ ِٗ اٌهزِٟ  ْٚ َعٍََظ فِٟ أَْسِم ِ أَ ًِ هللاه َعج١ِ

 ِٓ َّ ْؽ لَُٗ َػْشُػ اٌشه ْٛ فَ َٚ ٌَْغٕهِخ  أَْػٍَٝ ا َٚ ٌَْغٕهِخ  َعوُ ا ْٚ ُ أَ َط فَأِٗه ْٚ ٌْفِْشَد َ فََغٍُُٖٛ ا ُُ هللاه ٌْزُ ا٤َْْسِك فَاَِرا َعأَ َٚ بِء  َّ َٓ اٌغه ب ث١َْ َّ ب َو َّ ب ث١ََُْٕٙ َِ  ِٓ ًُّ َدَسَعز١َْ ِٗ ُو َعج١ٍِِ

ٌَْغٕهخِ  َْٔٙبُس ا ُش أَ ُْٕٗ رَفَغه ِِ  619، ؿ7423/ ٚوبْ ػشؽٗ ػٍٝ اٌّبء  (22)/ اٌزٛؽ١ذ  / 4ط " َٚ

اٌىف١ً : اٌؾ١ًّ .  
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ٍيًر مىٍطمىبنا كىالى ًمفى الشَّرّْ  ـٍ يىدىٍع ًلٍمخى ٍف فىعىؿى ذىًلؾى فىمى نًَّة مى ًببىٍيتو ًفي أىٍعمىى غيرىًؼ اٍلجى نًَّة كى سىًط اٍلجى ًفي كى

ٍيثي شىاءى أىٍف يىميكتى  بنا يىميكتي حى  ()" . مىٍيرى

مؿى "  سيدُّكا اٍلخى ـى كى ا مى سّْطيكا اإٍلً مَّـى كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍيرىةى قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ( )". كعف أىبيي ىيرى

أم اجعمكا مكقفو كسط المصمي ليقؼ المأمـك عف يمينو كعف يساره " : كسطكا اإلماـ"كالمقصكد 

ف كاف يميف اإلماـ أفضؿ مف يساره فإنو ال يجكز أف يقؼ المصمكف كميـ يميف اإلماـ كيعطمكا  كا 

(  ).يساره 

افىتىٍيًو  "  سىطى الطَّعىاـً فىكيميكا ًمٍف حى مَّـى قىاؿى اٍلبىرىكىةي تىٍنًزؿي كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى بَّاسو أىفَّ النًَّبيَّ صى ًف اٍبًف عى كعى

سىًطو  كال تأكمكا "  ، كالكسط أعدؿ المكاضع فكاف أحؽ بنزكؿ البركة فيو      ()" كىال تىٍأكيميكا ًمٍف كى

قاؿ الرافعي كغيره يكره أف . فيو مشركعية األكؿ مف جكانب الطعاـ قبؿ كسطو " مف كسطو 

ً  ..يأكؿ مف أعمى الثريد ككسط القصعة كأف يأكؿ مما يمي أكيمو كال بأس في ذلؾ في الفكاكو 
( )

كالبركة ىي ما أكدعو اهلل تعالى في الطعاـ مف زيادة كتكثيره االنتفاع بو ، كقد أفاد الحديث " 

كراىية األكؿ مف رأس الطعاـ أك كسطو ، ككذلؾ بالنسبة لمخبز فبل يبدأ األكؿ مف كسط الرغيؼ 

(   )".بؿ مف طرفو 

                                                 
 اٌغ١ٛهٟ رؾم١ك اٌغ١ذ ِؾّذ اٌغ١ذ ، ؽشػ ، 322 ، ؿ3133/ ِب ٌّٓ أعٍُ ٚ٘بعش ٚعب٘ذ  (19)/ اٌغٙبد  / 3ط/ إٌغبئٟ سٚاٖ . 

لبي ؽذ٠ش ٚا٤ٌجبٟٔ ٚؽممٗ ، [ 71/ 2 ، ٚاٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن 6/72 أخشعٗ اٌج١ٙمٟ فٟ اٌغٕٓ اٌىجشٜ  ]ؽذ٠ش فؾ١ؼ ،: ٚاٌغٕذٞ 

 { " 1465فؾ١ؼ اٌغبِغ  " 173/ 2اٌزؼ١ٍك اٌشغ١ت   وزا فٟ}، 657 ـ ؿ656، ؿ فؾ١ؼ 

     ،265 ، ؿ 677/ 98/ اٌق٩ح  / 2ط / أثٛ اٌط١ت ِؾّذ ؽّظ اٌؾك اٌؼظ١ُ ، ػْٛ اٌّؼجٛد ؽشػ عٕٓ أثٟ داٚد أثبدٞ ، . 

فنً اٌقف ا٤ٚي ، / ٘ـ ، س٠بك اٌقبٌؾ١ٓ 676 ٘ـ ـ 631د / إٌٛٚٞ ، ا٦ِبَ أثٛ صوش٠ب ٠ؾ١ٝ ثٓ ؽشف إٌٛٚٞ اٌذِؾمٟ 

ِقطفٝ عؼ١ذ ، ٚآخشْٚ ، ٔض٘خ . اٌخٓ ، د.  ، رؾم١ك ػجذ هللا ِؾّذ اٌذس٠ٚؼ ، ِطجؼخ ث١ذ اٌّمذط ، اٌمذط 461ـ ؿ460ؿ

  (1988َ٘ـ ـ 1408 ) ، 15 ، ِإعغخ اٌشعبٌخ ، ث١شٚد ، ه801ـ ؿ800، ؿ2ط/ اٌّزم١ٓ ؽشػ س٠بك اٌقبٌؾ١ٓ 

 . 801ـ ؿ800، اٌخٓ ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ461ـ ؿ460، ؿ 1096/ 15/ فنً اٌقف ا٤ٚي/ إٌٛٚٞ ،اٌّشعغ ٔفغٗ . 

، لبي أثٛ ػ١غٝ ؽذ٠ش ؽغٓ فؾ١ؼ  418 ، ؿ1805/ وشا١٘خ ا٤وً ِٓ ٚعو اٌطؼبَ  (12 )/ ا٤هؼّخ ػٓ سعٛي هللا / اٌزشِزٞ  . 

ٚفٟ . ؽذ٠ش فؾ١ؼ ، ئّٔب ٠ؼشف ِٓ ؽذ٠ش ػطبء ثٓ اٌغبئت ، ٚلذ سٜٚ ؽؼجخ ٚاٌضٛسٞ ، ػٓ ػطبء ثٓ اٌغبئت : ا٤ٌجبٟٔ ٚلبيؽممٗ 

 { " 3277/ اثٓ ِبعخ "  } اٌجبة ػٓ اثٓ ػّش ، 

، رؾفخ ا٤ؽٛرٞ ثؾشػ عبِغ   (٘ـ 1353٘ـ ـ 1283 )اٌّجبسوفٛسٞ ، ا٦ِبَ اٌؾبفع أثٟ اٌؼ٩ ِؾّذ ػجذ اٌشؽّٓ اثٓ ػجذ اٌشؽ١ُ . 

 427، ؿ1865/ ِب عبء فٟ وشا١٘خ ا٤وً ِٓ ٚعو اٌطؼبَ / ، ا٤هؼّخ 5ط/ اٌزشِزٞ 

/  ، اٌخٓ ، ٔض٘خ اٌّزم355ٓ١ ثبة ا٤ِش ثب٤وً ِٓ عبٔت اٌمقؼخ ٚإٌٟٙ ػٓ ا٤وً ِٓ ٚعطٙب ، ؿ/إٌٛٚٞ ، س٠بك اٌقبٌؾ١ٓ . 

 608، ؿ607، ؿ1ط
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فَّ أيمّْي تىٍأميريًني ك"  ٍف أىًبي الدٍَّردىاًء أىفَّ رىجيبلن أىتىاهي فىقىاؿى ًإفَّ ًليى اٍمرىأىةن كىاً  ًف السُّمىًميّْ عى ٍبًد الرٍَّحمى ٍف أىًبي عى عى

نًَّة  مَّـى يىقيكؿي اٍلكىاًلدي أىٍكسىطي أىٍبكىاًب اٍلجى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًقيىا قىاؿى أىبيك الدٍَّردىاًء سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو صى ًبطىبلى

ا قىاؿى أىًبي بَّمى ا قىاؿى سيٍفيىافي ًإفَّ أيمّْي كىري بَّمى  فىًإٍف ًشٍئتى فىأىًضٍع ذىًلؾى اٍلبىابى أىٍك اٍحفىٍظوي قىاؿى اٍبفي أىًبي عيمىرى ري

. "( ) 

 (). أم خيرىا  كقيؿ إف بره مؤد إلى دخكؿ الجنة مف أكسط أبكابيا : كأكسط أبكاب الجنة 

مَّـى ثيَـّ يىٍرًجعي "  سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى مّْي مىعى النًَّبيّْ صى بىؿو ييصى ٍبًد المًَّو قىاؿى كىافى ميعىاذي اٍبفي جى اًبرى ٍبفى عى كعف جى

مَّى المَّو  ؿى ًمٍنوي فىبىمىغى النًَّبيَّ صى ؿي فىكىأىفَّ ميعىاذنا تىنىاكى رىؼى الرَّجي مَّى اٍلًعشىاءى فىقىرىأى ًباٍلبىقىرىًة فىاٍنصى ُـّ قىٍكمىوي فىصى فىيىؤي

تىٍيًف ًمٍف أىٍكسىًط  ثى ًمرىارو أىٍك قىاؿى فىاًتننا فىاًتننا فىاًتننا كىأىمىرىهي ًبسيكرى مَّـى فىقىاؿى فىتَّافه فىتَّافه فىتَّافه ثىبلى سى مىٍيًو كى عى

ك الى أىٍحفىظيييمىا  ًؿ قىاؿى عىٍمره  ()" . اٍلميفىصَّ

قكلو أكسط يحتمؿ أف يريد بو المتكسط كالسكر التي قيؿ بيا مف قصار المتكسط كيحتمؿ أف " 

 ()" . يريد بو المعتدؿ أم المناسب لمحاؿ مف المفصؿ كاهلل أعمـ 

كمنيا ما يدؿ عمى الكسطية : " كيعمؽ الصبلبي عمى الكسطية التي أكردتيا األحاديث النبكية 

كمنيا ما ليس كذلؾ ، إذ ال تبلـز بيف الكسط كالكسطية ، فكؿ كسطية ىي كسط كال يمـز مف كؿ 

  ()" .كسط أف يككف دليبل عمى الكسطية ، فقد يككف مف الكسط المكاني أك الزماني كنحكه 

                                                 
ؽذ٠ش :  رؾم١ك اٌز٘جٟ لبي أثٛ ػ١غٝ 275 ، ؿ1900/ اٌفنً فٟ سمب اٌٛاٌذ٠ٓ  (3)/ اٌجش ٚاٌقٍخ  / 4ط / سٚاٖ اٌزشِزٞ .  

. {اٌزؾم١ك اٌضبٟٔ  / 4928 ، اٌّؾىبح 910/ اٌقؾ١ؾخ " }435ؽذ٠ش فؾ١ؼ ، : فؾ١ؼ ، ؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي

، ؽذ٠ش ؽغٓ فؾ١ؼ  179 ، ؿ334( / 40)/ إٌٛٚٞ ، س٠بك اٌقبٌؾ١ٓ ،اٌّأِٛساد . 

 179ئرا هٛي ا٦ِبَ ، ؿ/ ا٤راْ  / 1ط/ سٚاٖ  اٌجخبسٞ .  

، فزؼ اٌجبسٞ ثؾشػ فؾ١ؼ ا٦ِبَ أثٟ ػجذ هللا ِؾّذ ثٓ  (٘ـ 852٘ـ ـ 773 )اٌؼغم٩ٟٔ ، ا٦ِبَ اٌؾبفع أؽّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽغش . 

/ ، سلُ وزجٗ ٚأثٛاثٗ ِؾّذ فإاد ػجذ اٌجبلٟ ، لبَ ثاخشاعٗ ٚاؽشف ػٍٝ هجؼٗ ِؾت اٌذ٠ٓ اٌخط١ت ، وزبة ا٤را2ْط/ ئعّبػ١ً اٌجخبسٞ 

 132ثبة ئرا هٛي ا٦ِبَ ٚوبْ ٌٍشعً ؽبعخ فخشط فقٍٝ ، ؿ

 40اٌق٩ثٟ ، اٌٛعط١خ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ، ؿ.  
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المبحث الرابع 

الكسطية عند األصكلييف كالفقياء 
 

     اىتـ األصكليكف كالفقياء ببياف يسر الشريعة اإلسبلمية كصبلحيا لكؿ زماف كمكاف 

مف  (لمكسط  )كمكافقتيا أحكاؿ البشر كىذا ما نطمؽ عميو الكسطية لمكافقتو المعنى المغكم  

الخيرية كالبينية كالعدؿ ، كلـ يخرج تعريؼ األصكلييف كالفقياء لمكسطية عف تعريفيا المغكم كمف 

عمي بف أبي أبرز العبارات التي تعتبر قاعدة في بياف الكسطية في االصطبلح ما كرد عف 

   كفي ()" .عميكـ بالنمط األكسط ، يمحؽ بو التالي كيرجع إليو الغالي  : " طالب رضي اهلل عنو

ليو يرتفع النازؿ : "ركاية أخرل  ( )" .عميكـ بالنمط األكسط فإليو ينزؿ العالي ، كا 

كمف المسممات البدىية التي اتفؽ عمييا العقبلء أف التكسط قاعدة أساسية في جميع شؤكف " 

الحياة ، بؿ ىك قانكف محكـ لمناحي المحسكسات كالمعقكالت كالمدركات ، في الفرد كالجماعة ، 

 ( )"  فما مف شيء إال كىك يحتاج إلى ىذا التكسط إلقامة العدؿ كالقسط في ماىيتو

 الشريعة جارية في التكميؼ بمقتضاىا عمى الطريؽ الكسط األعدؿ اآلخذ مف  : "قاؿ الشاطبي

 كسب العبد مف غير مشقة عميو كال انحبلؿ بؿ ىك تالطرفيف بقسط ال ميؿ فيو الداخؿ تح

 كتكاليؼ الصبلة كالصياـ االعتداؿ في جميع المكمفيف غاية تقتضيتكميؼ جار عمى مكازنة 

كالحج كالجياد كالزكاة كغير ذلؾ مما شرع ابتداء عمى غير سبب ظاىر اقتضى ذلؾ أك لسبب 

 ()".يرجع إلى عدـ العمـ بطريؽ العمؿ 

                                                 
 )، 3 ، ِإعغخ اٌشعبٌخ ، ث١شٚد ، ه62اٌمشمبٚٞ ، ٠ٛعف ، اٌقؾٛح ا٦ع١ِ٩خ ث١ٓ ا٨خز٩ف اٌّؾشٚع ٚاٌزفشق اٌّزَِٛ، ؿ. 

  (َ 1993٘ـ ـ 1414

 154ؿ  / 2ط/ اٌمشهجٟ ، اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ  . 

٘ـ 1414 ) ، 1، داس إٌفبئظ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ ، ث١شٚد ، ه62ِؾّذ ػجذ اٌٍط١ف ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ.  اٌفشفٛس ، د.

  (َ 1993ـ 

، ػٕٟ 163، ؿ2ط/ ٘ـ ، اٌّٛافمبد فٟ أفٛي اٌؾش٠ؼخ 790د/ اٌؾبهجٟ ،أثٛ اعؾك اثشا١ُ٘ ثٓ ِٛعٝ اٌٍخّٟ اٌغشٔبهٟ اٌّبٌىٟ .  

. د . ه ، د. ثنجطٗ ٚرفق١ٍٗ ٚٚمغ رشاعّٗ ا٤عزبر ِؾّذ ػجذ هللا اٌذساص ، داس اٌّؼشفخ ، ث١شٚد ، د
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(  )  َيْ  َُلوَنَك َماَذا يُنِ ُ وفَ  : كقكلو تعالى 
  َِيْ  َُلوَنَك َعِن اْلَ ْ ِر َواْلَ ْيِ ر ( )  كأشباه ذلؾ 

 كاف التشريع ألجؿ انحراؼ المكمؼ أك كجكد مظنة انحرافو عف الكسط إلى أحد ففإ" كيتابع 

كاف التشريع رادا إلى الكسط األعدؿ لكف عمى كجو يميؿ فيو إلى الجانب اآلخر ، الطرفيف 

 فيو فعؿ الطبيب الرفيؽ يحمؿ المريض عمى ما فيو صبلحو بحسب حالو االعتداؿليحصؿ 

 فيالئقا بو  لو طريقا في التدبير كسطاأ ت صحتو ىيؿكعادتو كقكة مرضو كضعفو حتى إذا استؽ

" . جميع أحكالو 
فإذا نظرت في كمية شرعية فتأمميا تجدىا حاممة عمى التكسط فإف رأيت  " كيقكؿ في مكاف آخر 

فطرؼ  ميبل إلى جية طرؼ مف األطراؼ فذلؾ في مقابمة كاقع أك متكقع في الطرؼ اآلخر

بو في مقابمة مف غمب عميو ل  يؤت ػ  ما يككف في التخكيؼ كالترىيب كالزجرةكعاـػ التشديد 

 ليؤتػ كعامة ما يككف في الترجية كالترغيب كالترخيص ػ كطرؼ التخفيؼ ،  في الديف االنحبلؿ

فإذا لـ يكف ىذا كال ذاؾ رأيت التكسط الئحا . بو في مقابمة مف غمب عميو الحرج في التشديد 

" .  كمسمؾ االعتداؿ كاضحا كىك األصؿ الذم يرجع إليو كالمعقؿ الذم يمجأ إليو 

كعمى ىذا إذا رأيت في النقؿ مف " كما الخركج عف التكسط إال عبلجا لحالة استثنائية أك طارئة 

لطرؼ كاقع أك متكقع في  المعتبريف في الديف مف ماؿ عف التكسط فاعمـ أف ذلؾ مراعاة منو

كالتكسط يعرؼ " .  " كعميو يجرم النظر في الكرع كالزىد كأشباىيما كما قابميا  ،الجية األخرل

 ".  ا٦عشاف ٚا٦لزبس فٟ إٌفمبدكما في، بالشرع كقد يعرؼ بالعكائد كما يشيد بو معظـ العقبلء 

() 

                                                 
 215آ٠خ / عٛسح اٌجمشح .  

 219آ٠خ / عٛسح اٌجمشح .  

 168ـ ؿ167، ؿ2ط/ اٌؾبهجٟ ، اٌّٛافمبد فٟ أفٛي اٌؾش٠ؼخ . 
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 كجاء في مكضع آخر بياف آداب المفتي كمراعاتو حالة المستفتي في فتياه مف غير إفراط أك 

المفتي البالغ ذركة الدرجة ىك الذم يحمؿ الناس عمى المعيكد الكسط فيما يميؽ  "تفريط في الديف 

بالجميكر ، فبل يذىب بيـ مذىب الشدة كال يميؿ بيـ إلى طرؼ االنحبلؿ ، كالدليؿ عمى صحة 

ىذا أنو الصراط المستقيـ الذم جاءت بو الشريعة ، فإنو قد مر أف مقصد الشارع مف المكمؼ 

فإذا خرج عف ذلؾ مف المستفتيف خرج عف قصد " الحمؿ عمى التكسط مف غير إفراط أك تفريط 

 ( )" الشارع ، كلذلؾ كاف ما خرج عف المذىب الكسط مذمكما عند العمماء الراسخيف

إف الخركج إلى األطراؼ خارج عف العدؿ كال تقـك بو مصمحة الخمؽ أما في طرؼ ؼ" كيتابع 

ألف المستفتى إذ ذىب بو مذىب ، كأما في طرؼ االنحبلؿ فكذلؾ أيضا ، التشديد فإنو ميمكة 

كىك مشاىد كأما . كأدل إلى االنقطاع عف سمكؾ طريؽ اآلخرة ، العنت كالحرج بغض إليو الديف 

 كالشرع إنما جاء بالنيي عف  ،إذا ذىب بو مذىب االنحبلؿ كاف مظنة لممشي مع اليكل كالشيكة

 . كاألدلة كثيرة.  كاتباع اليكل ميمؾ  ،اليكل

كما أف ، فعمى ىذا يككف الميؿ إلى الرخص في الفتيا بإطبلؽ مضادا لممشي عمى التكسط "  

فبل يجعؿ ، الترخص تشديد  كربما فيـ بعض الناس أف ترؾ. لو أيضا  الميؿ إلى التشديد مضاد

كمف تأمؿ مكارد األحكاـ . كالكسط ىك معظـ الشريعة كأـ الكتاب ، بينيما كسطا كىذا غمط 

كأكثر مف ىذا شأنو مف أىؿ االنتماء إلى العمـ يتعمؽ بالخبلؼ . عرؼ ذلؾ  باالستقراء التاـ

 بناء منو عمى ، يكافؽ ىكل المستفتيالذمالكارد في المسائؿ العممية بحيث يتحرل الفتكل بالقكؿ 

كأف الخبلؼ إنما كاف رحمة ليذا ، أف الفتكل بالقكؿ المخالؼ ليكاه تشديد عميو كحرج في حقو 

  ()المعنى 

 
                                                 

 258 ، ؿ4ط/ اٌؾبهجٟ ، اٌّٛافمبد فٟ أفٛي اٌؾش٠ؼخ .  

 260ـ ؿ259اٌؾبهجٟ ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ.  
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. في الشريعة   المقصكدلكليس بيف التشديد كالتخفيؼ كاسطة كىذا قمب لممعف

كأف الخبلؼ إنما ىك رحمة ،  اليكل ليس مف المشقات التي يترخص بسببيا اتباعكقد تقدـ أف 

ال لـز ارتفاع  ،ال عمى مطمؽ التخفيؼ: الشريعة حمؿ عمى التكسط  كأف، مف جية أخرل   كا 

فميأخذ المكفؽ في . كال عمى مطمؽ التشديد ، مطمؽ التكميؼ مف حيث ىك حرج كمخالؼ لميكل 

 () ". ع حذره فإنو مزلة قدـ عمى كضكح األمر فيوكىذا المكض

كىنالؾ حاالت أباح بيا الشارع لممجتيد أف يتعبد قدر استطاعتو حتى لك كاف فكؽ الكسط كلكف 

 قد يسكغ لممجتيد أف يحمؿ نفسو مف "يحذر أف يظيرىا لمعامة حتى ال يثقؿ عمييـ االقتداء بو ، 

ؽ الكسط بناء عمى ما تقدـ في أحكاـ الرخص كلما كاف مفتيا بقكلو كفعمو كاف كالتكميؼ ما ىك ؼ

ف ، لو بذلؾ العمؿ فينقطع  فربما اقتدل بو فيو مف ال طاقة،  ما لعمو يقتدم بو فيو ملو أف يخؼ كا 

إذ كاف قد فاؽ ؛ كما كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يفعؿ ، اتفؽ ظيكره لمناس نبو عميو 

 فكاف ينيى عنو ؛عممو  فربما اتبع لظيكر ،ككاف عميو الصبلة كالسبلـ قدكة، عبادة كخمقا  الناس

 : قاؿ تعالىكنييو عف الكصاؿ كمراجعتو لعمرك بف العاص في سرد الصـك كقد ؛ في مكاضع 

كأمر بحؿ الحبؿ الممدكد  () َواْعَلُ وا َأفَّ ِفيُكْم َرُسوَؿ اللَِّه َلْو يُِطيُعُكْم ِفي َكِثيٍر مَّْن اْْلَْمِر َلَعِنتُّْم 

مَّـى فىًإذىا  " بيف الساريتيف سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ؿى النًَّبيُّ صى ٍنو قىاؿى دىخى اًلؾو رىًضي المَّو عى ٍف أىنىًس ٍبًف مى عى

ٍينىبى فىًإذىا فىتىرىٍت تىعىمَّقىٍت فىقىاؿى النًَّبيُّ  ٍبؿه ًلزى ٍبؿي قىاليكا ىىذىا حى ٍبؿه مىٍمديكده بىٍيفى السَّاًريىتىٍيًف فىقىاؿى مىا ىىذىا اٍلحى حى

ـٍ نىشىاطىوي فىًإذىا فىتىرى فىٍميىٍقعػيٍد  ديكي ؿّْ أىحى مُّكهي ًلييصى مَّـى ال حي سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى كأنكر عمى الحكالء  (( ))". صى

ٍتوي عف"بنت تكيت قياميا الميؿ  مَّـى أىٍخبىرى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍكجى النًَّبيّْ صى اًئشىةى زى بىٍيًر أىفَّ عى  عيٍركىةي ٍبفي الزُّ

مَّى المَّوي  ٍبًد اٍلعيزَّل مىرٍَّت ًبيىا كىًعٍندىىىا رىسيكؿي المًَّو صى ًبيًب ٍبًف أىسىًد ٍبًف عى ٍيًت ٍبًف حى ءى ًبٍنتى تيكى ٍكالى أىفَّ اٍلحى

                                                 
 260 ، ؿ4ط/ اٌؾبهجٟ ، اٌّٛافمبد فٟ أفٛي اٌؾش٠ؼخ .  

  7آ٠خ / عٛسح اٌؾغشاد . 

 492، ؿ1150/ ِب ٠ىشٖ ِٓ اٌزؾذ٠ذ فٟ اٌؼجبدح  (18)/اٌزٙغذ  /1ط/ سٚاٖ اٌجخبسٞ . 

 260 ، ؿ4ط/اٌؾبهجٟ ، اٌّشعغ اٌغبثك .  



 26 

مىٍيًو  مَّى المَّوي عى ـي المٍَّيؿى فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ٍيتو كىزىعىميكا أىنَّيىا الى تىنىا ءي ًبٍنتي تيكى ٍكالى مَّـى فىقيٍمتي ىىًذًه اٍلحى سى مىٍيًو كى عى

تَّى تىٍسأىميكا ـي المَّوي حى ا تيًطيقيكفى فىكىالمًَّو الى يىٍسأى ذيكا ًمٍف اٍلعىمىًؿ مى ـي المٍَّيؿى خي مَّـى الى تىنىا سى كربما ترؾ  () " . كى

" . الناس فيفرض عمييـ  العمؿ خكفا أف يعمؿ بو

 الحمؿ عمى التكسط ىك المكافؽ لقصد الشارع" كعميو فإف مما قالو الشاطبي لدليؿ كاؼ عمى أف 

(   ) ."كىك الذم كاف عميو السمؼ الصالح 

نما سمي العدؿ كسطا ألنو يميؿ إلى أحد الخصميف "  كالكسط في حقيقتو يتضمف معنى العدؿ كا 

  ."

اسـ لممكاف الذم تستكم إليو المساحة مف الجكانب في المدٌكر كمف : فالكسط في األصؿ " 

الطرفيف في المطكؿ ، كمركز الدائرة كلساف الميزاف مف العمكد ، ثـ استعير لمخصاؿ المحمكدة 

  ( )" .لكقكعيا بيف طرفي إفراط كتفريط 

إف الكسط اصطبلح ال يخرج عف معناه المغكم كيسكؽ تعريؼ العمماء " محمد الفرفكر كيقكؿ 

أنو حالة محمكدة غالبا تقـك في العقؿ اإلنساني السميـ بالفطرة كتعصمو عف الميؿ إلى " لمكسط 

 عمر كامؿ بشرط أف تككف ىذه الفطرة غير ممكثة كفي ىذا يقكؿ ( )".جانبي اإلفراط كالتفريط 

حالة محمكدة يدركيا العقؿ السميـ بالفطرة غير ممكثة ، فاإلثـ : " بتعريؼ شامؿ لمكسطية بأنيا 

 فاإلسبلـ الديف الكسط (  )". يعرفو القمب بأف يحيؾ في النفس كيتردد في الصدر كتنكره الفطرة 

فالمنبكذ " جمع بيف المادية كالركحية كبيف سعادة الدنيا كاآلخرة كىك جامع لمفاخر الكسط دائما 

                                                 
أِش ِٓ ٔؼظ فٟ ف٩رٗ أٚ اعزؼغُ ػ١ٍٗ اٌمشآْ أٚ اٌزوش ثأْ ٠شلذ أٚ ٠مؼذ ؽزٝ  ( 31)/ ف٩ح اٌّغبفش٠ٓ ٚلقش٘ب / سٚاٖ ِغٍُ .  

 358، ؿ785/ ٠ز٘ت ػٕٗ 

    261 ـ ؿ260 ، ؿ4ط/ اٌؾبهجٟ ،  اٌّٛافمبد فٟ أفٛي اٌؾش٠ؼخ .  

 162ـ ؿ161ثبػجذهللا ، ٚعط١خ أً٘ اٌغٕخ ث١ٓ اٌفشق ، ؿ.  

 59 ، اٌّشففٟ، اٌىؼجخ ِشوض اٌؼبٌُ ، ؿ27اٌفشفٛس، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ،  ؿ.  

ه .د ، د. د ، د. ، د23وبًِ، ػّش ػجذ هللا ، ٚوزٌه عؼٍٕبوُ أِخ ٚعطب ث١ٓ ا٤ف١١ٌٛٓ ٚاٌخٛاسط ،  ؿ. . 

 



 27 

التزمت كالميكعة كمثاؿ ذلؾ الكـر كسط بيف اإلسراؼ كالبخؿ ، كالشجاعة : دائما في األخبلؽ 

. كسط بيف التيكر كالجبف ، كالعفة كسط بيف الميكعة كالرىبانية 

 مف أجؿ ىذا نجد اإلسبلـ دائما كسطا ال غمك فيو كال تفريط ، فالمتكسط في األمكر كالمكاقع ىك 

كالشاىد ( )".الذم يمكف أف يقؼ شاىدا عمى الطرفيف ذات اليميف كذات اليسار كاإلفراط كالتفريط 

يجب أف يككف في مستكل أعمى ليشرؼ عمى طرفيو كىذا المستكل ىك األماف كينحدر مف 

كطبيعة الصراط المستقيـ الممتد بيف سبؿ كثيرة ك متاىات شتى متكغمة " جانبيو الشقاء كالعذاب 

في الظممات ، كمنحدرة بسالكييا إلى حضيض الميالؾ كصنكؼ الضر كالشر كالفساد كالشقاء 

أف يككف ممتدا عمى قمة تشبو قمة جبؿ ، كقد شؽ عمييا كعبد ىذا الصراط المستقيـ ، كأف تككف 

السبؿ المخالفة لو ميما زينت منحدرة إلى الحضيض كمتاىات العذاب كالشر كالشقاء عف يمينو 

كيستفاد مف ىذا أف ( )" . كعف شمالو ، فيك بطبيعتو كسط بينيا ، إال أنو كسط مرتفع عمى قمة 

 .اإلسبلـ يأتي في الكسط األعمى فبل مجاؿ لمساكاتو بيف طرفي النقيض 

السماحة سيكلة المعاممة في اعتداؿ  " فقاؿ عف التكسط في باب سماحة األخبلؽ ابف عاشكر أما

" كيتابع " فيي كسط بيف التضييؽ كالتساىؿ ، كىي راجعة إلى معنى االعتداؿ كالعدؿ كالتكسط 

" فقد اتفقكا عمى أف قكاـ الصفات الفاضمة ىك االعتداؿ ، أم التكسط بيف طرفي اإلفراط كالتفريط 

كبعد أف يكرد األدلة في النيي عف اتباع اإلفراط أك التفريط في األخبلؽ ألنيما مف اتباع اليكل 

( )". فالتكسط بيف طرفي اإلفراط كالتفريط ىك منبػع الكماالت : " يتابع قكلو 

" كىذا المنيج ىك الذم سماه اهلل : "  في حديثو عف الكسطية يكسؼ القرضاكم   كيقكؿ الشيخ 

غير " كىك منيج يتميز عف طرؽ أصحاب الديانات كالفمسفات األخرل " الصراط المستقيـ 
                                                 

 23وبًِ ، ٚوزٌه عؼٍٕبوُ أِخ ٚعطب ث١ٓ ا٤ف١١ٌٛٓ ٚاٌخٛاسط ،  ؿ 

، ِإعغخ اٌش٠بْ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ ، ث١شٚد ، 11ا١ٌّذأٟ ، اٌؾ١خ ػجذ اٌشؽّٓ ؽغٓ ؽجٕىخ ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ. 

  (1996َ٘ـ ـ 1416)، 1ه

، رؾم١ك ٚدساعخ ِؾّذ اٌطب٘ش ا١ٌّغبٚٞ ، اٌجقبئش ٧ٌٔزبط 184اثٓ ػبؽٛس ، اٌؾ١خ ِؾّذ اٌطب٘ش ، ِمبفذ اٌؾش٠ؼخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 

  (1998َ٘ـ ـ 1418)، 1اٌؼٍّٟ ، ه
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" الكسطية " الذيف ال تخمك مناىجيـ مف غمك أك تفريط ، ك " الضاليف " ك " المغضكب عمييـ 

إحدل الخصائص العامة لئلسبلـ كىي إحدل المعالـ األساسية التي ميز اهلل بيا أمتو عف غيرىا 

فيي أمة العدؿ كاالعتداؿ التي تشيد في " ككذلؾ جعمناكـ أمة كسطا لتككنكا شيداء عمى الناس " 

 ().الدنيا كاآلخرة عمى كؿ انحراؼ يمينا كشماال عف الكسط المستقيـ 

( )". فالكسط ىك مركز الدائرة التي ترجع إليو األطراؼ المتباعدة عف يميف كشماؿ " 

 بيف طرفيف متقابميف أك ؿكنعني بيا التكسط أك التعاد" كييعٌبر عف الكسطية أحيانا بالتكازف 

متضاديف بحيث ال ينفرد أحدىما بالتأثير ، كيطرد لمطرؼ المقابؿ ، كبحيث ال يأخذ أحد الطرفيف 

 إال أف ىنالؾ بعض العمماء مف رفض ( )، " أكثر مف حقو كيطغى عمى مقابمو كيحيؼ عميو 

كالكسطية غير التكازف ، كذلؾ أف التكازف يككف بيف " أف يجعؿ الكسطية كالتكازف شيئا كاحدا 

أمكر عديدة ال يطغى االىتماـ بأحدىا عمى بقية األمكر ، بينما الكسطية تقاؿ إلى األمر الكاحد 

الذم ال يككف حالو متطرفا إلى كاحد مف الطرفيف البعيديف المتقابميف ، فالتكسط يشير إلى الحاؿ 

الكسطى أك الدرجة الكسطى التي تقع ضمف حدكد الدرجات المختمفة زيادة كنقصا في األمر 

  ()". الكاحد 

ىك سمكؾ كغاية عمـ كعمؿ كانتياجو ىك السبيؿ : "  فيقكؿ عف الكسط الدكتكر الشرقاكمأما  

األقـك الذم يصمح لئلنساف في حياتو الدنيكية إذ ىك باب االستقامة كمفتاح السبلمة كالخير 

 ( )" .الفاضؿ في الدنيا كاآلخرة 

فمف مزايا الكسطية أنيا تعني استقامة المنيج كالبعد عف الميؿ كاالنحراؼ ، فالمنيج المستقيـ ىك 

 ( ).الطريؽ السكم الكاقع كسط الطرؽ الجائرة عف القصد إلى الجكانب 

                                                 
. (َ 1996٘ـ ـ 1416 ) ، 6، ِإعغخ اٌشعبٌخ ، ث١شٚد ، ه24اٌمشمبٚٞ ، ٠ٛعف ، اٌقؾٛح ا٦ع١ِ٩خ ث١ٓ اٌغؾٛد ٚاٌزطشف ، ؿ.  

 62اٌمشمبٚٞ ، اٌقؾٛح ا٦ع١ِ٩خ ث١ٓ ا٨خز٩ف اٌّزَِٛ ٚاٌزفشق اٌّؾشٚع ، ؿ.  

 123ـ ؿ119اٌمشمبٚٞ ، اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٧ٌع٩َ ، ؿ.  

َ  1996 ، 1 ، ِٓ ِٕؾٛساد عبِؼخ اٌمذط ، ا٤سدْ ، ه72ػضِٟ هٗ اٌغ١ذ ٚآخشْٚ ، اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. اٌغ١ذ ، د.  

َ  1979ه ، .، داس اٌّؼبسف ، ث١شٚد ، د78 ، ؿ77ؽغٓ ، ٔؾٛ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. اٌؾشلبٚٞ ، د.  
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كالكسط اإلسبلمي ليس كسطا " كال يعتبر الكسط اإلسبلمي كسطا حسابيا إنما ىك الكسط العدؿ ، 

حسابيا أك تقريبيا إنما كسطا عدال كميزانا قسطا تـ بو خمؽ السماكات كاألرض فكؿ شيء في ىذا 

( )" . الككف يسير بميزاف قسط فبل ينحرؼ قيد أنممة عف مساره 

فالخكذة إف نقصت عف دائرة رأس صاحبيا لـ تصمح  : األمثمة عمى ذلؾ محمد الفرفكر كيسكؽ 

ف زادت عمى دائرة الرأس  إذ ال يدخؿ الرأس فييا بسبب التفريط في حؽ الرأس كمقدار دائرتو ، كا 

لـ تصمح إذ ال تثبت عمى الرأس ، كال يمسؾ الرأس بيا بسبب الغمك في تكسيع بطنيا كبعض 

 (). مفاتيح األقفاؿ كذلؾ ال تقبؿ الزيادة كال النقص ، بؿ ال يصمح فييا إال صكرة كاحدة كاممة 

يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َ َدايَنُتم ِ َدْيٍن ِإَلى َأَجٍل مَُّ  ِّى   قكلو تعالىكيسكؽ مثاال مف القرآف في 

َنُكْم َكاِ ٌ   ِاْلَعْدؿِ  إف صككؾ العقكد كالعيكد يجب أف :  فيقكؿ في ذلؾ () فَاْكتُُ وُو َوْلَيْكُت   ػَّيػْ

 (). تطابؽ مطابقة كاممة ما تـ اإلتفاؽ عميو دكف زيادة كال نقصاف 

كفي ىذا القكؿ نستطيع أف نرد عمى الذيف اعتبركا الكسطية كممة دخيمة عمى اإلسبلـ  مف الغرب 

، كأف أصؿ منبعيا ىك االختبلؼ الذم حصؿ بيف الكنيسة كالممؾ ، كلمف تككف السيطرة ، 

كانتيى األمر بينيـ إلى حؿ كسط بأف تحكـ الكنيسة الشؤكف الدينية  ، كيحكـ الممؾ الشؤكف 

كعمى ىذا اعتبركا ىذه التسمية  ليست مف اإلسبلـ ، كعمى المسمميف . الدنيكية السياسية كالمالية 

إف مصطمح ." أف ال ينجركا كراء الغرب كيدخمكف عمى اإلسبلـ مفاىيـ خطرة كما يقكلكف عنيا 

الكسطية أك الحؿ الكسط ، لـ يظير عند المسمميف إال في العصر الحديث بعد سقكط الخبلفة ، 

كقيصد بو االعتداؿ كعدـ التطرؼ ، كىك مصطمح دخيؿ ، في لفظو كمعناه ، مصدره الغرب 

كالمبدأ الرأسمالي ، ذلؾ المبدأ بنيت عقيدتو عمى الحؿ الكسط ، الحؿ الذم نشأ نتيجة الصراع 
                                                                                                                                            

 124اٌمشمبٚٞ ، اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٧ٌع٩َ، ؿ 

، 78 ، ؿ77اٌؾشلبٚٞ ، ٔؾٛ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ 

 47اٌفشفٛس ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ. 

 282آ٠خ / عٛسح اٌجمشح . 

 47اٌفشفٛس ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ.  
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الدمكم ، بيف الكنيسة كالممكؾ التابعيف ليا مف جية ، كبيف المفكريف كالفبلسفة الغربييف مف جية 

 ()" . أخرل 

كليس ىذا فحسب إنما كجيت ىذه الجماعة  اتياماتيا لممسمميف بأنيـ لككا أعناؽ النصكص 

كاستقرأكا النصكص الشرعية ، فمككا أعناقيا " القرآنية كفسركىا بما يتناسب مع ىذا المفيكـ ،

إف : قالكا " ككذلؾ جعمناكـ أمة كسطا : " لتبلئـ ما ذىبكا إليو ، فقالكا في تفسير قكلو تعالى 

كردت الجماعة ... " كسطية األمة اإلسبلمية إنما ىي مستمدة مف كسطية منيجيا كنظاميا 

كالمعنى الصحيح لآلية ىك أف األمة اإلسبلمية أمة عدؿ ، كالعدؿ مف شركط الشاىد في " عمييـ 

 كقالكا ( )... " .اإلسبلـ ، كىي ستككف شاىد عدؿ عمى األمـ األخرل عمى أنيا بمغتيـ اإلسبلـ 

إف ىذه اآلية ال تحتمؿ إال ىذا التفسير كأف األمة اإلسبلمية استحقت أف تككف شاىدة عمى : 

كىذا ما أقره عمماء التفسير بمكجب حديث الرسكؿ . األمـ بمكجب ىذه الخصيصة كىي العدالة 

صمى اهلل عميو كسمـ في تفسير ىذه اآلية ، كما أسمفنا سابقا ، كلكف ما أغفمتو ىذه الجماعة أف 

.  العدؿ مف أىـ سمات الكسطية اإلسبلمية 

ذا أبت ىذه الجماعة االستداؿ بيذه اآلية فينالؾ آيات أخرل تبيف كسطية اإلسبلـ كسماتو ،  كا 

فالشيخ عبد الرحمف حسف حبنكة الميداني مف الذيف رفضكا االستدالؿ بيذه اآلية عمى كسطية 

فيك استشياد ال يتفؽ كمفيكمو ، ألف ىذه اآلية تبيف عدالة أمة محمد : " اإلسبلـ كيقكؿ في ذلؾ 

صمى اهلل عميو كسمـ في شيادتيا عمى الناس بتبميغ ديف اهلل ليـ ، إذ األمة اإلسبلمية أمة مكمفة 

بتبميغ ديف اهلل لمناس ، كىـ عدكؿ ، فشيادتيـ مقبكلة عمى األمـ يـك القيامة بأنيـ بمغكا ديف اهلل 

                                                 
  (1996َ٘ـ ـ 1417 ) ،1 ، داس اٌج١بسق ، ث١شٚد ، ه39 ، ؿ2ط/ ػجذ هللا ، ِؾّذ ؽغ١ٓ ، ِفب١ُ٘ ئع١ِ٩خ .  

 42ػجذ هللا ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ.  
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إف باالستقراء في العديد مف : كلكنو يقكؿ " ليـ إذا فعمكا ذلؾ كأدكا ما أكجب اهلل عمييـ مف تبميغ 

   (). اآليات كاألحاديث نستطيع أف نستدؿ عمى الكسطيػة 

َوالَِّذيَن ِإَذا َأنَ ُ وا َلْم ُيْ رُِفوا َوَلْم يَػْ تُػُروا وََكاَف  َػْيَن َذِلَك  : بقكلو تعالى أما رفضيـ االستدالؿ 

أف اإلسبلـ راعى طرؽ اإلنفاؽ كقسميا إلى طرؽ محمكدة كطرؽ :   فنرد عمييـ ()  قَػَواماً 

األكؿ طمب : كقد تكصؿ الشارع إلى تحقيؽ مقصد العدؿ في األمكاؿ بمسمكيف " مذمكمة ؛ 

". اإلنفاؽ المحمكد ، كالثاني طمب الكؼ عف اإلمساؾ المذمـك ، كالنيي عف اإلسراؼ كالتبذير 

أما اإلنفاؽ المحمكد كىك ما أكجبت الشريعة بذلو ، كما ندبت الشريعة بو كالصدقة المفركضة  

كراـ الضيؼ  كىك : اإلفراط : األكؿ : كأما اإلنفاؽ المذمـك فضرباف . " كالنفقة عمى العياؿ ، كا 

كىك التقتير كاإلمساؾ ، ككبلىما يراعى فيو الكمية : التفريط : كالثاني . التبذير كاإلسراؼ 

ف قؿ (). " كالكيفية   فمف يعطي أكثر مما يحتممو حالو كمف كضع الماؿ في غير مكضعو كا 

كاف مبذرا ، أما مف أنفؽ بأقؿ مما يحتمؿ حالو ، كمف يمنع مف حيث يجب عميو كالزكاة كغيرىا 

 كحقيقة الكسط في ذلؾ أف عمى اإلنساف أف يرقب نفسو فإف غمب عميو التبذير ().كاف ممسكا 

ف غمب عميو اإلمساؾ فعميو أف يرجع إلى البذؿ  فإف أردت أف " فعميو أف يرجع إلى اإلمساؾ ، كا 

فإف كاف أسيؿ عميؾ كألذ مف . تعرؼ الكسط ، فانظر إلى الفعؿ الذم يكجبو الخمؽ المحذكر 

الذم يضاده ، فالغالب عميو ذلؾ الخمؽ المكجب لو ، مثؿ أف يككف إمساؾ الماؿ كجمعو ، ألذ 

فاعمـ أف الغالب عميؾ خمؽ البخؿ ، فزد مف المكاظبة . عندؾ كأيسر عميؾ مف بذلو لمستحقو 

فإف صار البذؿ عمى غير المستحؽ ألذ عندؾ كأخؼ عميؾ مف اإلمساؾ بالحؽ ، . عمى البذؿ 

                                                 
 10ـ ؿ9ا١ٌّذأٟ ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ.  

 67آ٠خ / عٛسح اٌفشلبْ .  

اٌذاس اٌغٛدا١ٔخ /  ، داس اٌؾذ٠ش ٌٍطجغ ٚإٌؾش ، اٌمب٘شح ٠527ٛعف ؽبِذ ، اٌّمبفذ اٌؼبِخ ٌٍؾش٠ؼخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. اٌؼبٌُ ، د. 

د  . ه ، د.ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ، اٌخشهَٛ ، د

 . 528 ـ ؿ527اٌؼبٌُ ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ.  
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فبل تزاؿ تراقب نفسؾ ، كتستدؿ . فقد غمب عميؾ التبذير ، فارجع إلى المكاظبة عمى اإلمساؾ 

  ( )" .عمى خمقؾ بتسيير األفعاؿ كتعسيرىا 

: نتبيف مما تقدـ مف أقكاؿ األصكلييف كالفقياء ما يمي 

أف الكسطية في االصطبلح الشرعي تحتمؿ عدة معاني منيا العدؿ كالخيار كاالستقامة كالصراط 

. المستقيـ 

أنيا حالة محمكدة غالبا تقـك في العقؿ اإلنساني السميـ : كما أف الكسطية اصطبلحا تيعٌرؼ 

بالفطرة غير الممكثة فتعصمو عف الميؿ إلى جانبي اإلفراط كالتفريط ؛ فاإلثـ يعرفو القمب بأف 

. يحيؾ في النفس كيتردد في الصدر كتنكره الفطرة 

أف الكسطية ىي منيج اإلسبلـ كأم انحراؼ عنو تككف لضركرة يقررىا الشارع ليتسنى العكدة 

. لمكسط 

نما ىي شاممة لجميع جكانب الحياة الدينية  أف الكسطية ليست خاصة بجانب دكف اآلخر كا 

.  كالدنيكية 

إال أنيـ . اختمؼ الفقياء كاألصكليكف في تحديد مفيـك الكسطية فيي تحتمؿ عدة معاف لغكية 

. متفقكف بأف اإلسبلـ ديف كسط كىذا ما تؤيده النصكص القرآنية كاألحاديث النبكية الشريفة 

كسأكتفي بيذا القدر مف أقكاؿ األصكلييف كالفقياء ، الذيف ظير مف أقكاليـ التمسؾ بمنيج 

اإلسبلـ منيج السمؼ الصالح ، منيج أىؿ السنة كالجماعة ، منيج االعتداؿ كالتكسط فيك منيج 

. الحؽ كمنيج الخير 

                                                 
. د . ه ، د. ، داس اٌغ١ً ، ث١شٚد ، د 190، ؿ3ط/ اٌغضاٌٟ ، ؽغخ ا٦ع٩َ اٌؼ٩ِخ ِؾّذ أثٟ ؽبِذ، ئؽ١بء ػٍَٛ اٌذ٠ٓ . 
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المبحث الخامس 

الكسطية في القكاعد الفقيية 

  
ىنالؾ العديد مف القكاعد الفقيية الكمية كالجزئية تقـك عمى المنيج الكسطي كيؼ ال كىي مستقاة 

مف ركح القرآف الكريـ كالسنة المطيرة ، كبما أف المجاؿ ال يتسع لذكرىا جميعا  فسأعتمد في 

ىػ في 1286بحثي عمى بعض ما جاء في المجمة العدلية التي أصدرت في غرة محـر مف عاـ 

ظؿ الدكلة العثمانية ، إلبراز كسطية القكاعد الفقيية الكمية كالضكابط التي كضعيا العمماء لضبط 

 .فركع ىذه القكاعد  

كمف أىـ ىذه القكاعد التي أكردتيا المجمة العدلية التي تظير فييا سمات الكسطية اإلسبلمية ما 

: يمي 

اليقيف طمأنينة القمب عمى حقيقة الشيء كالشؾ استكاء طرفي الشيء  : " اليقيف ال يزكؿ بالشؾ

كىك الكقكؼ بيف الشيئيف بحيث ال يميؿ القمب عمى أحدىما كبعبارة أخرل اليقيف جـز القمب مع 

. ()االستناد إلى الدليؿ القطعي كالشؾ تجكيز األمريف ال مزية ألحدىما عمى اآلخر 

ٍيرىةى قىاؿى قىاؿى " كىذا يعني أف ما كاف ثابتا كمتيقنا باألصؿ ال يزكؿ بالشؾ كدليميا  ٍف أىًبي ىيرى عى

ـٍ الى  رىجى ًمٍنوي شىٍيءه أى مىٍيًو أىخى ـٍ ًفي بىٍطًنًو شىٍيئنا فىأىٍشكىؿى عى ديكي دى أىحى مَّـى ًإذىا كىجى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى رىسيكؿي المًَّو صى

ا  ٍكتنا أىٍك يىًجدى ًريحن تَّى يىٍسمىعى صى فَّ ًمفى اٍلمىٍسًجًد حى ًف ٍبًف عىٍكؼو " كقكلو ( )" فىبلى يىٍخريجى ٍبًد الرٍَّحمى عىٍف عى

مَّى أىٍك  ـٍ يىٍدًر كىاًحدىةن صى بلًتًو فىمى ـٍ ًفي صى ديكي مَّـى يىقيكؿي ًإذىا سىيىا أىحى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى قىاؿى سىًمٍعتي النًَّبيَّ صى

مَّى  ثنا صى ـٍ يىٍدًر ثىبلى مىى ًثٍنتىٍيًف فىًإٍف لى ثنا فىٍميىٍبًف عى مَّى أىٍك ثىبلى ـٍ يىٍدًر ًثٍنتىٍيًف صى مىى كىاًحدىةو فىًإٍف لى ًثٍنتىٍيًف فىٍميىٍبًف عى

                                                 
 16اٌّغٍخ اٌؼذ١ٌخ ، اٌّبدح اٌشاثؼخ ، ؿ.  

 176 ، ؿ362/ اٌذ١ًٌ ػٍٝ ِٓ ر١مٓ اٌطٙبسح صُ ؽه فٟ اٌؾذس فٍٗ أْ ٠قٍٟ ثطٙبسرٗ رٍه  ( 26)/ اٌؾ١ل / سٚاٖ ِغٍُ .  
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ـى  مّْ ٍد سىٍجدىتىٍيًف قىٍبؿى أىٍف ييسى ٍليىٍسجي ثو كى مىى ثىبلى  كمف ذلؾ أيضا مف أكؿ آخر الميؿ ()" أىٍك أىٍربىعنا فىٍميىٍبًف عى

كشؾ في طمكع الفجر صح صكمو ، ألف األصؿ بقاء الميؿ ، كمف أكؿ آخر النيار ببل اجتياد 

 كقد أكرد السيكطي عددنا مف (). كشؾ في الغركب بطؿ صكمو ألف األصؿ بقاء النيار 

األحاديث النبكية الدالة عمى ىذه القاعدة كضركرة طرح الشؾ جانبا إذا حصؿ اليقيف أصبل ثـ 

اعمـ أف ىذه القاعدة تدخؿ في جميع أبكاب الفقو كالمسائؿ المخرجة عمييا تبمغ : " تابع  قكلو 

 ()........ " ثبلثة أرباع الفقو كأكثر 

فاليقيف أقكل : فمف جية العقؿ : كتعتبر ىذه القاعدة أصؿ شرعي يدعميا العقؿ كالقرآف كالسنة 

  :قكلو تعالىمف الشؾ ألف اليقيف حكـ قطعي جاـز ، ال ينيدـ بالشؾ ، كأما القرآف فقد كرد 

 كالحؽ ىنا () َوَما يَػتَِّ ُ  َأْكثَػُرُ ْم ِإ َّ  َّناً َإفَّ الظَّنَّ  َ يُػْ ِني ِمَن اْلَ  ّْ َشْي اً ِإفَّ الّلَه َعَليٌم ِ َ ا يَػْ َعُلوفَ 

الحقيقة الكاقعة كاليقيف ، كأما السنة ، فقد بينا األحاديث التي تبيف صحة صبلة المتيقف مف 

.  كضكئو كال عبرة بالشؾ 

كاستنادا إلى ىذا الحكـ الشرعي كأمثالو بنيت ىذه القاعدة الحاكمة في جميع األمكر ، مف " 

 فيذه القاعدة تشتمؿ ()" عبادات كمعامبلت كعقكبات كأقضية ، في سائر الحقكؽ كااللتزامات 

التيسير كرفع الحرج ، كالحكمة ، كالخيرية ، فالمسمـ المتيقف ال يجعؿ : عدة سمات لمكسطية 

.  لكساكس الشيطاف في نفسو سبيؿ ػ ال إلى اإلفراط كال إلى التفريط ػ 

:   كتندرج تحت ىذه القاعدة عدة قكاعد 

                                                 
لبي أثٛ ػ١غٝ : رؾم١ك اٌز٘جٟ 190 ، ؿ398/ ِب عبء فٟ اٌشعً ٠قٍٟ ف١ؾه فٟ اٌض٠بدح ٚإٌمقبْ / اٌق٩ح  / 2ط/ اٌزشِزٞ .  

 {  " 1209/ اثٓ ِبعٗ " } 108ؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي ؽذ٠ش فؾ١ؼ ، ؿ.ؽذ٠ش ؽغٓ غش٠ت فؾ١ؼ 

، رؾم١ك ِؾّذ 118، ؿ1ط/٘ـ ، ا٤ؽجبٖ ٚإٌظبئش 911اٌّزٛفٝ / اٌغ١ٛهٟ ، ا٦ِبَ ع٩ي اٌذ٠ٓ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ أثٟ ثىش اٌغ١ٛهٟ .  

 (َ 1998٘ـ ـ 1419) ، 1ٌجٕبْ ، ه/ ؽغٓ ِؾّذ ؽغٓ ئعّبػ١ً اٌؾبفؼٟ ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ، ث١شٚد 

 115اٌغ١ٛهٟ ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ.  

 36آ٠خ / عٛسح ٠ٛٔظ .  

 9، داس اٌفىش ، ِطبثغ أٌف ثبء ـ ا٤د٠ت ، دِؾك ، ه967،  ؿ2ط/ اٌضسلبء ، ِقطفٝ ،اٌّذخً اٌفمٟٙ اٌؼبَ .  
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كىذا األصؿ يسمى االستصحاب كىك اعتبار "  األصؿ بقاء ما كاف عمى ما كاف " منيا قكليـ 

 ، كمف أمثمة ()الحالة الثابتة في كقت ما مستمرة في سائر األكقات حتى يثبت انقطاعيا كتبدليا

مف تيقف الطيارة كشؾ في الحدث فيك متطير أك تيقف في الحدث كشؾ في الطيارة فيك " ذلؾ 

أصؿ ما انبنى عميو " كمنيا ما قالو الشافعي " األصؿ براءة الذمة " محدث ، كمنيا قاعدة 

 ()" . اإلقرار أني أعمؿ اليقيف كأطرح الشؾ كال أستعمؿ الغمبة 

ٍبًد المًَّو قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي " كفي ىذه القاعدة تيسير عمى المسمميف كبعد عف التنطع في الديف  عىٍف عى

مَّـى ىىمىؾى اٍلميتىنىطّْعيكفى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ثنا ()المًَّو صى  ()" .  قىالىيىا ثىبلى

 كزاد عمييا السيكطي عبارة بشرط عدـ نقصانيا عنيا ، كلـ يعدىا    الضركرات تبيح المحظكرات

نما أدرجيا تحت قاعدة الضرر يزاؿ  أف األشيا " كنقصد بيا ( )السيكطي قاعدة مستقمة بذاتيا كا 

 ()". الممنكعة تعامؿ كاألشيا المباحة كقت الضركرة 

فأكؿ الميتة عند المخمصة بقدر ما تسد الحاجة فقط كذلؾ لممحافظة عمى النفس مف اليبلؾ 

َر  َاٍغ َو َ َعاٍد َفال ِإْثَم َعَلْيِه ِإفَّ الّلَه َغُ وٌر رَِّحيٌم   : قكلو تعالىكدليميا  ، () َفَ ِن اْضطُرَّ َغيػْ

تبلؼ الماؿ ، كأخذ ماؿ الممتنع مف أداء الديف بغير إذنو ، كالتمفظ  ساغة المقمة بالخمر ، كا  كا 

َقْكِؿ المَِّو َتَعاَلى" بكممة الكفر لئلكراه كدليميا  ََ  لىًكٍف مىٍف اًف كى يمى ًئفّّ ًباإٍلً قىٍمبيوي ميٍطمى ٍف أيٍكًرهى كى  ًإالَّ مى

ـٍ عىذىابه عىًظيـه  لىيي ـٍ غىضىبه ًمفى المًَّو كى ٍدرنا فىعىمىٍيًي قىاؿى شىرىحى ًباٍلكيٍفًر صى ـٍ تيقىاةن  كى   ًإالَّ أىٍف تىتَّقيكا ًمٍنيي

قىاؿى  ـى كيٍنتيـٍ قىاليكا كينَّا ميٍستىٍضعىًفيفى ًفي كىًىيى تىًقيَّةه كى ـٍ قىاليكا ًفي ًئكىةي ظىاًلًمي أىٍنفيًسًي ـي اٍلمىبلى فَّاىي  ًإفَّ الًَّذيفى تىكى

فيكِّا غىفيكرنا  ًإلىى قىٍكًلًو اأٍلىٍرًض  قىاؿى  عى اًؿ كىالنّْسىاًء كىاٍلًكٍلدىاًف الًَّذيفى  كى  كىاٍلميٍستىٍضعىًفيفى ًمفى الرّْجى

                                                 
   968،  ؿ2ط/ اٌضسلبء ، اٌّذخً اٌفمٟٙ اٌؼبَ .  

 115، ؿ1ط/اٌغ١ٛهٟ ، ا٤ؽجبٖ ٚإٌظبئش .  

اٌغبٌْٛ اٌّغبٚصْٚ اٌؾذٚد فٟ ا٤لٛاي ٚا٤ػّبي : اٌّزٕطؼْٛ .  

 1324 ، ؿ2670/ ٍ٘ه اٌّزٕطؼْٛ  (4)/ اٌؼٍُ / سٚاٖ ِغٍُ . 

 168اٌغ١ٛهٟ ، اٌّشعغ اٌغبثك  ، ؿ. 

 24 ، ؿ21اٌّغٍخ اٌؼذ١ٌخ ، اٌّبدح . 

  173آ٠خ / عٛسح اٌجمشح . 
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ًليِّا كىاٍجعىٍؿ لىنىا ًمٍف لىديٍنؾى  بَّنىا أىٍخًرٍجنىا ًمٍف ىىًذًه اٍلقىٍريىًة الظَّاًلـً أىٍىمييىا كىاٍجعىٍؿ لىنىا ًمٍف لىديٍنؾى كى يىقيكليكفى رى

ا أىمىرى المَّوي ًبًو كىاٍلميٍكرىهي الى يىكيكفي ًإالَّ نىًصيرنا   فىعىذىرى المَّوي اٍلميٍستىٍضعىًفيفى الًَّذيفى الى يىٍمتىًنعيكفى ًمٍف تىٍرًؾ مى

مَّى  قىاؿى النًَّبيُّ صى ًة كى سىفي التًَّقيَّةي ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامى قىاؿى اٍلحى ا أيًمرى ًبًو كى ٍيرى ميٍمتىًنعو ًمٍف ًفٍعًؿ مى ميٍستىٍضعىفنا غى

مَّـى اأٍلىٍعمىاؿي ًبالنّْيًَّة  سى مىٍيًو كى  (( ))" . المَّو عى

فالمسمـ يقدر الضركرة بقدرىا فتصبح األشياء المحرمة بحقو مباحة فإذا زاؿ سبب اإلباحة رجع 

الحكـ عمى أصمو مف التحريـ فعمى المسمـ أف يضبط الضركرة حتى ال يككف ىنالؾ إفراط في 

كمف شركط ضبطيا أف تككف الضركرة أكثر مف المحظكر ، كأف . الديف كال تفريط في حقو 

كال يرتقي إلى التبسط كأكؿ المبلذ بؿ يقتصر عمى قدر " يككف ذلؾ في نظر الشرع ، قاؿ اإلماـ 

 ()" . الحاجة 

كتعتبر ىذه القاعدة مف القكاعد الخمس الكبرل التي تعتبر مف أسس : المشقة تجمب التيسير 

، كتعني أف الصعكبة تصير سببا لمتسييؿ كيمـز التكسيع في كقت  ()الشريعة في جميع المذاىب 

كقت المضايقة كيتفرع عمى ىذا األصؿ كثير مف األحكاـ الفقيية كالقرض كالحكالة كالحجر كغير 

 (). ذلؾ كما جكزه الفقياء مف الرخص كالتخفيفات في األحكاـ الشرعية ىك مف ىذه القاعػدة 

يُرِيُد الّلُه ِ ُكُم اْلُيْ َر َو َ يُرِيُد  كاألصؿ في ىذه القاعدة ما جاء في اآليات القرآنية قاؿ تعالى

لَْيَس   كقاؿ تعالى ()   َما يُرِيُد اللَُّه لَِيْ َعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرجٍ   : كقاؿ تعالى () ِ ُكُم اْلُعْ رَ 

لَْيَس َعَلى الضَُّعَ اِء َوَ  َعَلى اْلَ ْرَضى َوَ  َعَلى الَِّذيَن َ  َيِ ُدوَف َما يُنِ ُ وَف َحَرٌج ِإَذا َنَصُ وا لِلَِّه 

                                                 
 459لٛي هللا رؼبٌٝ ئ٨ ِٓ أوشٖ ٚلٍجٗ ِطّئٓ ثب٠٦ّبْ ، ؿ/ ا٦وشاٖ  / 4ط/ سٚاٖ اٌجخبسٞ. 

 ثزقشف 169 ، ؿ1ط/ اٌغ١ٛهٟ ، ا٤ؽجبٖ ٚإٌظبئش .  

 169اٌغ١ٛهٟ ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ.  

 991، ؿ2ط/ اٌضسلب ، اٌّذخً اٌفمٟٙ اٌؼبَ . 

 22 ، ؿ17اٌّغٍخ اٌؼذ١ٌخ ، اٌّبدح . 

 185آ٠خ / عٛسح اٌجمشح . 

 6آ٠خ / عٛسح اٌّبئذح . 
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 " ، كأصميا في األحاديث الشريفة( )  َوَرُسوِلِه َما َعَلى اْلُ ْ ِ ِنيَن ِمْن َسِ يٍل َواللَُّه َغُ وٌر رَِحيمٌ 

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى قىٍكؿي النًَّبيّْ صى ةي " الدّْيفي ييٍسره كى ًنيًفيَّةي السٍَّمحى        () " أىحىبُّ الدّْيًف ًإلىى المًَّو اٍلحى

مىٍيًو " مَّى المَّو عى لىوي النَّاسي فىقىاؿى لىييـي النًَّبيُّ صى ـى أىٍعرىاًبيّّ فىبىاؿى ًفي اٍلمىٍسًجًد فىتىنىاكى ٍيرىةى قىاؿى قىا كحديث أىبي ىيرى

ـٍ تيٍبعىثيكا  لى ا بيًعٍثتيـٍ مييىسًّْريفى كى مىى بىٍكًلًو سىٍجبلن ًمٍف مىاءو أىٍك ذىنيكبنا ًمٍف مىاءو فىًإنَّمى مَّـى دىعيكهي كىىىًريقيكا عى سى كى

 ( ). (كىريقكا أم أراؽ كصب  )" ميعىسًّْريفى 

كيخرج مف ىذه القاعدة جميع رخص الشرع كتخفيفاتو فمف ذلؾ التخفيفات الممنكحة لممكره 

كالصبياف كالنساء كأسباب التخفيؼ سبعة األكؿ اإلكراه كالثاني الجيؿ كالثالث العسر كعمـك 

البمكل كالرابع النسياف كالخامس الجيؿ كالسادس السفر كالسابع النقص ، كالنقص نكع مف المشقة 

إذ النفكس مجبكلة عمى حب الكماؿ فناسبو التخفيؼ في التكميفات كمنيا عدـ تكميؼ الصبي أك 

 ( ). المجنكف ، كرخص اإلفطار لممرأة الحامؿ كالمرضع كغيرىا 

  درء المفاسد مقدـ عمى جمب المصالح

ـٍ ًإنَّمىا " كأصؿ ىذه القاعدة  ٍكتيكي ا تىرى مَّـى قىاؿى دىعيكًني مى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ًف النًَّبيّْ صى ٍيرىةى عى ٍف أىًبي ىيرى عى

ـٍ  ذىا أىمىٍرتيكي ـٍ عىٍف شىٍيءو فىاٍجتىًنبيكهي كىاً  ـٍ فىًإذىا نىيىٍيتيكي مىى أىٍنًبيىاًئًي ـٍ عى ًفًي ـٍ كىاٍخًتبلى ـٍ ًبسيؤىاًلًي ىىمىؾى مىٍف كىافى قىٍبمىكي

ا اٍستىطىٍعتيـٍ  (                                  )" . ًبأىٍمرو فىٍأتيكا ًمٍنوي مى

ككجو الداللة أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عمىؽ امتثاؿ األمر باالستطاعة في حيف سد باب 

النيي كمو فمـ يجزه أبدا إال عند الضركرة التي يخشى منيا عمى النفس كالضركرات الخمس فإذا 
                                                 

 91آ٠خ /اٌزٛثخ . 

 35، ؿ" أؽت اٌذ٠ٓ ئٌٝ هللا اٌؾٕف١خ اٌغّؾخ " اٌذ٠ٓ ٠غش ٚلٛي إٌجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  (30)/ ا٠٦ّبْ / 1ط/ اٌجخبسٞ .  

ْٓ ف"،  ٚفٟ سٚا٠خ أخشٜ فٟ فؾ١ؼ ِغٍُ 125 ، ؿ220/ فت اٌّبء ػٍٝ اٌجٛي فٟ اٌّغغذ  ( 58)/ اٌٛمٛء  / 1ط/ اٌجخبسٞ .  َػ

 ْٓ ِِ  ٍٛ ٌْ ب فََشَؽ َدَػب ثَِذ ّه ُٖٛ لَبَي فٍََ ُِ ٨َ رُْضِس َٚ َُ َدُػُٖٛ  َعٍه َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِ َفٍٝه هللاه َِ فَمَبَي َسُعُٛي هللاه ْٛ ٌْمَ ِٗ ثَْؼُل ا ََ ئ١ٌَِْ ْغِغِذ فَمَب َّ ٌْ ْه أَْػَشاث١ًِّب ثَبَي فِٟ ا أٍََٔظ أَ

 ِٗ ُ َػ١ٍَْ بٍء فََقجٗه  151 ، ؿ284/ ٚعٛة غغً اٌجٛي ٚغ١شٖ ِٓ إٌغبعبد ئرا ؽقٍذ فٟ اٌّغغذ ( 30)/ اٌطٙبسح / َِ

 22 ، ؿ17 ، اٌّغٍخ اٌؼذ١ٌخ ، اٌّبدح 158 ـ ؿ157 ، ؿ1ط / اٌغ١ٛهٟ ، ا٤ؽجبٖ ٚإٌظبئش . 

 ، ٚفٟ سٚا٠خ ِغٍُ 576 ، ؿ7288/ ا٨لزذاء ثغٕٓ اٌشعٛي فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ / ا٨ػزقبَ ثبٌىزبة ٚاٌغٕخ  / 4ط/ سٚاٖ اٌجخبسٞ . 

ٍَ ٠َب " ًه َػب ًٌ أَُو ٛا فَمَبَي َسُع ٌَْؾظه فَُؾغُّ ُْ ا ُ َػ١ٍَُْى َُ فَمَبَي أ٠ََُّٙب إٌهبُط لَْذ فََشَك هللاه َعٍه َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِ َفٍٝه هللاه ْٓ أَثِٟ َُ٘ش٠َْشحَ لَبَي َخطَجََٕب َسُعُٛي هللاه  َػ

ب  َّ ُْ فَأِه ب رََشْوزُُى َِ ُه لَبَي َرُسِٟٚٔ  ُْ صُ ب اْعزَطَْؼزُ َّ ٌَ َٚ َعجَْذ  َٛ ٌَ ُْ ٍُْذ ََٔؼ ْٛ لُ ٌَ َُ َعٍه َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِ َفٍٝه هللاه ِ فََغَىَذ َؽزٝه لَبٌََٙب ص٩ََصًب فَمَبَي َسُعُٛي هللاه َسُعَٛي هللاه

ٍء فََذُػُٖٛ  ْٟ ْٓ َؽ ُْ َػ ئَِرا ١ََْٙٔزُُى َٚ  ُْ ب اْعزَطَْؼزُ َِ  ُْٕٗ ِِ ٍء فَأْرُٛا  ْٟ ُْ ثَِؾ ْشرُُى َِ ُْ فَاَِرا أَ ِٙ ْٔج١َِبئِ ُْ َػٍَٝ أَ ِٙ اْخز٩َِفِ َٚ  ُْ ِٙ ُْ ثَِىْضَشِح ُعَإاٌِ َْ لَْجٍَُى ْٓ َوب َِ /   اٌؾظ  " ٍَََ٘ه 

  638، ؿ ( 1337/ )فشك اٌؾظ ِشح فٟ اٌؼّش  ( 73) 
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تعارضت مفسدة كمصمحة قدـ دفع المفسدة المساكية أك الراجحة ألف اعتناء الشارع بالمنييات 

 كمما يتفرع عمى ىذه القاعدة أف الرجؿ يمنع مف التصرؼ في ()أشد مف اعتنائو بالمأمكرات 

ممكو إذا كاف تصرفو يضر بجاره ضررا فاحشا ألف درء المفاسد عف جاره أكلى مف جمب المنافع 

( ). لغيره 

الضرر يزاؿ  

رى كىالى ًضرىارى "كأصؿ ىذه القاعدة  رى مَّـى الى ضى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى بَّاسو قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ًف اٍبًف عى عى
رى كىالى ًضرىارى ك"( " ) رى ى أىٍف الى ضى مَّـى قىضى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اًمًت أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى " عىٍف عيبىادىةى ٍبًف الصَّ
. ، كالضرر المنيي عنو في الحديث إما أف يككف كاقعا أك متكقعا ()

ف كاف متكقعا كجب دفعو ألف دفع الضرر  فإذا كاف كاقعا فيك غير مشركع اإلبقاء فتجب إزالتو كا 

زالتو بعد الكقكع  . قبؿ الكقكع أكلى مف رفعو كا 

" . يرفع الضرر بقدر اإلمكاف " كلذا كضع الفقياء قاعدة 

إذا تعارضت " الضرر األشد يزاؿ بالضرر األخؼ ، : " كتفرعت عف ىذه القاعدة القكاعد اآلتية 

كيتعمؽ ( )" درء المفاسد مقدـ عمى جمب المصالح " ك" مفسدتاف ارتكب أخفيما لدفع أشدىما 

" ما أبيح لمضركرة يقدر بقدرىا "   " الضركرات تبيح المحظكرات " بيذه القاعدة قكاعد عدة منيا 

 ()". الضرر ال يزاؿ بالضرر " 

                                                 
 ، ِإعغخ اٌشعبٌخ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ ، 222فزؾٟ ، ٔظش٠خ اٌزؼغف فٟ اعزؼّبي اٌؾك فٟ اٌفمٗ ا٦ع٩ِٟ، ؿ. اٌذس٠ٕٟ ، د. 

 ، 30، اٌّغٍخ اٌؼذ١ٌخ ، اٌّبدح 188، ؿ1ط/ ، اٌغ١ٛهٟ ، ا٤ؽجبٖ ٚإٌظبئش  (َ 1998٘ـ 1419 )، 2ث١شٚد ، داس اٌجؾ١ش ، ػّبْ ، ه

 27ؿ

 27 ، ؿ30اٌّغٍخ اٌؼذ١ٌخ ، اٌّبدح .  

لبي اٌجٛف١شٞ  فٟ اٌضٚائذ ٚفٟ  ] ؽممٗ اٌز٘جٟ 333 ، ؿ2341/ ِٓ ثٕٝ فٟ ؽمٗ ِب ٠نش ثغبسٖ / ا٤ؽىبَ  /2ط/سٚاٖ اثٓ ِبعٗ.  

ئعٕبدٖ عبثشاٌغؼفٟ ٚ٘ٛ ِزُٙ  

لبي اٌجٛف١شٞ ئعٕبد سعبٌٗ  ] ؽممٗ اٌز٘جٟ 333 ، ؿ2340/ ِٓ ثٕٝ فٟ ؽمٗ ِب ٠نش عبسٖ / ا٤ؽىبَ  / 2ط/ سٚاٖ اثٓ ِبعٗ .  

 22272/ صمبد ئ٨ أٔٗ ِٕمطغ ٤ْ اعؾك ثٓ ا١ٌٌٛذ ٌُ ٠ٍك ػجبدح ، أخشعٗ أؽّذ فٟ ِغٕذٖ 

 214ـ ؿ213اٌذس٠ٕٟ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ.  

 166 ـ ؿ165اٌغ١ٛهٟ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ.  
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فالحجر عمى المفمس مفسدة في حقو كلكنو ثبت " الحجر عمى السفيو كالمفمس : كمف أمثمة ذلؾ 

فاألصؿ أف اإلنساف حر في التصرؼ بمالو لكف " " تقديما لمصمحة الغرماء عمى مفسدة الحجر 

إذا أفمس حجر عميو لمصمحة غرمائو كلك بقي اإلطبلؽ لترتب عمى ذلؾ ضرر بيـ كىذا ىك 

التعسؼ فمنع درءا ليذه المفسدة كتقييدا لحقو بما يمنع اإلضرار عف غيره محافظة ىذا حؽ ىذا 

( ). الغير 

ال ضرر كال ضرار 

مَّـى الى " كحديث الرسكؿ الكارد ذكره سابقا يبيف نص ىذه القاعدة  سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى

رى كىالى ًضرىارى  رى مَّى المَّو " كجاء في بعض ركايات الحديث  " ضى ٍف أىًبي ًصٍرمىةى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى عى

مىٍيًو  مىٍف شىاؽَّ شىاؽَّ المَّوي عى ارَّ المَّوي ًبًو كى ارَّ ضى مَّـى قىاؿى مىٍف ضى سى مىٍيًو كى ف كاف ()" عى  كىذا الحديث كا 

ظنيا باعتبار سنده إال أف مضمكنو يرقى إلى مرتبة القطعي باستقراء األحكاـ الكاردة في القرآف 

، كالمقصكد بالضرر ىك إلحاؽ المفسدة بالغير ، كالضرار مقابمة الضرر ()كالسنة المشيكرة 

مف أركاف الشريعة ، كأساس لمنع الفعؿ : بالضرر ، كقد اعتبر الدكتكر الزرقا ىذه القاعدة 

الضار، كسند لمبدأ االستصبلح في جمب المصالح كدرء المفاسد ، كعدة الفقياء كعمدتيـ 

 (). كميزانيـ في طريؽ تقرير األحكاـ الشرعية لمحكادث 

َ  ُ َضآرَّ  : قكلو تعالىالنيي عف مضارة كؿ مف الكالديف اآلخر في أكالدىما كدليميا : كمف ذلؾ 

 كالنيي عف كصية اإلضرار كلك كانت في حدكد الثمث كدليميا ()  َواِلَدٌة ِ َوَلِدَ ا َوَ  َمْوُلوٌد لَُّه ِ َوَلِدوِ 

َر ُمَضآرٍّ َوِصيًَّة مَّْن الّلِه َوالّلُه َعِليٌم   : قكلو تعالىكدليميا  ِمن  َػْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى ِ َها َأْو َدْيٍن َغيػْ

                                                 
 215 ، ؿ214اٌذس٠ٕٟ ، اٌزؼغف فٟ اعزؼّبي اٌؾك ، ؿ. 

لبي أثٛ ػ١غٝ ؽذ٠ش ؽغٓ :  ، ؽممٗ اٌز٘جٟ 106 ، ؿ1940/ ِب عبء فٟ اٌخ١بٔخ ٚاٌغؼ / اٌجش ٚاٌقٍخ / 4ط/ سٚاٖ اٌزشِزٞ . 

 { " 896/ ا٦سٚاء " } 443 ـ ؿ442غش٠ت ، ٚؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي ؽذ٠ش ؽغٓ ، ؿ

 216اٌذس٠ٕٟ ، اٌّشعغ اٌغبثك ،  ؿ. 

 978، ؿ2ط/ اٌضسلب ، اٌّذخً اٌفمٟٙ اٌؼبَ . 

 233عٛسح اٌجمشح ، آ٠خ . 
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كىي أف يطمؽ الرجؿ امرأتو ليراجعيا كلكف ال : ككذلؾ النيي عف رجعة الضرار ( ). ٌ   َحِليم

، قاؿ ليعاشرىا بالمعركؼ بؿ ليطيؿ عمييا العدة بأف يطمقيا ثانية فتجب عمييا عدة أخرل مبتدأة 

َوِإَذا  َلَّْ ُتُم النََّ اء فَػ َػَلْ َن َأَجَلُهنَّ فََ ْمِ ُكوُ نَّ ِ َ ْعُروٍؼ َأْو َسرُّْحوُ نَّ ِ َ ْعُروٍؼ َو َ  : تعالى

 فيدخؿ تحت ىذه القاعدة دفع الضرر كاإلضرار مثؿ قتاؿ (() )  ُْ ِ ُكوُ نَّ ِضَراراً لَّتَػْعَتُدواْ 

الباغي ، كمنو الضرر يزاؿ مثؿ خيار العيب ، كخيار الشرط كالشفعة في الشراء لدفع ضرر جار 

السكء ، كمنيا الضرر ال يزاؿ بمثمو أم ال تككف إزالتو بضرر مثمو ، إال إذا كاف عاما فيزاؿ 

 (  ).الضرر الخاص لمنع الضرر العاـ 

يتضح لنا مف خبلؿ القكاعد األصكلية كما يتفرع عنيا مف قكاعد أف كبل منيا يمثؿ سمة مف 

اليقيف ال يزكؿ بالشؾ تمثؿ سمة رفع الحرج : سمات الكسطية كمنيا ما يمثؿ أكثر مف سمة 

فبل يترؾ لييمؾ كال يتجاكز  )كالتيسير ، كالضركرات تبيح المحظكرات تمثؿ الحكمة كالبينية 

تمثؿ الحكمة كاالعتداؿ كاالستقامة كالعدؿ كالضرر يزاؿ كالتيسير كرفع الحرج ،  (فيستبيح المحـر 

، كدرء المفاسد مقدـ عمى جمب المصالح تمثؿ الخيرية كالحكمة كالتيسير كرفع الحرج،  كال ضرر 

. كال ضرار تمثؿ العدؿ كالخيرية ، كالمشقة تجمب التيسير تمثؿ االعتداؿ كالتيسير كرفع الحرج 

 .كيقاس عمى ذلؾ سائر القكاعد كما يترتب عمييا مف أعماؿ 

                                                 
 12عٛسح إٌغبء ، آ٠خ . 
 231آ٠خ / عٛسح اٌجمشح .  

 217اٌذس٠ٕٟ ، اٌزؼغف فٟ اعزؼّبي اٌؾك ، ؿ. 

 86وبًِ ، ٚوزٌه عؼٍٕبوُ أِخ ٚعطب ، ؿ. 
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 تمييد
     تعتبر الثقافة اإلسبلمية مف أىـ الثقافات العالمية كأفضميا كأعدليا ، فقد نشأت ثقافات 

فمـ نجد ثقافة . الغربية الحديثة  الثقافةعديدة قبؿ اإلسبلـ كبعده ، كالثقافة اليكنانية كالبيزنطية ، ك

نما بشيادة عمماء  حظيت باالحتراـ كالتقدير كما حظيت بو ثقافتنا اإلسبلمية ، كىذا ليس تحيزا كا 

كمفكريف غربييف أشادكا بالثقافة كالحضارة اإلسبلمية كاألصكؿ الثابتة ليذه الثقافة كذكركا سماتيا 

، كقبؿ أف نتحدث عف ىذه الميزات ال بد لنا أف ( )كمزاياىا التي ميزتيا عف غيرىا مف الثقافات 

نعرج عمى مفيـك الثقافة بشكؿ عاـ كالثقافة اإلسبلمية بشكؿ خاص ، كنبيف مصادر الثقافة 

اإلسبلمية ، لمبلحظة نقاط التشابو كاالختبلؼ بيف الثقافة اإلسبلمية كالثقافات األخرل  

حذقو : خفيفا ، ثقفا كثقافة كثقكفة الكبلـ ()مف الفعؿ ثىقؼ كثقؼ صار حاذقا :     فالثقافة لغة 

: أقاـ المعكج منو كسكاه ، كاإلنسػاف :  ، كثقىؼ الشيء ()طعنو : كفيمو بسرعة ، كثقؼ الرمح 

 ().العمـك كالمعارؼ كالفنكف التي يطمب الحذؽ فيػيا : أدبو كىذبو كعممو ، كالثقافة 

كالثقافة ىي األسمكب السائد في الحياة ألم مجتمع  بشرم ، كأىـ ما يميز المجتمع اإلنساني عف 

 ().التجمعات الحيكانية 

مجمكعة المعارؼ كالخبرات التي يكتسبيا اإلنساف كالتي " أنيا :     كعرفيا العمماء األكركبيكف 

  ()." يثرم بيا عممو كيحتفػظ بيا في ذاكرتو لتظير عمى شكؿ عقيدة كسمكؾ كفكر كأخػبلؽ 

                                                 
ساعغ وزبة اٌؾنبسح ، غٛعزبف ٌٛثْٛ .  

.  ، لذَ ٌٗ ٚؽممٗ د566 ، ؿ1ط/ ، ِخزقش اٌؼ١ٓ  ( ٘ـ 379٘ـ ـ 316 )اٌضث١ذٞ ، أثٛ ثىش ِؾّذ ثٓ اٌؾغٓ ثٓ ػجذ هللا ا٤ٔذٌغٟ ، .  

، إٌّغذ فٟ اٌٍغخ ٚا٦ػ٩َ،     (َ 1996 ٘ـ ـ 1417 )، 1ٌجٕبْ ، ه/ ٔٛس اٌؾبرٌٟ ، ػبٌُ اٌىزت ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ ، ث١شٚد 

  ، داس اٌّؾشق ، ث١شٚد ،ثبة صمف 71ؿ

 71إٌّغذ فٟ اٌٍغخ ٚا٦ػ٩َ ، ؿ . 

د ، .، د2، أؽشف ػٍٝ اٌطجبػخ ؽغٓ ػط١خ ِٚؾّذ أ١ِٓ ، اٌمب٘شح ، ه98، ؿ1ط/ئثشا١ُ٘ ، ٚآخشْٚ ، اٌّؼغُ اٌٛع١و . أ١ٔظ ، د. 

ثبة صمـف  

  (1986َ٘ـ ـ 1406)، داس إٌٙنخ ، ث١شٚد ، 581اٌّٛعٛػخ اٌؼشث١خ ا١ٌّغشح ، ؿ. 

 17اٌؾشلبٚٞ ، ٔؾٛ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 
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مجمكعة مف المعارؼ كالتصكرات التي تدكر في فمؾ : "     أما الثقافة اإلسبلمية فتعني 

المصدريف الرئيسييف كىما الكتاب كالسنة المطيرة لتنبثؽ عنيا فكرة شاممة عف الككف كاإلنساف 

( )" .كالحياة كالتي تؤثر في الفرد كالمجتمع فتعطيو طابعا خاصا 

     كىكذا نرل أف الثقافة اإلسبلمية  تختمؼ عف الثقافات األخرل بأمر جكىرم كأساسي كىك 

المصدر، كأكؿ مصادر الثقافة اإلسبلمية القرآف الكريـ  كىك أىـ مصادرىا كعميو تعتمد جميع 

المصادر األخرل ، كتأتي السنة المطيرة في المرتبة الثانية لمصادر الثقافة اإلسبلمية كيأتي 

بعدىا اإلجماع كالقياس ، كتأتي المصادر األخرل كالمصالح المرسمة ، كاجتياد الصحابة ، كسد 

. الذرائع، كالعرؼ كغيرىا في مراتب متفاكتة عند جميكر العمماء مف حيث األخذ أك الرد 

يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِ يُعوْا الّلَه َوَأِ يُعوْا الرَُّسوَؿ َوُأْوِلي اَْلْمِر ِمنُكْم فَِإف  َػَناَزْعُتْم ِفي  : قاؿ تعالى 

 () َشْيٍء فَػُردُّوُو ِإَلى الّلِه َوالرَُّسوِؿ ِإف ُكنُتْم  ُػْؤِمُنوَف  ِالّلِه َواْليَػْوـِ اآلِخِر 

    إذف الفرؽ بيف الثقافة اإلسبلمية كالثقافات األخرل جكىرم مف حيث المصدر ، ففرؽ بيف مف 

يككف مصدره اهلل عبلـ الغيكب ، خالؽ كمبدع الككف كاإلنساف ، كبيف مف يككف مصدره بشرا 

. عاجزا حتى ييب لنفسو النعيـ كالسعادة الدائمة 

أف الثقافات الكضعية ال تخضع :  كالثقافات الكضعية اإلسبلمية الثقافةكمف أىـ الفركؽ بيف 

لضكابط ثابتة معينة ، كلكنيا تستند في أسباب كجكدىا إلى اعتبارات شتى غير منضبطة  

( ). تدكر في فمؾ اإلسبلـ بتعاليمو كقيمو كأصكلو كقكاعده اإلسبلمية الثقافةبينما 

   إف الثقافة الكضعية ميما بمغ أتباعيا مف الذكاء إال أنيـ عاجزكف عف كضع نظاـ شامؿ 

متكامؿ ثابت لمبشر في أنحاء العالـ فمـ نسمع عف ثقافة سادت أنحاء العالـ أك ثقافة صالحة 

                                                 
٘ـ 1403)، 3 ، إٌبؽش ِطجؼخ اٌخ١ًٍ ا٦ع١ِ٩خ ، ه17ـ ؿ16أ١ِش ، دساعبد فٟ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ،  ؿ. ػجذ اٌؼض٠ض ، د. 

1983َ)  

 59آ٠خ / عٛسح إٌغبء . 

 .17ػجذ اٌؼض٠ض ، دساعبد فٟ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 
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لجميع البشر عمى اختبلؼ طبقاتيـ ، أما الثقافة اإلسبلمية فكانت شاممة فميس ليا كقت محدد 

نما جاءت شاممة في الزمف فيي باقية إلى يكـ  كليس ليا شعب محدد ، كليس ليا مجاؿ محدد كا 

الديف ، كىي شاممة لجميع البشر في كؿ زماف كمكاف ، كىي شاممة لجميع جكانب البشر المادية 

. كالركحية كلجميع جكانب حياتيـ االجتماعية كالسياسية كالدينية كاالقتصادية كغيرىا 

كالثقافة الكضعية عجزت أف تحقؽ األمف كالطمأنينة ألتباعيا فعاش أصحابيا في اضطراب ال 

يدركف ما يصمح ليـ كما ال يصمح كال يدركف الحؽ مف الباطؿ بينما الثقافة اإلسبلمية جاءت 

مكافقة لمفطرة اإلنسانية سكاء مف حاجتيـ إلى القدرة الغيبية كحاجتيـ إلى األمكر المشاىدة 

فجاءت كؿ شرائعيا كاضحة كمتكازنة كمتكاممة فتحقؽ لممسمـ األمف كالسعادة التي يحتاجيا حتى 

. يككف إيجابيا مثمرا في حياتو 

   كبما أف الكسطية مف خصائص الثقافة اإلسبلمية ، كىي شعار اإلسبلـ كأىمو ، سنتحدث عف 

.   خصائص الثقافة اإلسبلمية بشكؿ عاـ مع التركيز عمى خصيصة الكسطية 

وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً لَّْتُكونُوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَف الرَُّسوُؿ َعَلْيُكْم  : قاؿ تعالى

  ()  َشِهيداً 

                                                 
. 143آ٠خ / عٛسح اٌجمشح .  
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المبحث األكؿ 

 الربانية

  تعتبر الربانية الخصيصة األكلى مف خصائص الثقافة اإلسبلمية ، كعمييا ترتكز باقي 

الخصائص ، حيث تعتمد عمى المصدر الرباني كىك القرآف الكريـ المكحى بو إلى الرسكؿ صمى 

اهلل عميو كسمـ بالمفظ كالمعنى كالسنة المطيرة المكحى بيا أيضا مف عند اهلل كلكف بالمعنى دكف 

 ( ).المفظ ، فاإلسبلـ بيذه الخصيصة يختمؼ اختبلفا جكىريا عف جميع الشرائع الكضعية 

  إف المصدر في الثقافة اإلسبلمية ىك اهلل سبحانو كتعالى كليس لمبشر يد في ذلؾ كيتكقؼ 

دكرىـ عمى التطكر كالتغير ضمف النظاـ الثابت الذم كضعو عبلـ الغيكب ، فالحقائؽ عف 

اإلنساف كالككف المحيط بو كاألمكر الغيبية كحقيقة كجكد الخالؽ كالمبلئكة كاليكـ اآلخر  جميعيا 

كالربانية في ثقافتنا ال تعني  . " ()أمكر ثابتة عمى اإلنساف أف يتطكر كيبدع كيتغير مف خبلليا 

التجميد أك تعني إعاقة البشر عف العمؿ أك تخمفيـ عف مجريات التقدـ العممي بؿ ىي عمى 

  ()" . العكس حافز قكم إلى ذلؾ 

   كىكذا اكتسبت  الثقافة اإلسبلمية صفة الربانية ، فمصدرىا ىك رب اإلنساف كخالقو كمنزؿ 

ِإنَّا َأنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب  ِاْلَ  ّْ فَاْعُ ِد اللََّه   :قاؿ تعالىالكتاب عمى نبيو صمى اهلل عميو كسمـ ، 

ينَ    ()  ُمْ ِلصاً لَُّه الدّْ

                                                 
 .(1997َ٘ـ ـ 1417)، 6، ِإعغخ اٌشعبٌخ ، ث١شٚد ، ه45ص٠ذاْ ، ػجذ اٌىش٠ُ ، أفٛي اٌذػٛح ، ؿ. 

. د. ه ، د. ، داس اٌؾشٚق ، ث١شٚد ، د47ؿ، لطت ، ع١ذ ، خقبئـ اٌزقٛس ا٦ع٩ِٟ ِٚمِٛبرٗ . 

بْ ، ه26فبٌؼ ر٠بة ، دساعبد فٟ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. ٕ٘ذٞ ، د.  َّ   (1982َ٘ـ 1402)، 3 ، عّؼ١خ ػّبي اٌّطبثغ اٌؼب١ٌّخ ، ػ
 2آ٠خ / عٛسح اٌضِش .  



 46 

المطمب األكؿ  

: اختالؼ الثقافة اإلسالمية عف الثقافات األخرل 

ػ اإلليية المحرفة منيا كالبشرية ػ بأنيا حافظت : كتميىزت الثقافة اإلسبلمية عف الثقافات األخرل 

عمى أصكليا الربانية كلـ تعبث بيا األيدم البشرية ، مما أكسبيا صفة الكماؿ كالشمكؿ كالتكازف 

فمصدرىا ىك اهلل المتصؼ بكماؿ الصفات كاألفعاؿ ، أما الثقافات األخرل فإف مصدرىا البشر 

بما يعترييـ مف جيؿ كقصكر كتناقض كاتباع األىكاء كالشيكات كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال 

الثقافة اليكنانية كالتي تعتمد عمى الفكر الفمسفي اليكناني كالذم كضعو البشر كفقا : الحصر 

لمصالحيـ الدنيكية كأىكائيـ ككذلؾ الثقافة الركمانية كمصدرىا القانكف الركماني الذم كضعو 

أيضا البشر ، أما الثقافة الييكدية كالنصرانية فقد عبثت بيا أيدم البشر بالتبديؿ كالتحريؼ كافتراء 

الكذب عمى اهلل فقد داخميا كثير مف الشركح كالتفسيرات كالتصكرات كأدمجت في صمبيا فبدلت 

 ، ()طبيعتيا الربانية لتصبح أقرب إلى األنظمة البشرية الكضعية التي تتناسب كاألىكاء كالشيكات

َف ـ  :قاؿ تعالىكىذا ما بينو اهلل في آياتو  فأنزؿ فييـ آيات تفضح فعمتيـ كافترائيـ الكذب ، 

فَِ َ ا نَػْ ِضِهم مّْيثَاقَػُهْم َلعنَّاُ ْم  : كقاؿ تعالى   () الَِّذيَن َ اُدوْا ُيَ رُّْفوَف اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعهِ 

 : كقاؿ تعالى. () َوَجَعْلَنا قُػُلو َػُهْم قَاِسَيًة ُيَ رُّْفوَف اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعِه َوَنُ وْا َحظّاً مّْ َّا ذُكُّْروْا  ِِه 

 لذلؾ ()  ُيَ رُّْفوَف اْلَكِلَم ِمن  َػْعِد َمَواِضِعِه يَػُ وُلوَف ِإْف ُأو ِيُتْم َ ػَذا َفُ ُذوُو َوِإف لَّْم  ُػْؤ َػْوُو فَاْحَذُرواْ 

لـ يكتب ليذه الرساالت اإلليية المحرفة الحفظ مف اهلل كما كتب لمثقافة اإلسبلمية مف الحفظ  

                                                 
ه ، .، اٌّىزجخ اٌغبِؼ١خ ٌٍٕؾش ، ٔبثٍظ ، د88ِؾّٛد أؽّذ ، ٚآخشْٚ ، دساعبد فٟ اٌفىش اٌؼشثٟ ا٦ع٩ِٟ ،  ؿ. أثٛ ػغ١ّخ ، د. 

 51لطت ، خقبئـ اٌزقٛس ا٦ع٩ِٟ ، ؿ. َ 1994

 46آ٠خ / عٛسح إٌغبء . 

 13آ٠خ / عٛسح اٌّبئذح . 

 41آ٠خ / عٛسح اٌّبئذح . 
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، كفي العصر الحديث  () إنا ن ن نزلنا الذكر وإنا له ل افظوف   :قاؿ تعالىكالرعاية ، 

ظيرت الفمسػفة الغربية التي تقػكـ عمى اعتبار الطبيعة كالكاقع كالحس مصادر مستقمة كفريدة 

لممعرفة اليقينية أك المعرفة الحقة بؿ إنيا تعتبر أف الطبيعة ىي التي تنقش الحقيقة في عقؿ 

اإلنساف كىي التي تكحي بيا كترسـ معالميا الكاضحة كأف اإلنساف ال يتمقى أية معرفة إال ما 

. يتمقاه مف الطبيعة 

كأما ما كاف يسمى بالثقافة الماركسية فإنيا كانت تعتبر الحالة االقتصادية أصبل لكؿ األعماؿ 

اإلنسانية كىذا التصكر يكرث اإلنساف االضطراب في الفكر كالنفسية كاالضطراب في تصكره عف 

 (). الككف كخالقو ، ىذا الككف البديع بصنعو الدقيؽ بحركاتو 

كليذا يتعجب عمماؤنا المسممكف مف أكلئؾ الذيف ينجركف كراء الفمسفات البشرية كما فييا مف 

إف صفة الربانية في ثقافتنا يقابميا صفة المادية : " تناقض كنقص كاتباع لميكل كمف ىذه األقكاؿ 

كالبشرية في الثقافات األخرل كمنيا الثقافة األكركبية كقد كضع أسسيا بشر إمكانياتيـ محدكدة 

(    )" .كأىكاؤىـ عديدة كال يممككف مف الرصيد الركحي شيئا 

كيظير الفرؽ بيف الثقافتيف الربانية كالبشرية مف خبلؿ تأثير كؿ منيما عمى فكراإلنساف نفسو     

كمفرؽ الطريؽ بيف التصكر الفمسفي كالتصكر االعتقادم ػ بصفة عامة ػ أف التصكر الفمسفي " 

ينشأ في فكر البشر ػ مف صنع ىذا الفكر ػ لمحاكلة تفسير الكجكد كعبلقة اإلنساف بو كلكنو يبقى 

في حدكد المعرفة الفكرية الباردة ، فأما التصكر االعتقادم ػ في عمكمو ػ فيك تصكر ينبثؽ في 

                                                 
 9آ٠خ / عٛسح اٌؾغش .  

بْ ، ه363، ؿ 1ط/ِؾّٛد ، ا٤فٛي اٌفىش٠خ ٌٍضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ . اٌخبٌذٞ ، د.  َّ ٘ـ ـ 1403)، 1 ، داس اٌفىش ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ، ػ

1983َ)   .  

 26ٕ٘ذٞ ، دساعبد فٟ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 
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الضمير كيتفاعؿ مع المشاعر كيتمبس بالحياة فيك كشيجة حية بيف اإلنساف كالكجكد أك بيف 

  ()" . اإلنساف كخالؽ الكجكد 

  

المطمب الثاني  

: تعريؼ الربانية 

كالمالؾ كالسيد كالقيـ " . كال يقاؿ الرب في غير اهلل إال باإلضافة " اسـ اهلل تعالى : الرب 

كالرباني الذم يعبد الرب ، . كالمربي كالمنعـ كالمدبر ، كالمصمح ، كجمعيا أرباب أك ربكب 

  ( ).كالكامؿ العمـ كالعمؿ 

مف الفعؿ الثبلثي ربب ، كالربي ىك اهلل عز كجؿ كىك رب كؿ شيء أم مالكو : " الربانية لغة 

: كلو الربكبية عمى جميع الخمؽ ال شريؾ لو ىك رب األرباب كمالؾ الممكؾ ، كعمـ ربكبي 

مصدر صناعي منسكب إلى الرب زيدت فيو : كالربانية "  منسكب إلى الرب عمى غير قياس

األلؼ كالنكف عمى غير قياس كمعناه االنتساب إلى اهلل سبحانو كتعالى كالرباني بفتح الراء تطمؽ 

  ()" . عمى اإلنساف إذا كاف كثيؽ الصمة باهلل عالما بدينو ككتابو معمما لو 

ربانية الغاية كالكجية ، كربانية المصدر : " كالمقصكد بالربانية عند أىؿ االصطبلح أمراف 

 ()". كالمنيج 

  الفرع األكؿ 

  :ربانية الغاية كالكجية

                                                 
 52ٞ ، ؿا٦ع٩َلطت ، خقبئـ اٌزقٛس .  

 321 ، ؿ1ط/ أ١ٔظ ، اٌّؼغُ اٌٛع١و .  

  401 ـ ؿ 399، ؿ1َ/ اثٓ ِٕظٛس ، ٌغبْ اٌؼشة  . 

 7اٌمشمبٚٞ ، اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٧ٌع٩َ ، ؿ. 
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إف الغاية التي ىدفيا اإلسبلـ مف عقائده كشرائعو كعبادتو ليست غاية دنيكية فحسب كليست 

نما ىي غاية تجمع بيف الحياة الدنيا كنعيميا مف  غاية تمبي المطالب الجسدية فحسب ، كا 

الغايات اإلنسانية كاالجتماعية كبيف طاعة اهلل ك الفكز برضى اهلل كبجناف النعيـ في اآلخرة 

كالنجاة مف عذاب النار ، إذا فالغاية السامية التي حددىا كىدؼ إلييا اإلسبلـ ىي مرضاة اهلل 

نما تخدميا ، فكؿ ما جاء في  تعالى كالغايات األخرل ال تتنافى مع الغاية األصمية السامية كا 

اإلسبلـ مف تشريع أك إرشاد أك تكجيو جميعيا مكجية إلعداد اإلنساف ليككف عبدا خالصا هلل 

كحده بعيدا عف كؿ ما يؤدم إلى الشرؾ باهلل اعتقادا أك عمبل أك قكال كىذا يؤكد حقيقة تكحيد 

نَس ِإ َّ لِيَػْعُ ُدوِف  :" قاؿ تعالىالخالؽ سبحانو كتعالى ،  ُهم {56}َوَما َخَلْ ُت اْلِ نَّ َواْْلِ  َما ُأرِيُد ِمنػْ

.، كىذا ما تضمنتو حقيقة الكسطية في اإلسبلـ ( 2)(1  " ) مّْن رّْْزٍؽ َوَما ُأرِيُد َأف يُْطِعُ وفِ   

كمف رحمة اهلل بعباده أف بيف ليـ حقيقة الككف كالحياة كحقيقة األلكىية كأجاب عمى تساؤالت 

عف أصمو كغاية كجكده كعبلقتو بخالقو كبالككف حكلو كنيايتو في اليـك اآلخر، كشكؿ : اإلنساف 

لو نظامو كتشريعو كقكانينو ككميا تقتضي عمما كامبل شامبل ال يستطيع اإلنساف بطاقتو المحدكدة 

أف يحصؿ عمى ذلؾ بمفرده لذلؾ كفاه اهلل عناء تبديد الطاقة بالبحث عف ىذه الحقائؽ ككجو 

طاقتو إلدراؾ ىذه الحقائؽ التي بينيا اهلل لو كالتكيىؼ معيا، لذا فإف مف مقتضيات اإليماف أف 

يؤمف المسمـ بحقيقة أنو مخمكؽ هلل تعالى كأف ىذا الككف أيضا مخمكؽ هلل تعالى كأف اهلل أبدع ما 

فتعاقب الميؿ كالنيار كرفع السماكات بغير عمد كالتفكر في خمؽ : في الككف ليتفكر اإلنساف بو 

اهلل جميعيا آيات دالة عمى كجكد اهلل كعظمتو ، كعميو أيضا أف يؤمف أف ما في الككف مسخر 

لخدمتو كأف غاية كجكده في الككف ىك القياـ بمياـ الخبلفة لمكصكؿ إلى الغاية السامية كىي 

فعبادة اهلل تعالى كعمارة : رضى اهلل كالفكز بجنة النعيـ في اليـك العظيـ ، أما مياـ الخبلفة 
                                                 

 57 ـ 56آ٠خ / عٛسح اٌزاس٠بد .  

، ثزقشف 7اٌمشمبٚٞ ، اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٧ٌع٩َ ،  ؿ.  



 50 

 كالمسمـ يدرؾ ىذه الحقيقة لذا فيك يسعى أف تككف أعمالو الدنيكية ()الككف بما شرع اهلل ،

كالدينية مقركنة بنية كسب مرضاة اهلل كالتقرب إليو سبحانو ، كالمسمـ يعمف ىذه الغاية السامية في 

،  () " ِإيَّاَؾ نَػْعُ ُد وِإيَّاَؾ َنْ َتِعينُ   :قاؿ تعالىكؿ صبلة كفي كؿ دعاء، 

كىي أف اإلسبلـ دعا إلى اإليماف ككضع لممسمـ حقائؽ .  كىنالؾ حقيقة يجب أف ال نغفؿ عنيا 

عميو أف يسير مف خبلليا لكف ىذا ال يعني تجميد العقؿ ، كال يعني أف الديف ضد العمـ كالتقدـ 

نما ىك إطار كمنيج ليما في حدكد إطاره " كاإلبداع ،  فالديف ليس بديبل عف العمـ كالحضارة كا 

الذم يحكـ شؤكف الحياة كال يمكننا أف نتحدث عف المنيج العممي بعيدا عف المنيج اإلليي ألنيما 

ف شقاء اإلنسانية في انفصاؿ العمـ عف اإليماف كاختبلؼ الغايات مما أدل إلى  ال ينفصبلف كا 

كالقرآف الكريـ في أكثر مف مكضع دعا . ()" التفكؾ كصراع النفس بيف الغايات المادية كالركحية 

ُقْل ِإنََّ ا َأِعُظُكم ِ َواِحَدٍة َأف  َػُ وُموا لِلَِّه   :قاؿ تعالىإلى استخداـ العقؿ كالتفكر في الككف ، 

كمدح أكلي األلباب ، كذـ مف ال يعمؿ عقمو في رؤية الحؽ  ()  َمثْػَنى َوفُػَراَدى ثُمَّ  َػتَػَ كَُّروا

. كيتبع ىكاه 

الفرع الثاني  

:  ربانية المصدر كالمنيج 

كنقصد بو الطريؽ المكصؿ إلى الغايات كاألىداؼ كىك طريؽ كحيد ال غنى عنو كندعك اهلل أف 

 ِصَراَط {6}ا ِدنَػػػػا الصَّْراَط الُ  َتِ يَم   :قاؿ تعالىيرشدنا لو في كؿ كقت كفي كؿ صبلة ، 

كمصدره كحي مف اهلل إلى رسكلو  ( ) الَِّذيَن َأنَع َت َعَليِهْم َغيِر الَ  ُضوِب َعَليِهْم َو َ الضَّالّْينَ 

                                                 
. 67ـ ؿ66لطت ، خقبئـ اٌزقٛس ا٦ع٩ِٟ، ؿ.  

 5آ٠خ / عٛسح اٌفبرؾخ .  

  (َ 1982٘ـ ـ 1402) ، ِإعغخ اٌشعبٌخ ، ث١شٚد ، 87ػجذ اٌىش٠ُ ، ِؼبٌُ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. ػضّبْ ، د.  

 46آ٠خ / عٛسح عجأ .  

 7، 6آ٠خ / عٛسح اٌفبرؾخ .  
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 فالمشرع () ، لذا فإف ىذا المصدر يتسـ بسمة الخمكد كالصدؽ كالصحة ()صمى اهلل عميو كسمـ 

يَا َأيػَُّها النَّاُس َقْد َجاءُكم  ُػْرَ اٌف مّْن رَّ ُّْكْم َوَأنَزْلَنا   :قاؿ تعالىىك اهلل العظيـ الرحيـ الحكيـ، 

 ، كما الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ إال مبمغا عف ربو إما بالمفظ كالمعنى () " ِإلَْيُكْم نُوراً مُِّ يناً 

ما بالمعنى دكف المفظ كىي سنتو المطيرة صمى اهلل عميو كسمـ كعمى ىذا  كىك كتاب اهلل تعالى كا 

فإننا ال نستطيع أف نخرج الرسكؿ عف ككنو نبي اهلل كخاتـ األنبياء كالمرسميف فدكره مجرد النقؿ 

 ()، حتى أنو صمى اهلل عميو كسمـ نيى أصحابو أف يطركه ()الدقيؽ عف خالقو كالتبميغ األميف 

. كما أطرت النصارل عيسى عميو السبلـ 

كالمنيج اإلسبلمي ىك المنيج الكحيد الذم يكافؽ الفطرة اإلنسانية كيمبي حاجاتيا ألف مصدرىا 

قاؿ خالؽ البشرية عبلـ الغيكب يعمـ ما يصمح لمبشرية كما ال يصمح ليا، ()ىك اهلل عز كجؿ 

  ()  َأَ  يَػْعَلُم َمْن َخَلَ  َوُ َو اللَِّطيُي اْلَ ِ يرُ   :تعالى

كالمنيج اإلسبلمي ىك المنيج السماكم الكحيد الذم سمـ مف التحريؼ كالتبديؿ ألف اهلل تكفؿ 

، ىذه الخصيصة ىي التي ()  ِإنَّا َنْ ُن نَػزَّْلَنا الذّْْكَر َوِإنَّا َلُه َلَ اِفظُوفَ   :قاؿ تعالىبحفظو، 

جعمت مف أمة اإلسبلـ أمة كاحدة متماسكة مشرعيا كاحد ىك اهلل تعالى ، كنبييا كاحد ، 

. كدستكرىا كاحد ، كقبمتيا كاحدة 

المطمب الثالث  

اإلسالـ منيج رباني خالص 

                                                 
 .35ـ ؿ33اٌمشمبٚٞ ، اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٧ٌع٩َ ، ؿ . 

. 361، ؿ1ط/ اٌخبٌذٞ ، ا٤فٛي اٌفىش٠خ ٌٍضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ .  

 174آ٠خ / عٛسح إٌغبء .  

 88 ، أثٛ ػغ١ّخ ، دساعبد فٟ اٌفىش اٌؼشثٟ ا٦ع٩ِٟ ، ؿ36اٌمشمبٚٞ ، اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٧ٌع٩َ ، ؿ.  

 556، ؿ1ط/اٌّجبٌغخ فٟ اٌضٕبء ػ١ٍٗ ، اٌّؼغُ اٌٛع١و : ٠طشٖٚ .  

. 53لطت ، خقبئـ اٌزقٛس ا٦ع٩ِٟ ، ؿ. 

 14آ٠خ / عٛسح رجبسن . 

 9آ٠خ / عٛسح اٌؾغش  . 
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كماؿ ىذا المنيج كخمكه مف النقائص : يترتب عمى ككف اإلسبلـ مف عند اهلل عدة أمكر منيا 

كالجيؿ كاليكل كالظمـ فبما أف اهلل لو صفة الكماؿ المطمؽ في ذاتو كصفاتو كأفعالو فيستحيؿ في 

فيك كحده مناط "  ، ()حقو خبلؼ ذلؾ فإف أثر الكماؿ يظير في تشريعاتو كأحكامو كقكاعده 

، كمنيا أنو يظفر ()" الثقة في التصكر المبرأ مف النقص ، المبرأ مف الجيؿ ، المبرأ مف اليكل 

بقدر كبير مف االحتراـ كالييبة عند جميع المؤمنيف ميما اختمفت طبقاتيـ كمراكزىـ كأمكاليـ فيذه 

السمطات المالية أك الدينية أك السياسية ال تخرج عف الخضكع هلل تعالى كالحاجة لو كشكره عمى 

نعمو ، كىذه الطاعة يختارىا المسمـ بمحض إرادتو ألنو يعمـ ما ينتظره مف النعـ في اليـك اآلخر 

 ().، كمنيا ضماف عظيـ لحسف تطبيؽ القانكف اإلسبلمي كعدـ الخركج عميػو 

" إف اإلسبلـ منيج رباني مائة في المائػة : "  كىذا ما ذكره الدكتكر يكسؼ القرضاكم حيث قاؿ 

فجميع ما يتضمنو اإلسبلـ رباني سكاء في العقيدة أك العبادة أك المعامبلت أك األخبلؽ أك الفكر 

 ().فجميعيا تعكد إلى أصؿ كاحد ىك األصؿ الرباني كجميعيا غايتيا كاحدة نيؿ رضا اهلل تعالى 

.() 

المطمب الرابع  

: آثار الربانية في سمكؾ المسمـ 

كمف أىـ ما يميز ىذه الخصيصة أنيا تقيـ العبلقة بيف العبد كربو كىي عبلقة كاضحة يتكجو 

فييا العبد مباشرة لربو في الطمب كالرجاء كالدعاء دكف كساطة أك شفاعة ، كجميع الخمؽ عند اهلل 

خبلصيـ لو  . ()ال يتميزكف إال بمقدار طاعتيـ هلل كا 

                                                 
 47ص٠ذاْ ، أفٛي اٌذػٛح ، ؿ. 

 .59ـ ؿ58لطت ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ. 

،  ( 1981َ٘ـ ـ 1401( ،6، ِإعغخ اٌشعبٌخ ، ث١شٚد ، ه49ص٠ذاْ ، ػجذ اٌىش٠ُ ، اٌّذخً ٌذساعخ اٌؾش٠ؼخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 

 . 362ٚاٌخبٌذٞ ، ا٤فٛي اٌفىش٠خ ٌٍضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ

 . 36اٌمشمبٚٞ ، اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٧ٌع٩َ، ؿ.  

 64ٕ٘ذٞ ، دساعبد فٟ اٌضمبفخ  ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ.  
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: كلمربانية آثار متعددة في سمكؾ المسمـ منيا 

فالعقيدة تجيب عف تساؤالت اإلنساف كمنيا غاية كجكده كمف : معرفة غاية الكجكد اإلنساني . 1

لى أيف نياية مسيره ؟ كتبيف لئلنساف كجيتو في الحياة فتجعؿ لحياتو  إليو ؟ كمف أيف جاء ؟ كا 

. ىدفا كلعيشو طعما 

االىتداء لمفطرة السميمة كالتي تطمب مف اإلنساف اإليماف باهلل تعالى ، فطرة اهلل التي خمؽ . 2

. الناس عمييا 

. سبلمة النفس مف الصراع كالتمزؽ . 3

التحرر مف العبكدية لمشيكات مف الماؿ كالجاه كالسمطاف كتكجيو اإلنساف إلى مف يستحؽ . 4

 كتدفع المسمـ إلى حسف السمكؾ ألنو يعمـ أف اهلل يراقب أعمالو في ( ).العبادة كىك اهلل تعالى 

 .السر كالعمف 

                                                 
.  25ـ ؿ10، ؿ43اٌمشمبٚٞ ، اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٧ٌع٩َ ، ؿ.  
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الثاني  المبحث

الشمكلية  
كىي الخصيصة الثانية مف خصائص الثقافة اإلسبلمية ، كقد رأيت أف أضعيا مباشرة بعد 

الربانية ألف الربانية  مصدرىا اهلل سبحانو كتعالى المكصكؼ بكماؿ الجبلؿ كعظيـ الصفات 

العالـ ما يصمح لمبشر مف مكلدىـ كحتى انتياء آجاليـ ، كيعمـ ضعؼ اإلنساف كقصكر تفكيره 

كعجزه عف إنشاء نظاـ صالح لو في كؿ زماف كمكاف ، لذا أنشأ لو نظاما كامبل شامبل لجميع 

 ().  إال التكييؼ مع ىذا النظاـ فشؤكف حياتو كما عمى اإلنسا

فاإلسبلـ آخر األدياف السماكية  كمحمد صمى اهلل عميو كسمـ آخر الرسؿ كالقرآف آخر الكتب 

  ()المنزلة عمى البشرية لذا اتصؼ بيذه الصفة ػ الشمكلية ػ 

المطمب األكؿ 

مفيـك الشمكلية  

أنيا قدمت لمبشرية تصكرا : يرل العمماء أف الثقافة اتصفت بالشمكلية ألنيا تعني عدة أمكر منيا 

اعتقاديا كامبل كمنيجا لمحياة الكاقعية شامبل لجكانبيا كافة كىك منيج صالح في كؿ زماف كفي 

(  ).كؿ مكاف 

إف مف معاني الشمكؿ في اإلسبلـ أنو رسالة لئلنساف في كؿ مجاالت الحياة كفي : كقاؿ آخركف 

كؿ مياديف النشاط البشرم فبل يدع جانبا مف جكانب اإلنساف إال كاف لو فيو مكقؼ قد يتمثؿ في 

                                                 
 109لطت ، خقبئـ اٌزقٛس ا٦ع٩ِٟ ، ؿ.  

 100 ـ ؿ99، ؿ  اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٧ٌع٩َ،اٌمشمبٚٞ . 

 ، ِإعغخ اٌشعبٌخ ، 30اٌؼّشٞ ، ٔبد٠خ ، أمٛاء ػٍٝ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ، ؿ. 373اٌخبٌذٞ ، ا٤فٛي اٌفىش٠خ ٌٍضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 

  (َ 1981٘ـ ـ 1401) ، 1ث١شٚد ، ه
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  فاإلسبلـ كؿ متحد مترابط ().اإلقرار كالتأييد أك في التصحيح كالتعديؿ أك في اإلتماـ كالتكميؿ 

 (  ).متناسؽ ال يتجزأ

أف اإلسبلـ ينظر إلى الككف كالحياة كاإلنساف كيكازف العبلقة بينيا دكف أف : فالشمكلية إذف تعني 

يطغى جانب عمى اآلخر أك يحدث تناقضا في جكانبيا أك داخؿ الجانب الكاحد ، كىك ديف يمبي 

حاجات الجسد كالركح ، كالحاجات الفردية كالجماعية ، الذككرة كاألنكثة ، كالحاجات الدنيكية 

كاألخركية ، كحاالت السمـ كالحرب ، كالشدة كالرخاكة ، كمراحؿ الطفكلة كالشباب كالكيكلة ، 

كحاالت الصحة كالمرض ، كىكذا قدـ لمبشرية تصكرا اعتقاديا كامبل شامبل كمنيجا لمحياة صالحا 

. كىذا أيضا مما تتضمنو حقيقة الكسطية في اإلسبلـ .لكؿ زماف كمكاف 

ألنيا رسالة خالدة إلى يـك الديف كليست محددة بزمف :  شاممة بزمانيا اإلسبلـفرسالة       

.  كباقي الرساالت اإلليية التي تنتيي بكفاة األنبياء عمييـ الصمكات كالسبلـ 

نما بينت لو اإللو  كىي شاممة بعقيدتيا فمـ تترؾ اإلنساف يتخبط في األرض يبحث عف إلو يعبده كا 

 (). الحؽ كبينت لو الطريؽ المكصؿ إلى اهلل بالتفكر في خمؽ السماكات كاألرض 

نَػُهَ ا ِإ َّ  ِاْلَ  ّْ   :قاؿ تعالى  َأَوَلْم يَػتَػَ كَُّروا ِفي َأنُ ِ ِهْم َما َخَلَ  اللَُّه ال ََّ اَواِت َواْْلَْرَض َوَما  َػيػْ

   ()  َ  َوَأَجٍل مَُّ  ِّى َوِإفَّ َكِثيراً مَّْن النَّاِس  ِِلَ اء رَ ِّْهْم َلَكاِفُروف

كأرشدتو إلى غاية كجكده ، كحددت لو عبلقتو مع خالقو ككيفية عبادتو هلل تعالى كشكره عمى 

.          نعمو ، كعبلقتو بالككف حكلو كأف ما في الككف مسخر لو فيجب أف يقكد الككف كال يقاد منو 

كىي رسالة لجميع الشعكب فبل تختص بفئة كال بقبيمة كال بشعب كال بطبقة ،  فديف اهلل لمجميع 

                                                 
 104اٌمشمبٚٞ ، اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٧ٌع٩َ ، ؿ. 

 76اٌخط١ت ،  ٌّؾبد فٟ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ .

 100اٌمشمبٚٞ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ.  

 8آ٠خ / عٛسح اٌشَٚ . 
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َوقَاَلِت  : قاؿ تعالىكليس كما يدعي الييكد مف أنيـ شعب اهلل المختار كأنيـ أبناء اهلل كأحباؤه 

  ()   ُ اْليَػُهوُد َوالنََّصاَرى َنْ ُن َأ ْػَناء الّلِه َوَأِح َّاُؤو

كىي شاممة لجميع أطكار اإلنساف فقد كردت تشريعات لكؿ طكر مف ىذه األطكار تنظيما لحياة 

اإلنساف كي ال تضطرب نفسيتو ، كييدر كقتو كينتيي أجمو قبؿ أف يعبد اهلل حؽ عبادتو كىي 

بشكؿ متكازف دكف أف يطغى جانب عمى  (العقؿ كالجسـ كالركح  )شاممة لجميع جكانب اإلنساف 

 كأخيرا ىي شاممة لؤلخبلؽ فدعت إلى األخبلؽ الحميدة كحذرت مف اتباع األخبلؽ ().آخر

. السيئة 

. فديف اإلسبلـ شامؿ في كؿ جانب مف جكانبو العقدية كالعبادية كالتشريعية كاألخبلقية 

المطمب الثاني 

 ثمرات الشمكلية في نفس المسمـ 

فمف ثمراتيا أف جعمت المسمـ يعيش آلخرتو كىك في دنياه كيعمؿ هلل كىك يعمؿ لمعاشو  .ُ

 .

أنيا منحت العقؿ كالقمب الراحة كالطمأنينة التصالو المباشر مع اهلل فبل يبقى  .ِ

 كىكذا حمت عقمو مف التفكير في أمكر خارقة لتصؿ ()اإلنساف حائرا كحيدا ،

بو إلى بر األماف ، كأجابت عمى تساؤالت اإلنساف بما يناسب حدكد عقمو 

 .كاستيعابو 

                                                 
 18آ٠خ / عٛسح اٌّبئذح . 

 100اٌمشمبٚٞ ، اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٧ٌع٩َ ، ؿ . 
 .

 374 اٌخبٌذٞ ، ا٤فٛي اٌفىش٠خ ٌٍضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ
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أنيا تشعر العبد برقابة اهلل تبارؾ كتعالى لو في كؿ تصرفاتو فيك يخمص في  .ّ

 ، إف ىذه ()عبادتو كفي عممو كال يتجاكز دائرة الحؿ كال يتعداىا إلى المحرمات 

الصفة لمشيء في الحؿ كالحرمة تبقى الصقة بالفعؿ فبل يحؿ لممسمـ تحريـ 

 (). الحبلؿ أك فعؿ الحراـ 

كما تعصمو مف أف يستمد   أنيا تعصـ اإلنساف مف االلتجاء إلى غير اهلل .ْ

(). التشريعات كاألنظمة مف غير منيج اهلل 
 

أنيا ىيأت لمثقافة اإلسبلمية صمكدا كبيرا أماـ التحديات الفكرية األخرل  .ٓ

.   كالشيكعية كالديمكقراطية الحديثة كغيرىا 

                                                 
  31 ،30اٌؼّشٞ ، أمٛاء ػٍٝ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 

 55ص٠ذاْ ، اٌّذخً ٌذساعخ اٌؾش٠ؼخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 

 375اٌخبٌذٞ ، ا٤فٛي اٌفىش٠خ  ٌٍضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 
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المبحث الثالث 

الثبات 
كىي الخصيصة الثالثة لمثقافة اإلسبلمية ، كنقصد بيا ثبات المصدر فكؿ ما يتعمؽ بالعقيدة 

عمى ()اإلسبلمية كحقيقة األلكىية كعبلقة اإلنساف بخالقو كبالككف مف حكلو كميا حقائؽ ثابتة 

اإلنساف أف يسمىـ بيذه الحقائؽ كيتمقاىا كما نزلت ػ دكف زيادة أك نقصاف أك تحريؼ أك تبديػؿ ػ 

  ( ).كيتكيىؼ معيا 

كىذه الحقائؽ السابقة الذكر ال تتغير كال تتطكر كلكف الذم يتغير كيتطكر ىك حركة الحياة ،  

ىذه الحركة التي تتطكر كتتغير مف خبلؿ الحقائؽ الثابتة كال تتعداىا بأم حاؿ مف األحكاؿ كىذا 

نما يعني الحركة داخػؿ النظاـ الثابت   ().بطبيعة الحاؿ ال يعني تجميد حركة الفكر كالحياة كا 

المطمب األكؿ  

الحقائؽ الثابتة التي ترتكز عمييا الثقافة اإلسالمية  

حقيقة كجكد اهلل سبحانو كتعالى ، : كمف الحقائؽ الثابتة التي ترتكز عمييا الثقافة اإلسبلمية

كحقيقة خمؽ اإلنساف لعبادة اهلل كعمارة الككف، كأف الككف مخمكؽ أيضا مف مخمكقات اهلل ككؿ ما 

ُ َو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض َذُلو ً فَاْمُ وا ِفي َمَناِكِ َها  : قاؿ تعالىفيو مسخر لخدمة اإلنساف، 

  ()  وَُكُلوا ِمن رّْْزِقِه َوِإلَْيِه النُُّ ورُ 

                                                 
 364اٌخبٌذٞ ، اٌـأفٛي اٌفىش٠خ ٌٍضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 22اٌؼّشٞ ، أمٛاء ػٍٝ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 

 89أثٛ ػغ١ّخ ، دساعبد فٟ اٌفىش ا٦ع٩ِٟ ، ؿ. 

 ، عّؼ١خ 38 ـ ؿ٠37خ ، ؿا٦ع٩َٔٛفً ، أؽّذ ، ٚآخشْٚ ،  فٟ اٌضمبفخ  . 90ـ ؿ85  لطت ، خقبئـ اٌزقٛس ا٦ع٩ِٟ ، ؿ

ٕ٘ذٞ ، دساعبد فٟ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ،  . (1990َ٘ـ ـ 1411) ، 2أػّبي اٌّطبثغ اٌزؼب١ٔٚخ ، ػّبْ ، داس ػّبس ٌٍٕؾش ، ػّبْ ، ه

 .365اٌخبٌذٞ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ . 22 ، اٌؼّشٞ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ65ؿ

 15آ٠خ / عٛسح اٌٍّه . 
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كحقيقة أف اإليماف شرط لصحة األعماؿ ، كأف الدنيا دار ابتبلء كامتحاف ، كاآلخرة دار جزاء 

  ()كحساب ، كاف الناس خمقكا مف أصؿ كاحد  

فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ قىاؿى رىسيكؿي المًَّو "  ، كأف درجة التفاضؿ بيف الناس ىي التقكل

ـٍ  لىًكٍف يىٍنظيري ًإلىى قيميكًبكي ـٍ كى ًركي كى ـٍ كىالى ًإلىى صي ً  ًإفَّ المَّوى الى يىٍنظيري ًإلىى أىٍجسىاًدكي ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى صى

ٍدًرهً  اًبًعًو ًإلىى صى  ( ). " كىأىشىارى ًبأىصى

كبيذه الخصيصة تميىزت الثقافة اإلسبلمية عف باقي الثقافات البشرية التي تبعد كؿ البعد عف 

منيج اإلسبلـ المنيج الرباني ، فصنع البشر قاصر عف إعطاء البشرية نظاما شامبل لجميع 

جكانب حياتيـ ألف أىكاء البشر كمشاعرىـ تتدخؿ بشكؿ أساسي في صنع الثقافة لذلؾ فيي غير 

صالحة لكؿ زماف كمكاف كىي بحاجة كبشكؿ دائـ إلى التطكير كالتغيير  لتتبلءـ مع كاقع حياتيـ 

 .()   

ذلؾ اإلنساف العاقؿ المفكر "     كقد رسمت الثقافة اإلسبلمية صكرة متميزة لئلنساف السكم 

المتزف الذم يمبي أشكاقو الركحية كتطمعاتو العاطفية كيشبع غريزتو الفطرية في حدكد ما شرع اهلل 

في أنيا تمتاز باالتزاف  (الكاقعية المثالية  )كتبرز كسطية الكاقعية أك ما يسمى " . كما أباح 

كالتعقؿ كالحكمة في التصرؼ كالسمكؾ كاالعتقاد ، كأم إنساف خرج عف اتزانو كتعقمو كحكمتو 

  ( ). فيك خارج عف الفطرة السميمة كالشرع القكيـ 

كلبلطبلع عمى أىمية ىذه الخصيصة ال بد لنا أف نعرؼ كضع اإلنساف في ظؿ األنظمة 

فقد جعمت ىذه األنظمة اإلنساف مضطربا تائيا تتشابو : الكضعية القائمة عمى الحركة كالتطكر 

                                                 
اٌؼّشٞ ، أمٛاء ػٍٝ  .38 ـ ؿ٠37خ ، ؿا٦ع٩َٔٛفً ، فٟ اٌضمبفخ  . 90ـ ؿ85لطت ، خقبئـ اٌزقٛس ا٦ع٩ِٟ ، ؿ. 

. 365اٌخبٌذٞ ، اٌـأفٛي اٌفىش٠خ ٌٍضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ . 22، ؿ  اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ

 ، 2564عضء ِٓ ؽذ٠ش /  رؾش٠ُ ظٍُ اٌّغٍُ ٚخزٌٗ ٚاؽزمبسٖ ٚدِٗ ٚػشمٗ ِٚبٌٗ  ( 10)/ اٌجش ٚاٌقٍخ ٚا٢داة / سٚاٖ ِغٍُ . 

 1275ؿ

. 90 ـ ؿ89أثٛ ػغ١ّخ ، دساعبد فٟ اٌفىش ا٦ع٩ِٟ، ؿ . 

 41 ـ ؿ40اٌؼّشٞ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ. 
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عميو األمكر ، فمـ يعد يرل الحؽ حقا كال الباطؿ باطبل فتخبط في الحياة تخبطا عشكائيا يظمـ 

 كانقمبت مفاىيـ الخير كالشر في قامكس ( )كيغش كيرتكب ما حـر اهلل فاختمفت لديو المكازيف 

.     حياتو 

     كلقد كازف اإلسبلـ بمصدريو القرآف الكريـ كالسنة المطيرة بيف الثبات كالمركنة ككضع كبل 

الثبات فيما يجب أف يخمد كيبقى ، كالمركنة فيما ينبغي أف يتغير أك يتطكر : منيما في مكضعو

الثبات في المصادر األصمية النصية القطعية : كمف أمثمة ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر 

ـُ َوَلْ ُم اْلِ ْنزِيِر َوَما  : كقكلو تعالىلمتشريع مف كتاب اهلل كسنة رسكلو  ُحرَّْمْت َعَلْيُكُم اْلَ ْيَتُة َواْلدَّ

فيذا تحريـ قطعي ثابت ال مجاؿ لممجادلة فيو أك تغيره ، في حيف تأتي ( ) ُأِ لَّ ِل َْيِر الّلِه  ِهِ 

آيات يدخؿ فييا االجتياد ، كتتجمى المركنة في المصادر االجتيادية التي اختمؼ فقياء األمة في 

َر  َاٍغ َو َ َعاٍد َفال ِإْثَم َعَلْيِه ِإفَّ الّلَه َغُ وٌر   : كقكلو تعالى مدل االحتجاج بيا ، َفَ ِن اْضطُرَّ َغيػْ

( ) ()  رَِّحيمٌ 

المطمب الثاني 

:  آثار الثبات في نفس المسمـ 

إف الشعكر بالتميز يصكف في األمة مقكمات " شعكر المسمـ بالتميز عمى غيره  .ُ

 كجكدىا ، فينشئ ليا كيانا راسخا صمبا ال يعتريو التصدع أك ينفذ إليو الخمؿ  

    ()" ما داـ ىذا الشعكر مستندا إلى الخير كالحؽ كمنبثقا مف جكىر العقيدة 

ضبط حركة اإلنساف كتقييد تصرفاتو ضمف إطار محدد فبل يخرج عف جادة  اليدل  .ِ

. كال يحيد عف مبادئ األخبلؽ 
                                                 

 365، ؿٌٍضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ اٌخبٌذٞ ، ا٤فٛي اٌفىش٠خ .  23 ، ؿ أمٛاء ػٍٝ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خاٌؼّشٞ ،.
 3آ٠خ /  عٛسح اٌّبئذح 

 173آ٠خ /عٛسح  اٌجمشح . 

 228 ـ ؿ203اٌمشمبٚٞ ، اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٧ٌع٩َ، ؿ. 
 . 79اٌخط١ت ، ٌّؾبد فٟ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 
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ضبط الفكر اإلنساني فبل يتأرجح مع الشيكات كال يندفع كراء حب أك كره عارض كال  .ّ

يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قَػوَّاِميَن   : قاؿ تعالى. يتأثر بقكؿ صاحب سمطاف 

 ()  ِاْلِ ْ ِ  ُشَهَداء لِّلهِ 

يطمؽ يد اإلنساف لمعمؿ كعقمو لمتفكير كمكاىبو لئلبداع كطاقاتو لئلنتاج كنشاطو  .ْ

.  لئلثمار 

يعطي الفكر كالمجتمع اإلسبلمي الحصانة القكية كالمنيعة ضد دعكات الضبلؿ  .ٓ

. كالفكر الشيكعي الممحد الذم ابتعد بفكره عف القيـ السامية 

يبث الطمأنينة في حياة الفرد كالجماعة فبل تتصادـ المصالح كال تختمؼ الرغبات  .ٔ

. فكؿ فرد يشعر بسبلـ داخمي إذا عمؿ مع الجماعة في إطار كاحد كاتجاه كاحد 

الثبات في المكازيف كالمعايير التي تكزف أفعاؿ الناس فبل محاباة كال تفاضؿ كال  .ٕ

، فالحبلؿ ما أحمو الشرع ( )مداىنة ،  فالعظيـ كغير العظيـ أماـ شرع اهلل سكاء

 كالتاريخ اإلسبلمي فيو الكثير مف الحكادث التي تدؿ عمى  كالحراـ ما حرمو الشرع

.  تطبيؽ شرع اهلل تعالى عمى الحاكـ كالمحكـك كالغني كالفقير

                                                 
 135عٛسح إٌغبء ، آ٠خ . 

 369 ـ ؿ365اٌخبٌذٞ ، ا٤فٛي اٌفىش٠خ ٌٍضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ . 27 ـ ؿ22اٌؼّشٞ ، أمٛاء ػٍٝ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ  ، ؿ .  
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المبحث الرابع 

الكاقعية 
تتسـ الثقافة اإلسبلمية بالكاقعية ألنيا تقـك أساسا عمى تصكر اعتقادم يمتاز بالكضكح كالصحة 

كالصدؽ كيفسر الحقائؽ الكجكدية كاآلثار اإليجابية تفسيرا صادقا كاقعيا  ال غمكض فيو كال خياؿ 

 . ()كال لبس 

المطمب األكؿ  

حقيقة الكاقعية  

تعريؼ الكاقعية اصطالحا  : الفرع األكؿ 

نظرة اإلسبلـ إلى الككف كاإلنساف كالحياة نظرة كاقعية كليست مف نسج الخياؿ : كنقصد بالكاقعية 

. كاألكىاـ كاألساطير ، كىي نظرة تكافؽ الفطرة كتمبي حاجاتيا 

كالكاقعية ال تعني أف نرضى بالكاقع الفاسد كنتعايش معو بؿ يجب أف نغيره ، كلك كاف معنى 

الكاقعية التعايش مع الكاقع المكجكد لما غير النبي صمى اهلل عميو كسمـ شيئا مما كاف عميو قكمو  

 .

بعض األمكر الكاقعية التي يؤمف بكجكدىا اإلنساف  : الفرع الثاني 

كمف األمكر الكاقعية التي يؤمف بيا المسمـ كيسمىـ بكجكدىا كاقع الككف مف حيث ىك مخمكؽ هلل 

تعالى كأف ىذا الككف يحتكم عمى السماكات كاألرض ، ىذا الككف الذم يحتكم عمى النجـك 

كالككاكب كالشيب كالنيازؾ ، ىذا الككف الذم يحتكم عمى السيكؿ كالجباؿ كاألنيار كما فييا مف 

 ().الكائنات الحية البرية كالبحرية 

                                                 
 39 اٌؼّشٞ ، أمٛاء ػٍٝ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ

 200ـ ؿ199لطت ، خقبئـ اٌزقٛس ا٦ع٩ِٟ، ؿ . 149اٌمشمبٚٞ ، اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٧ٌع٩َ  ، ؿ.  
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  ().  ىذا الككف الذم يدركو اإلنساف كيكجو إليو عقمو كقمبو ليدلو عمى خالقو 

كمف األمكر الكاقعية مراعاة كاقع الحياة مف حيث ىي دار ابتبلء كامتحاف مرحمة مؤقتة تنتيي 

. بالمكت كتبدأ مرحمة الثكاب كالعقاب 

كما يؤمف المسمـ بكاقع اإلنساف مف حيث ىك مخمكؽ مف مخمكقات اهلل ميىزه اهلل بالعقؿ ككرمو 

 .  عمى جميع المخمكقات ليككف قادرا عمى حمؿ األمانة في األرض

َها  : قاؿ تعالى ِإنَّا َعَرْضَنا اْْلََمانََة َعَلى ال ََّ اَواِت َواْْلَْرِض َواْلِ َ اِؿ فَ َ َػْيَن َأف َيْ ِ ْلنَػَها َوَأْشَ ْ َن ِمنػْ

نَ اُف ِإنَُّه َكاَف  َُلوماً َجُهو ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     () َوَحَ َلَها اْْلِ

ىذا اإلنساف الكاقعي ممثبل ببني البشر كما ىـ مف لحـ كدـ كأعصاب كعقؿ كركح كنكازع 

 ، كتمبية جميع مطالب البشر مف غذاء ركحي ممثبل بالعبادة أك غذاء جسدم ممثبل ()كمشاعر

. بالطعاـ كالشيكات دكف أف يطغى جانب عمى آخر 

ال تكجد ديانة أكلت اإلنساف ىذا االىتماـ مثؿ اإلسبلـ فقد راعى طبيعة : يقكؿ عبد الكريـ زيداف 

الناس كتفاكت قدراتيـ في ممارسة شعائر العبادة كغيرىا مف أمكر الديف ، لذلؾ كضع ليـ حدا 

( ). أدنى مف الكماؿ ال يجكز اليبكط عنو ألنو ضركرم إلقامة الديف ، كتمييز المسمـ عف غيره 

  كمف جية أخرل كضعت الشريعة مستكل أرفع كأعمى مف المستكل السابؽ كلكنيا لـ تمـز 

نما جاء ذلؾ مف باب االستحباب لرفع الحرج كالمشقة عف المسمميف ألف الحرج  المسمـ القياـ بو كا 

عنات الناس ليس مف الديف في شيء ،  يُرِيُد الّلُه ِ ُكُم اْلُيْ َر َو َ يُرِيُد  : قاؿ تعالىكالمشقة كا 

 ( ).  ِ ُكُم اْلُعْ رَ 

                                                 
 200ـ ؿ199لطت ، خقبئـ اٌزقٛس ا٦ع٩ِٟ، ؿ . 149اٌمشمبٚٞ ، اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٧ٌع٩َ  ، ؿ. 

 72عٛسح ا٤ؽضاة ، آ٠خ . 

 40اٌؼّشٞ ، أمٛاء ػٍٝ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 204لطت ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ . 
 

 ، ثزقشف 74ص٠ذاْ ، اٌّذخً ٌذساعخ اٌؾش٠ؼخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 
 185آ٠خ / عٛسح اٌجمشح . 
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نما تتعداه إلى إيجاد      كال تقؼ كاقعية اإلسبلـ عمى بياف الحد األدنى كاألعمى في العبادة كا 

أباح اإلسبلـ اإلفطار لممسافر في : كمثاؿ ذلؾ( )المخارج لممسمميف في أكقات الشدة كالضيؽ 

رمضاف إذا خشي عمى نفسو ، ككذلؾ أباح اإلفطار لممرأة الحامؿ أك المرضع إذا خشيت عمى 

َها َما  : قاؿ تعالىنفسيا أك عمى طفميا ،   َ يَُكلُّْي الّلُه نَػْ  اً ِإ َّ ُوْسَعَها َلَها َما َكَ َ ْت َوَعَليػْ

  () اْكَتَ َ ْت 

مكاناتو ،  كبيذا نرل أف الثقافة اإلسبلمية إيجابية ألنيا تمـز اإلنساف بالعمؿ حسب طاقتو كا 

فتعطي المسمـ األمؿ ليككف لو تأثير فاعؿ إيجابي في الككف ، يؤثر فيمف حكلو حسب طاقتو 

فيجسده كاقعا يرقى بو األكمؿ ... إيجابيا في عقيدتو متفاعبل معيا مدركا لمعانييا " فيككف 

فميس المسمـ في عرؼ الثقافة ذلؾ اإلنساف السمبي " كىذا مف سمات الكسطية  " كاألفضؿ دائما 

الذم يعيش بعيدا عف أحداث الحياة كقضاياىا المعاصرة ال ييمو في دنيا المسمميف أمر كال ييزه 

. خطب كال يثيره حدث 

إف المسمـ ال ييدأ لو باؿ كال يرتاح لو ضمير حتى يرل شرع اهلل أقيـ في األرض ، كعندما يسكد 

ىذا الشعكر في قمب كؿ مسمـ غيكر عمى الديف كعمى اإلسبلـ عندىا نستبشر بفرج اهلل تعالى ، 

  ( ). كعندىا يفرح المسممكف بنصر اهلل 

 

 

آثار الكاقعية في نفس المسمـ  

                                                 
 76 ـ ؿ74ص٠ذاْ ، اٌّذخً ٌذساعخ اٌؾش٠ؼخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 

 .  286آ٠خ / عٛسح اٌجمشح . 

 36اٌؼّشٞ ، أمٛاء ػٍٝ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 
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أف المسمـ إذا عمـ أف العقيدة خالدة فإنيا تغذم في نفسو الرغبة في طكؿ البقاء إلقامة  .1

شرع اهلل حتى نياية أجمو فأجمو ينتيي كالعقيدة ال تنتيي، فاهلل تكفؿ بحماية دينو حتى 

  () .  ِإنَّا َنْ ُن نَػزَّْلَنا الذّْْكَر َوِإنَّا َلُه َلَ اِفظُوفَ  : قاؿ تعالىيـك الديف، 

كفي معرفة المسمـ أف ىنالؾ يكما آخر فيو ثكاب كعقاب يغذم في المسمـ اإلحساس  .ِ

الفطرم األصيؿ بضركرة القصاص مف الظالـ كالمثكبة لمف فعؿ الخير كعدـ التسكية 

 .بيف األخيار كاألشرار 

كفي معرفة المسمـ بكجكد الجنة كالنار آثار معنكية كحسية مطابقة لكاقع اإلنساف مف  .ّ

  ().حيث ىك جسـ كركح لكؿ منيما مطالبو كحاجاتو 

 ديف لمكاقع ، ديف لمحياة  ، ديف لمحركة ، ديف لمعمؿ كالنتاج كالنماء ، ديف تطابؽ اإلسبلـإف " 

تكاليفو لئلنساف فطرة ىذا اإلنساف بحيث تعمؿ جميع الطاقات اإلنسانية عمميا التي خمقت مف 

 ()" . أجمو كفي الكقت ذاتو يبمغ اإلنساف أقصى كمالو المقدر لو 

                                                 
 9آ٠خ / عٛسح اٌؾغش . 

 154اٌمشمبٚٞ ، اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٧ٌع٩َ ، ؿ. 

 112لطت ، خقبئـ اٌزقٛس ا٦ع٩ِٟ ،  ؿ . 
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المبحث الخامس 

اإلنسانية 
المطمب األكؿ  

حقيقة اإلنسانية  

اإلنسانية معنى كاسع تشمؿ المسمـ كغير المسمـ كنعني بيا أف يرد الناس إلى أصؿ كاحد فبل 

يَا َأيػَُّها النَّاُس  : قاؿ تعالى تمييز بيف عربي كأعجمي كبيف أسكد كأبيض كبيف جنس كآخر ، 

ِإنَّا َخَلْ َناُكم مّْن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعو اً َوقَػَ اِئَل لِتَػَعارَُفوا ِإفَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأ ْػَ اُكْم ِإفَّ اللََّه 

،  فجعؿ معيار التفاضؿ بيف الناس التقكل كليس العرؽ أك المكف أك الجنس (( ))  َعِليٌم َخِ يرٌ 

أك القبيمة ، كقد كردت العديد مف اآليات كخاصة المكية تخاطب الناس كافة لدعكتيـ إلى تكحيد 

خبارىـ بأىكاؿ يكـ القيامة كغيرىا  . اهلل ، كدعكتيـ لمتفكر في خمؽ اهلل كا 

     فاإلسبلـ رسالة سماكية جاءت عامة لجميع البشر في جميع أنحاء العالـ فبل تختص بشعب 

دكف اآلخر كال بأمة دكف أمة كخير دليؿ عمى ذلؾ أف مصدرىا رباني كالمخاطب بيا ىك جنس 

 كقد خص اهلل رسالة اإلسبلـ دكف غيرىا بيذه ()اإلنساف دكف تحديد جنسو أك قكمو أك عصره ،

الميزة ألف الرساالت السابقة جاءت بميمة محددة ىي ترؾ األعماؿ المحرمة ػ مف تطفيؼ الميزاف 

أك الفساد في األرض أك عمؿ المنكر أك الشرؾ باهلل ػ كأمرىـ  بعبادة اهلل كحده كاتباع شرعو كقد 

. جاء كؿ نبي إلى قكمو في بيئة محددة فمـ تكف تعاليميا شاممة لمزماف أك لممكاف 

فعندما جاءت رسالة اإلسبلـ حباىا اهلل بيذه الشمكلية سكاء بتعاليميا الشاممة لجكانب الحياة أك 

.   بتعاليميا المكافقة لمفطرة البشرية كاحتياجاتيا أك بشمكليا لجميع البشر في كؿ زماف كمكاف 

                                                 
 13آ٠خ / عٛسح اٌؾغشاد . 

  1982ه ، .، داس اٌؼٛدح ، ث١شٚد ، د145اٌؾؼشاٚٞ ، ِؾّذ ِزٌٟٛ ، ا٦ع٩َ ؽذاصخ ٚؽنبسح ، ؿ. 

 120ػضّبْ ، ِؼبٌُ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ  ، ؿ. 
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       كلقد كاف عنصر اإلنساف ىك غاية كؿ ثقافة فكؿ يعمؿ بو كمف أجمو ، فجميع األنظمة 

، إال أننا نرل أف ()السابقة كالحديثة تردد شعارات اإلنسانية كاحتراـ حقكؽ اإلنساف كرقي البشرية 

كؿ ىذه عبارات طنانة لبللتفاؼ حكؿ ثقافتيـ فماذا عممت الشيكعية لئلنساف إنيا حرمتو مف 

أبسط حقكقو كىي الممكية كجعؿ كؿ ما في الدكلة ممكا عاما فشعر اإلنساف باإلحباط كقؿ لديو 

كأما الرأسمالية فقد اىتمت بالفرد . اإلبداع كالحرص عمى العمؿ فانيار بذلؾ المعسكر الشرقي 

عمى حساب الجماعة كجعمت منو بنكا ليس في تفكيره إال جمع األمكاؿ كبأم طريؽ فماتت لديو 

. القيـ األخبلقية كتقكل اهلل 

        كىذا ال نراه في ديننا الحنيؼ الذم كـر اإلنساف كجعمو كسطا في حياتو كميا فأعطاه 

. حقو في التممؾ كفي العمؿ كاإلبداع كلكف مف غير أف يطغى أك يظمـ أك ينحرؼ في سمككو 

      كىنالؾ نظرة أخرل لئلنساف بيف مؤلو لو كمنزؿ إياه إلى مرتبة الحيكاف فاإلسبلـ كازف بيف 

ىذه النظرة فمـ يرفع اإلنساف إلى درجة األلكىية كما فعؿ الفراعنة سابقا مف تأليو لفرعكف كلـ 

ينحدر باإلنساف إلى درجة الحيكاف كما فعمت الداركنية التي أرجعت أصؿ اإلنساف إلى الحيكانية 

.  ثـ ارتقى حتى أصبح عمى ىيئتو الحالية 

     فاإلنساف في اإلسبلـ مخمكؽ مكـر ميىزه اهلل عمى سائر المخمكقات كحممو أمانة عمارة الككف 

نَس ِإ َّ لِيَػْعُ ُدوفِ  : قاؿ تعالى كعبادة اهلل   كجاءت التشريعات ()  َوَما َخَلْ ُت اْلِ نَّ َواْْلِ

السماكية بما يتبلءـ كطبيعة ىذا المخمكؽ كنظرت إليو ككحدة كاحدة متماسكة فاىتمت بعقمو 

 (). كركحو كجسده دكف أف يطغى جانب عمى آخر كقد بينا ذلؾ في حديثنا عف الشمكلية 

                                                 
  ثزقشف 56 ـ ؿ54اٌمشمبٚٞ ، اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٧ٌع٩َ ، ؿ . 42ٔٛفً ، اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ  ، ؿ. 

 56آ٠خ / عٛسح اٌزاس٠بد .  

  69 ـ ؿ68، ؿاٌخقبئـ اٌؼبِخ  ٧ٌع٩َ اٌمشمبٚٞ ، . 
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كمف مظاىر تكريـ اهلل لئلنساف استخبلفو في األرض كتميزه عف سائر خمقو ، خمقو اهلل في 

 . ()أحسف صكرة ، كنفخ فيو مف ركحو ، كسخر لو ما في الككف لخدمتو 

المطمب الثاني  

آثار اإلنسانية في نفس المسمـ 

 ().تحقؽ العدؿ كالرحمة كالمصالح البشرية  .ُ

 ().تنادم باإلخاء كالمساكاة كالحرية  .ِ

استطاعت أف تمبي حاجات اإلنساف بكضعو في المكاف المناسب لو في الككف كتكريمو  .ّ

 .مف غير تأليو أك إىانة لو 

كازنت في طبيعتو فمـ يطغى جانب عمى آخر فاىتمت بركحو كعقمو كجسمو كبذلؾ  .ْ

. أخرجتو مف حالة التخبط الذم سيشعر بو 

                                                 
 . 72 ـ ؿ68، ؿاٌّشعغ اٌغبثك اٌمشمبٚٞ ، . 

. 99اٌخط١ت ، ٌّؾبد فٟ اٌضمبفخ  ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 

. 84اٌمشمبٚٞ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ. 
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المبحث السادس 

العالمية 
رسالة اإلسبلـ خالدة إلى يـك الديف ، ليس بعدىا رسالة لذلؾ جاءت عامة لجميع األمـ عمى 

َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإ َّ َكافًَّة لّْلنَّاِس َ ِ يراً َونَِذيراً َوَلِكنَّ  : قاؿ تعالىاختبلؼ أجناسيـ كلغاتيـ كبمدانيـ، 

كتعتبر ىذه الميزة مف آثار الربانية التي اختصت بيا الثقافة ( ( )) َأْكثَػَر النَّاِس َ  يَػْعَلُ وفَ 

لة كحفظيا مف التحريؼ  اإلسبلمية فاهلل خالؽ البشر جعؿ رسالة اإلسبلـ آخر الرساالت المنزى

. كالتغيير كجعميا شاممة بعقيدتيا كتشريعاتيا صالحة لكؿ زماف كمكاف عمى اختبلؼ العصكر 
() 

  كجعؿ مف العقيدة اإلسبلمية أقكل الركابط بيف بني البشر جميعا فبل تقاس الركابط بمقاييس 

َ  َ ِ ُد قَػْوماً  : قاؿ تعالى  كرابطة الدـ أك النسب أك الحزب أك القبيمة، ( )البشػر المعركفة

يُػْؤِمُنوَف  ِاللَِّه َواْليَػْوـِ اآْلِخِر يُػَوادُّوَف َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا آ َاءُ ْم َأْو َأ ْػَناءُ ْم َأْو ِإْخَوانَػُهْم َأْو 

  ()  َعِ يَر َػُهمْ 

 كتعتبر ىذه الخصيصة مف أىـ الخصائص التي امتازت بيا الثقافة اإلسبلمية عمى غيرىا مف 

نما تنطمؽ  الثقافات فيي ثقافة عالمية مفتكحة غير متعصبة كال تعتمد عمى تعاليـ سرية مغمقة كا 

مف كحي يعتمد عمى التكحيد كعبادة رب العالميف كليس ربا لممسمميف كحدىـ أك لمعرب كحدىـ 

 ( )ِإفَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأ ْػَ اُكْم  : قاؿ تعالىفالناس كميـ عبيد هلل ال يتفاضمكف إال بالتقكل، 

 .

                                                 
 28آ٠خ / عٛسح عجأ . 

 57ص٠ذاْ ، اٌّذخً ٌذساعخ اٌؾش٠ؼخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ . 

 82ٕ٘ذٞ ، دساعبد فٟ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 

 26ػجذ اٌؼض٠ض ، دساعبد فٟ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ  ، ؿ. 

 22آ٠خ / عٛسح اٌّغبدٌخ. 

 13آ٠خ / عٛسح اٌؾغشاد.  
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فإذا نظرنا إلى الثقافة الغربية كخاصة األكركبية فإننا نراىا مع ادعائيا التقدـ كالحضارة كمناداتيا 

بالعكلمة كأف يككف العالـ مفتكحا عمى بعضو في جميع المجاالت ، إال أنيا تميىز العنصر 

جنس كاحد بمد السادة كاألبطاؿ  ىك الجنس األكركبي : " األكركبي عمى غيره كمما جاء في ذلؾ 

كيعزك سبب " فإذا نزلت بيذا الجنس مستكل الحظائر التي يعمؿ بيا الزنكج كالصينيكف فإنو يثكر 

ثكرة األكركبي بأنو ال يرضى باألعماؿ التي ال تتفؽ مع جنسو مع أف غيرىـ مف الزنكج 

ـ اإلنساف ميما كاف عممو كلكنو كجعؿ ميزاف (). كالصينيكف يسعدكف بيا   أما اإلسبلـ فقد كرى

.  التفاضؿ بينيـ التقكل 

كمما يؤكد عمى عالمية رسالة اإلسبلـ أف أكائؿ الذيف دخمكا باإلسبلـ مف غير العرب كصييب 

الركمي ، كسمماف الفارسي ، كببلؿ بف رباح الحبشي جميعيـ كانت ليـ يد بيضاء عمى الدعكة 

اإلسبلمية ، كمما يؤكد ذلؾ أيضا أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عرض نفسو عمى القبائؿ في 

مكاسـ الحج ، كجيىش الجيكش لنشر رسالة اإلسبلـ كأرسؿ الرسؿ لممكؾ الحبشة كالفرس كالركـ 

 (). يدعكىـ إلى رسالة التكحيد 

                                                 
 28ٕ٘ذٞ ، دساعبد فٟ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ.  

  1992، ثشٔبِظ اٌزؼ١ٍُ اٌّفزٛػ ، اٌمذط ، 14 ، ؿ1اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ٚهشائك رذس٠غٙب .  
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المبحث السابع 

اإليجابية 
المطمب األكؿ  

حقيقة اإليجابية  

كنعني باإليجابية عكس السمبية ، اإليجابية الفاعمة في عبلقة اهلل بالككف كاإلنساف كالحياة 

يجابية اإلنساف ذاتو كعبلقتو داخؿ المجاؿ اإلنساني  كقد اتصفت الثقافة بيذه الخصيصة ( ). كا 

نما ىي في  ألف مبادئ اإلسبلـ ال تتمثؿ في مجرد مجمكعة قكانيف كقيكد كقكاعد جامدة كا 

 ()صميميا قكة بناءة كحركة دافعة عمى النمك فالعمؿ كالحركة مف أىـ ما يميز الثقافة اإلسبلميػة 

يجابية الثقافة اإلسبلمية تتمثؿ . كلكف ضمف ضكابط تساعد عمى اتباع المنيج بفاعمية تامة  كا 

أيضا في عبكدية اإلنساف لخالقو ، فاإلنساف في الثقافة اإلسبلمية يعبد اهلل الكاحد األحد الفرد 

الصمد المدبر المييمف السميع البصير الفعاؿ لما يريد بيده األمر كمو إذا أراد شيئا إنما يقكؿ لو 

 (). كف فيككف ، أسماؤه كصفاتو سبحانو كاممة اإليجابية كالفاعمية 

ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُ ْلِك  ُػْؤِ ي اْلُ ْلَك َمن َ َ اء َو َنزُِع اْلُ ْلَك ِم َّن َ َ اء َو ُِعزُّ َمن  : قال تعالى 

ُر ِإنََّك َعَلَى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر  ُج ػُج اللَّْيَل ِفي اْلنػََّهاِر َو ُوؿِ ػ  ُوؿِ {26}َ َ اء َو ُِذؿُّ َمن َ َ اء  َِيِدَؾ اْلَ يػْ

 النػََّهاَر ِفي اللَّْيِل َوُ ْ ِرُج اْلَ يَّ ِمَن اْلَ يِّْت َوُ ْ ِرُج اَلَ يََّت ِمَن اْلَ يّْ َو َػْرُزُؽ َمن َ َ اء  ِ َْيِر ِحَ اٍب 

. () 

                                                 
  45ٔٛفً ، فٟ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 90ػضّبْ ، ِؼبٌُ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 93أثٛ ػغ١ّخ ، دساعبد فٟ اٌفىش ا٦ع٩ِٟ ، ؿ. 

 172لطت ، خقبئـ اٌزقٛس ا٦ع٩ِٟ ، ؿ

 90ػضّبْ ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ. 

 ، اٌخبٌذٞ ، ا٤فٛي اٌفىش٠خ ٌٍضمبفخ 35اٌؼّشٞ ، أمٛاء ػٍٝ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ  ، ؿ . 93أثٛ ػغ١ّخ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ. 

 379ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ

 27 ـ 26آ٠خ / عٛسح آي ػّشاْ . 
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لذلؾ فإف الثقافة اإلسبلمية تنبذ السمبية كاالنكماش كالتقكقع كتحذر مف التكاكؿ كالتخاذؿ كالتكاسؿ 
كتعتبر ىذه مف ثمرات اإليماف في حياة المسمـ فإيمانو بأم صفة مف صفات اهلل لو أثر في  . ()

نفسو فاعتقاده أف اهلل ىك الخالؽ القادر يدفعو أف يتككؿ عميو كيمجأ إليو في كؿ حيف كالدعاء 

 ().كالتقرب إلى اهلل خير دليؿ عمى ذلؾ 

مكاناتو كمكاىبو يتفاعؿ مع الككف كحركات الككف  فالمسمـ في حركة دائمة يعمؿ حسب طاقتو كا 

 كيتمثمو في ().فيتأثر بو كيؤثر فيو ، كيتفاعؿ المسمـ مع العقيدة كيستشعر كؿ ركف مف أركانيا 

كمف مظاىر اإليجابية في حياة المسمـ األمر . سمككو كأخبلقو كينشر العقيدة بيف أرجاء العالـ 

بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كال تأخذه في اهلل لكمة الئـ ، كيجاىد في سبيؿ إعبلء كممة اهلل 

كيككف اهلل كرسكلو أحب إليو مف نفسو كمف أمو كأبيو ، كيقبؿ عمى العبادات دكف تردد أك 

 .  ()تباطؤ

 المطمب الثاني

: آثار اإليجابية في نفس المسمـ 

: لئليجابية في نفس المسمـ آثار كثيرة 

تشعر المسمـ بأىميتو في الككف كأف كجكده عمى األرض يتطمب منو حركة كعمبل إيجابيا  .ُ

في ذات نفسو كفي اآلخريف مف حكلو ، كيستشعر ضخامة األمانة التي يحمميا كأنو لف 

يبمغ شكر اهلل عمى نعمة الكجكد كنعمة اإليماف إال إذا أدل دكره اإليجابي في خبلفة 

 (). األرض كفؽ شرع اهلل كمنيجو 

                                                 
 ، ػجذ اٌؼض٠ض ، دساعبد فٟ اٌضمبفخ 380  اٌغبثك ، ؿاٌّشعغاٌخبٌذٞ ، . 36اٌؼّشٞ ، أمٛاء ػٍٝ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 

 30ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ

 . 68ٕ٘ذٞ ، دساعبد فٟ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ.  

 36اٌؼّشٞ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ.  

 30ػجذ اٌؼض٠ض ، دساعبد فٟ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ.  

 191 ـ ؿ190لطت ، خقبئـ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ.  



 73 

  ( ).ترفع مف شأف المسمـ أماـ نفسو كغيره كترفع مف اىتماماتو كغاياتو كأىدافو  .ِ

. تبسط أماـ العقؿ آفاقا كاسعة كتدعكه إلى النظر في الككف كالتفكر فيو كالتفاعؿ معػػو  .ّ
() 

تعزز ثقة المسمـ بنفسو ، فيك يعمـ أف اهلل معو أينما كاف يجاىد في سبيؿ اهلل كيقبؿ عمى  .ْ

 .الشيادة ، كيجادؿ الكفر كأىمو دكف خكؼ أك تخاذؿ أك تقاعس 

                                                 
 382اٌخبٌذٞ ، ا٤فٛي اٌفىش٠خ ٌٍضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 38اٌؼّشٞ ، أمٛاء ػٍٝ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ  ، ؿ.  

 91ػضّبْ ، ِؼبٌُ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ.  
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المبحث الثامف 

الكضكح 
المطمب األكؿ 

حقيقة الكضكح 

تعتبر ىذه الخصيصة مف خصائص الثقافة اإلسبلمية كتشمؿ كضكح المصدر كاألىداؼ 

كالغايات كالكسائؿ كتتجمى ىذه الخصيصة في كؿ مظير مف مظاىر اإلسبلـ كما الشمكلية 

. كاإليجابية 

فالعقيدة اإلسبلمية مصدرىا اهلل سبحانو كتعالى ال شريؾ لو في الممؾ ، بيده مقاليد 

الحكـ ، كىك أعمـ بالبشر كيعمـ ما ينفعيـ كما يضرىـ لذلؾ كضع ليـ مف التشريع ما يكافؽ 

كمف ىذه المصادر القرآف الكريـ كىك كبلـ اهلل المنزؿ . فطرتيـ كيكافؽ أكضاعيـ بكافة أشكاليا 

اًبًر ٍبًف " : عمى أشرؼ الخمؽ سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ كمف ثـ السنة المطيرة  عىٍف جى

ٍبًد المًَّو قىاؿى  مىى نىاقىًتًو اٍلقىٍصكىاًء : عى فىةى كىىيكى عى ًتًو يىٍكـى عىرى جَّ مَّـى ًفي حى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو صى

ٍذتيـٍ ًبًو لىٍف تىًضمُّكا ًكتىابى المًَّو : "يىٍخطيبي فىسىًمٍعتيوي يىقيكؿي  ا ًإٍف أىخى ـٍ مى يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإنّْي قىٍد تىرىٍكتي ًفيكي

ًتي أىٍىؿى بىٍيًتي كينبثؽ عف ىذا المصدر مصادر أخرل كضحتيا الشريعة اإلسبلمية  ()" .  ِ كىًعٍترى

لرفع الحرج عف المسمميف ، كمف مظاىر كضكح العقيدة أف المسمـ يتجو إلى ربو في عبادتو 

كدعائو كرجائو كخكفو الف العقيدة بينت لو أف اهلل إليو الحؽ كعميو أف يتكجو لو كحده كأف غاية 

. كجكده عبادة اهلل عمى األرض بما شرع لو 

                                                 
لبي ؽذ٠ش :   ، ؽممٗ اٌز٘ج478ٟ، ؿ/ 3786/ ِٕبلت أً٘ ث١ذ إٌجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ (32)/ إٌّبلت  / 5ط/ سٚاٖ اٌزشِزٞ. 

، ٚفٟ سٚا٠خ اثٓ ِبعٗ ، { " اٌزؾم١ك اٌضبٟٔ  / 6143/ اٌّؾىبح " } ، 855، ؿ. ؽغٓ غش٠ت ، ٚؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي ؽذ٠ش فؾ١ؼ

َْ لَبٌُٛا َْٔؾَُٙذ أَٔهَه لَْذ ثٍَهْغَذ " عضء ِٓ ؽذ٠ش  ُْ لَبئٍُِٛ ْٔزُ ب أَ َّ َْ َػِّٕٟ فَ ْغئٌُُٛٛ َِ  ُْ ْٔزُ أَ َٚ  ِ ِٗ ِوزَبَة هللاه ُْ ثِ زُ ّْ ْْ اْػزََق ُْ رَِنٍُّٛا ئِ ب ٌَ َِ  ُْ لَْذ رََشْوُذ ف١ُِى َٚ
اٍد  شه َِ ُه اْؽَْٙذ ص٩َََس  ُ ُه اْؽَْٙذ اٌٍٙه ُ ُْٕىجَُٙب ئٌَِٝ إٌهبِط اٌٍٙه َ٠ َٚ بِء  َّ جهبثَِخ ئٌَِٝ اٌغه ِٗ اٌغه ََٔقْؾَذ فَمَبَي ثِاِْفجَِؼ َٚ ٠َْذ  أَده ؽغخ  (84)/ إٌّبعه  / 3ط" / َٚ

ؽغخ إٌجٟ " } ، 521 ـ ؿ520 ، ؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي ؽذ٠ش فؾ١ؼ ، ؿ84 ـ ؿ80، ؿ3074/ سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ 

  {"1663/  ، فؾ١ؼ أثٟ داٚد 1120/ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ، ا٦سٚاء 
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 . كأف الدنيا ىي دار ابتبلء كعمؿ كأف اآلخرة دار القرار 

  ()  ُ   َوَمن يَػْعَ ْل ِمثْػَ اَؿ َذرٍَّة َشّراً يَػَرو{7}َفَ ن يَػْعَ ْل ِمثْػَ اَؿ َذرٍَّة َخْيراً يَػَرُو   :قاؿ تعالى 

كالصبلة كالصـك  :     كمف مظاىر الكضكح في الشعائر التعبدية أف بيف لنا كيفية أداء العبادة 

. كالحج كالزكاة بشكؿ كاضح ميسر ال يختمؼ عمى فيمو األمي كالمتعمـ 

   كفي باب األخبلؽ كاآلداب  كالشرائع المختمفة تجمى كضكح الثقافة في أحسف صكره فكؿ ما 

.  فيو خير لممسمـ حث عمى التمسؾ بو ، كحث عمى تجنب كؿ ما فيو ضرر لو

المطمب الثاني  

آثار الكضكح في حياة المسمـ  

 أنيا جعمت المسمـ متزنا في نفسو كفي تصرفاتو مقببل عمى الحياة ألنو ال يجد شيئا مبيما عميو 

 .  قأك معقدا فكؿ شيء كاضح ألف العقيدة أجابت عمى كؿ تساؤالت

إف االرتفاع إلى مستكل الرسالة ، كاإلخبلص في العمؿ ، ككضكح الغاية ، كسبلمة القصد  " 

يزكد المؤمف بطاقة عظيمة تحركو لمقياـ بالكاجب ، كتيكف عميو ما يمقى مف المتاعب كقدكة 

 ( )" .المسمـ في ذلؾ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

                                                 
 8 ـ 7آ٠خ / عٛسح اٌضٌضٌخ .  

 88اٌخط١ت ، ٌّؾبد فٟ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ.  
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المبحث التاسع 

الكسطية كالتكازف 
اتخذت الثقافة اإلسبلمية مف الكسطية كالتكازف شعارا ليا فيي مف أىـ الخصائص  التي اتصفت 

فحرم بآخر األدياف السماكية أف يأتي بتشريعات تتصؼ بالتكازف كالشمكلية كالتكامؿ . بيا ثقافتنا 

  (). في جميع جكانب الحياة إلى يـك الديف 

المطمب األكؿ  

حقيقة الكسطية كالتكازف  

كنعني بالتكازف في الثقافة اإلسبلمية أنيا تكازف بيف جميع جكانب اإلنساف فبل يعتمد عمى جانب 

دكف جانب كال يرٌكز عمى مطمب في اإلنساف دكف غيره ، كلكنو يكزع اىتمامو كحرصو عمى 

الجكانب كميا في آف كاحد مف غير محاباة أك تمييز مثمما فعمت األنظمة الكضعية التي كضعيا 

     فاهلل خمؽ البشر كفي (). البشر كالتي تعتمد عمى المطالب الشيكانية كالمصالح الدنيكيػة 

فطرتيـ الميؿ نحك التكازف في أمكر حياتيـ كلكف قد تطرأ عمى حياتيـ متغيرات تبعدىـ عف 

فطرتيـ كعف تكازنيـ كتميؿ نحك االنحراؼ عف ىذا التكازف فيبعث اهلل الرسؿ ليعيدىـ إلى رشدىـ 

 ( ). فيعكد البشر إلى تكازنيـ . كتكازنيـ ، فبعد الضبلؿ ىدل 

التكسط أك التعادؿ بيف طرفيف متقابميف أك متضاديف كمثاؿ األطراؼ : " كتىعني الكسطية 

كيعٌبر عنيا . الركحية كالمادية ، كالفردية كالجماعية ، كالمثالية كالكاقعية  : المتقابمة أك المتضادة 

 إاٌل أننا بٌينا سابقا أف بعض العمماء رفض ىذا الربط بيف المفيكميف فالتكازف ()" أحيانا بالتكازف 

. يمٌثؿ أحد سمات الكسطية 

                                                 
 36ٔٛفً ، فٟ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ.  

 29 ـ ؿ28ػجذ اٌؼض٠ض ، دساعبد فٟ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ.  

 36ٔٛفً ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ.  

 119اٌمشمبٚٞ ، اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٧ٌع٩َ ، ؿ 
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:. كذكر القرضاكم معاني أخرل لمكسطية كاعتبرىا مف مزاياىا 

أنيا تعني العدؿ ، كاالستقامة ، كالخيرية كسيأتي تكضيح ىذه المعاني في باب سمات : كمنيا 

. أنيا تمثؿ منطقة األماف كالبعد عف الخطر: كمبلمح الكسطية ، كمف أىـ مزاياىا أيضا 

فاألطراؼ عادة تتعرض لمخطر بخبلؼ الكسط فيك محمي كمحركس بما حكلو ، كأنيا دليؿ قكة 

فالكسط مركز القكة ، فالشباب يمثؿ مرحمة القكة كسطا بيف ضعؼ الطفكلة كضعؼ الشيخكخة 

كمثاؿ ذلؾ الشمس في كسط النيار أقكل منيا في أكلو كآخره ، كأنيا دليؿ الكحدة فالكسطية تمثؿ 

مركز الكحدة كنقطة التبلقي ففي الكقت الذم يككف فيو تعدد األطراؼ تعدادا ال يتناىى يبقى 

.   كىذا كاضح في الجانب الفكرم كالمعنكم ()الكسط كاحدا يمكف لمجميع أف يمتقي عنده 

المطمب الثاني  

مظاىر التكازف  

يظير التكازف في مجاالت مختمفة في الككف كتعاقب الميؿ كالنيار كالفصكؿ األربعة كالماء 

َ  ال َّْ ُس يَنَ ِ ي َلَها َأف   : قاؿ تعالىكاليابس ، كنسبة األككسجيف في اليكاء كغيرىا الكثير 

ككذلؾ التكازف في نفس اإلنساف ( )   ُْدِرَؾ اْلَ َ َر َوَ  اللَّْيُل َساِ ُ  النػََّهاِر وَُكلّّ ِفي فَػَلٍك َيْ َ ُ وفَ 

مف حركات الشييؽ كالزفير ، كالتكازف أيضا بيف الفكر كالشعكر ، ك بيف مكنكنات النفس كالككف 

كالحياة ، كبيف المطالب الفردية كالجماعية ، كبيف ضركرات العمؿ ككاجبات العبادة ، كبيف حب 

 كبيف الفرد كالمجتمع  ك بيف المادة كالركح ، كبيف الحياة الدنيا كاآلخرة ()النفس كحب اآلخريف ،

كما أساس ىذا التكازف إال الخالؽ العظيـ كالمنيج اإلسبلمي الذم ىك أصح تفسير لطبيعة الكجكد 

                                                 
 61عؼذ اٌّشففٟ ، اٌىؼجخ ِشوض اٌؼبٌُ ، ؿ. ، ثزقشف ، د127ـ 122، 117اٌمشمبٚٞ ، اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٧ٌع٩َ ، ؿ. 

  (َ 2000 ٘ـ ـ 1421) ، 2، ِإعغخ اٌش٠بْ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ ، ث١شٚد ، ه65ــ

 40آ٠خ / عٛسح ٠ظ . 

. 121 ـ 120اٌمشمبٚٞ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ. 
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 ، كمعنى التكازف بينيا أف يفسح لكؿ طرؼ منيا مجالو ()كحياة اإلنساف كدكره في الككف 

كيعطي حقو بالقسط أك بالقسطاس المستقيـ ، ببل ككس كال شطط كال غمك كال تقصير ، كقد أعمف 

القرآف ىذا التكازف كبنى عميو فمسفة الحياة كمنيجيا ، كأعمف تميز األمة اإلسبلمية بيذه 

كسطية األمة اإلسبلمية إنما ىي مستمدة مف كسطية منيجيا كنظاميا فيك "الخصيصة الكبيرة  

 ()..." .منيج كسط ألمة كسط ، منيج االعتداؿ كالتكازف الذم سمـ مف اإلفراط كالتفريط 

كمف ىنا نرل أف طبيعة اإلسبلـ ىي التكازف ، فبل ىي مادية بحتة كمادية الجاىمية المعاصرة كال 

نما ىي  ىماؿ الدنيا كمتاعيا كا  ركحية بحتة كالجاىميات التي تطير الركح بكبت الجسد كتحقيره كا 

أمة تأخذ بجانب مف المادة كجانب مف الركح بطريقة متكازنة بحيث ال يطغى جانب عمى اآلخر 
() 

كال بد مف إشارة ىامة ىي أف الحقائؽ في اإلسبلـ ال يمكف أف تأتي متناقضة كال ناقصة فقد 

أعطى اإلسبلـ لمبشرية كؿ ما تحتاجو مف الحقائؽ كأرسى لدييا دعامة الكحدة الركحية كالفكرية 

كبيذا تجد الفطرة البشرية في التصكر اإلسبلمي ما . ()عمى قاعدة منيج اهلل كىدـ الخرافات 

يمبي أشكاقيا كميا مف معمـك كمجيكؿ ، كمف غيب ال تحيط بو األفياـ كال تراه األبصار 

. كمكشكؼ تجكؿ فيو العقكؿ كتتدبره القمكب 

كىذا يمثؿ قمة التكازف فاهلل لـ يخمؽ لمبشر شيكاتيـ كقكتيـ في الككف عبثا إنما خمقيـ عمى ىذه 

الصكرة مف تنكع الغرائز كالمشاعر مف أجؿ السيطرة عمييا كتكجيييا إلى المثؿ العميا ، فالحالة 

الكسطى بيف الركحانية المتطرفة كالمادية المغالية أمر تستدعيو حياة البشر كال يكجد مف راعى 

                                                 
 27ٕ٘ذٞ ، دساعبد فٟ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 

 122 ، ؿ119اٌمشمبٚٞ ، اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٧ٌع٩َ ، ؿ. 

 35ٔٛفً ، فٟ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 

 76اٌخط١ت ، ٌّؾبد فٟ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 
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 َ يَُكلُّْي الّلُه   : قاؿ تعالى  فاإلسبلـ لـ يكمؼ اإلنساف فكؽ طاقتو( ).ذلؾ غير اإلسبلـ  

 () نَػْ  اً ِإ َّ ُوْسَعَها 

المطمب الثالث 

 مظاىر الكسطية  

 في الجانب االعتقادم : الفرع األكؿ 

 فقد أقامت العقيدة تكازنا رائعا بيف مكنكنات النفس كالككف كالحياة ككازنت بيف المادة كالركح كبيف 

 فالعقيدة ()الديف كالدنيا كبيف الحياة الدنيا كالحياة اآلخرة كبيف مطالب النفس كمطالب الجماعة ، 

اإلسبلمية كسطا بيف المبلحدة الذيف ال يؤمنكف بإلو قط خانقيف صكت الفطرة في صدكرىـ كبيف 

ككسط بيف الذيف يؤليكف اإلنساف كبيف الذيف جعمكه أسير جبرية اقتصادية . الذيف يعددكف اآللية 

ككسط بيف الذيف يقدسكف األنبياء حتى رفعكىـ إلى مرتبة األلكىية كبيف . أك اجتماعية أك دينية 

كاإلسبلـ يدعك إلى اإليماف بإلو كاحد ال شريؾ لو ، لـ يمد (  ).الذيف كذبكىـ كاتيمكىـ كقاتمكىػـ 

كلـ يكلد ، كلـ يكف لو كفكا أحد ككؿ مف عداه كما عداه مف مخمكقات ال تممؾ ضرا كال نفعا كال 

 ()مكتا كال حياة كال نشكرا  

  التكسط في جانب العبادات كالشعائر: الفرع الثاني 

فاإلسبلـ يقؼ كسطا بيف الذيف يشددكف عمى أنفسيـ بالعبادة كيحممكنيا أكثر مف طاقتيا كبيف 

...  مف يقصر بالعبادة هلل فيقصر بالفرائض أك السنف 

 

 
                                                 

 د.، د21، داس اٌؼٍُ ١٠٩ٌٍّٓ ، ث١شٚد ، ه165هجبسح ، ػف١ف ػجذ اٌفزبػ ، سٚػ اٌذ٠ٓ ا٦ع٩ِٟ ، ؿ. 

 286آ٠خ / عٛسح اٌجمشح . 

 69ٕ٘ذٞ ، دساعبد فٟ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ  ، ؿ. 

 129ـ ؿ127اٌمشمبٚٞ ، اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٧ٌع٩َ ، ؿ. 

 67،  اٌّشففٟ ، اٌىؼجخ ِشوض اٌؼبٌُ ، ؿ127 اٌمشمبٚٞ ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ 
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 التكسط في جانب األخالؽ  : الفرع الثالث

إف األخبلؽ اإلسبلمية تأخذ طابعا معتدال ال إفراط كال تفريط فأخبلؽ "  يقكؿ محمد أبك عجمية 

اإلسبلـ كسط بيف المثالية كالخيالية كالكاقعية المرتكسة إلى األرض كليس اإلنساف الذم تصدر 

عنو ىذه األخبلؽ مبلكا كال حيكانا بؿ ىك بشر ركب فيو العقؿ كالشيكة كربما خضع لمقتضى 

 ككذلؾ التكسط بيف المادية كالركحية ، كاإلسبلـ كسط (). أحدىما حينا كلسمطاف الثاني حينا

أيضا في تشريعو كنظامو القانكني كاالجتماعي فيك كسط في التحميؿ كالتحريـ بيف الييكدية التي 

أسرفت في اإلباحة كالمسيحية التي أسرفت في التحريـ  كالكسطية بيف الفردية كالجماعية فقد 

   (). صاف اإلسبلـ حرية الفرد كجعؿ ليا قيكدا كضكابط ككذلؾ اىتـ بمصمحة الجماعة 

المطمب الرابع 

آثار الكسطية كالتكازف في شخصية المسمـ   

خمك العقيدة مف االنفصاؿ كالخصاـ كالتناحر المكجكد في العقائد األخرل التي كضعيا  .ُ

البشر كاتصاؼ ىذه العقيدة بالبقاء كالخمكد كالمركنة بحيث تطاكع حياة اإلنساف في أزماف 

 ( )... مختمفة 

يحقؽ اإلنساف العبكدية هلل كحده كيترفع كيتحٌصف مف أف يخضع لعبد مثمو ، كبذلؾ ال  .ِ

. يحني جبيتو إال هلل كال يستكبر كال يفسد في األرض 

تتجمى المساكاة في مقاـ العبكدية إذ الناس كميـ متساككف في ىذه الخاصية كىـ كميـ  .ّ

إخكة عمى صعيد كاحد كأماـ خالؽ كاحد كيتمقكف عقيدة كاحدة كمنيج كاحد عمى سطح 

                                                 
 126أثٛ ػغ١ّخ ، دساعبد فٟ اٌفىش ا٦ع٩ِٟ ، ؿ. 

 148 ـ ؿ129اٌمشمبٚٞ ، اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٧ٌع٩َ ، ؿ. 

 69ٕ٘ذٞ ، دساعبد فٟ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 
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َوُ َو اْلَ اِ ُر فَػْوَؽ  : قاؿ تعالى األرض مف الو كاحد ىك اهلل سبحانو كتعالى تجمت قكتو ، 

  ( )() .  ِعَ اِدِو َوُ َو اْلَ ِكيُم اْلَ ِ يرُ 

معرفة المسمـ صفات اهلل مف خبلؿ تبلكتو لمقرآف الكريـ كالسنة المطيرة فيمتمئ قمبو  .ْ

  (). طمأنينة كركحو أنسا كقربا كنفسو رجاء كأمبل 

اتصافيا بالبقاء كالخمكد كالمركنة بحيث تتبلءـ مع حياة الناس في أزماف مختمفة كجعؿ  .ٓ

 (        ). الحياة تسير في خط مستقيـ ال انحراؼ فيو كال شذكذ 

ككجكد الخصائص السابقة في الثقافة اإلسبلمية ىيأىا أف تتصؼ بالكسطية ، فالكسطية تعني 

األعدؿ كاألفضؿ كاألحسف ، كالثقافة التي تحرص مف داخميا عمى احتكاء اإلنساف بكؿ احتياجاتو 

النفسية ، كتيتـ باإلنساف الفرد كاإلنساف المجتمع ، : الجسمية كالعقمية ، كالركحية : المادية 

دكف ... كتيتـ بو ذكرا أك أنثى ، حاكما أك محككما غنيا أك فقيرا .كتيتـ بو طفبل كشابا ككيبل، 

. محاباة أك ظمـ تستحؽ أف تككف أفضؿ الثقافات التي مرت عمى تاريخ البشرية 

                                                 
  18آ٠خ / عٛسح ا٤ٔؼبَ  . 

 377اٌخبٌذٞ ، ا٤فٛي اٌفىش٠خ ٌٍضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 

 92أثٛ ػغ١ّخ ، دساعبد فٟ اٌفىش ا٦ع٩ِٟ ، ؿ. 

 69 ، ؿ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خٕ٘ذٞ ، دساعبد فٟ.  
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الباب الثاني 

المنيج الديني منيج كسط ال إفراط فيو كال تفريط  

اإلفراط كالغمك : الفصؿ األكؿ 

المعنى المغكم كاالصطالحي لإلفراط كمدلكالتو 

األدلة الشرعية في ذـ اإلفراط 

مظاىر الغمك كاإلفراط 

عالج الغمك كاإلفراط 

التفريط كالجفاء  : الفصؿ الثاني 

المعنى المغكم كاالصطالحي لمتفريط كالجفاء كمدلكالتو 

األدلة الشرعية التي حذرت مف التفريط  

بكاعث التفريط  

مظاىر التفريط كالجفاء 

عالج التفريط كالجفاء 

الصراط المستقيـ  : الفصؿ الثالث 

المعنى المغكم كاالصطالحي لمصراط المستقيـ  

األدلة الشرعية التي دعت إلى اتباع الصراط المستقيـ  

الصمة بيف الكسطية كالصراط المستقيـ  
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تمييد 

المنيج الديني منيج كسط ال إفراط فيو كال تفريط لذا كاف ىذا المبحث مف األىمية إلظيار 

 عف كسطية دكسطية  اإلسبلـ كالمنيج الذم يسير عميو ، كاألخطار التي ستنتج  باالبتعا

فديف اهلل بيف الغالي فيو كالجافي عنو كخير : " اإلسبلـ ، كقد بيف ابف القيـ  ىذا المنيج فقاؿ 

الناس النمط األكسط الذيف ارتفعكا عف تقصير المفرطيف كلـ يمحقكا بغمك المعتديف ، كقد جعؿ 

اهلل سبحانو ىذه األمة كسطا ، كىي الخيار كالعدؿ لتكسطيا بيف الطرفيف المذمكميف كالعدؿ ىك 

الكسط بيف طرفي الجكر كالتفريط كاآلفات إنما تتطرؽ إلى األطراؼ ، كاألكساط محمية بأطرافيا 

 ()" . فخيار األمكر أكساطيا 

كعقيدة المسمـ تعتمد عمى الحؽ فمف أخذ ببدايات حدكد الحؽ فعميو أف يستمر داخؿ الحدكد 

حتى يستغرؽ مساحة الحؽ ، كعميو أف يككف حذرا مف التجاكز ، كىك يظف أنو يستكفي مساحة 

الحؽ ، فإذا تجاكز الحدكد سقط في الباطؿ ككاف ذلؾ منو غمك ، كعميو أف يككف أيضا عمى 

حذر مف إخراج بعض مساحة الحؽ كاعتبارىا مساحة خارجة منو فإف فعؿ شيئا مف ذلؾ سقط 

 (). في الباطؿ ككاف ذلؾ منو تفريطا 

 كسأقتصر في ىذا الباب عمى تعريؼ الغمك كاإلفراط لغة كاصطبلحا ، كاإلشارة إلى تحذير 

بالغمك تارة ، كالتنطع تارة ثانية كالتشديد تارة : النصكص الشرعية  مف ىذا المنيج بالتعبير عنو 

ثالثة ، كاإلفراط تارة رابعة كالبطر كاإلسراؼ تارة كأخيرا بالتطرؼ ، ثـ نتناكؿ أسباب الغمك ، 

كمظاىره ، كآثاره عمى اإلسبلـ كالمسمميف ، ككيؼ يمكف عبلج ىذه الظاىرة في المجتمع المسمـ 

، ثـ نعرج عمى الطرؼ اآلخر الجفاء كالتفريط كنكضح المقصكد منو كتحذير الشريعة منو ، 

                                                 
، رؾم١ك ِغذٞ فزؾٟ اٌغ١ذ ، داس اٌؾذ٠ش ، ا٤ص٘ش ، داس 188اٌغٛص٠خ ، اثٓ اٌم١ُ ، ئغبصخ اٌٍٙفبْ ِٓ ِقبئذ اٌؾ١طبْ ، ؿ.  

د   . ه ، د . اٌؾش١ِٓ ٌٍطجبػخ ، اٌمب٘شح ، د 

 83 ـ ؿ82 ، ا١ٌّذأٟ ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ87اٌفشفٛس ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ.  
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كأسبابو كمظاىره ، ثـ نبيف مخاطر كبل الطرفيف كأييما أشد خطرا ، لنقؼ بعدىا عمى الصراط 

. المستقيـ فنصؿ بذلؾ إلى غايتنا مف معرفة الديف الحؽ ديف اليداية كالرشاد 
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المبحث األكؿ 

 :المعنى المغكم كاالصطالحي لإلفراط كمرادفاتو 

المطمب األكؿ  

ذا كاف في القدر كالمنزلة غمك ،  : الغمك لغة تجاكز الحد ، يقاؿ ذلؾ إذا كاف في السعر غبلء كا 

. تشدد فيو كجاكز الحػد كأفرط : كغبل في األمر كالديف ( )كفي السيـ كأفعاليا جميعا غبل يغمك 
ارتفع في ذىابو كجاكز المدل ، كبالديف شدد كتصمب حتى : زاد كارتفع ، كالسيـ : كغبل غمكا ( )

 ( ).بالغ : كغالى غبلء كمغاالة في األمر . جاكز الحد 

مف الفعؿ طٌرؼ أم أتى الطرؼ ، كالشيء صار طرفا جاكز حد :  فيعرؼ لغة التطرؼأما 

 (). االعتداؿ كلـ يتكسط ، كمنو تطرؼ في آرائو فيك متطرؼ أم جاكز حد االعتداؿ فييا

: كمف لكازمو أنو أقرب إلى الميمكة كالخطر كأبعد عف الحماية كاألماف كفي ىذا قاؿ الشاعر 

  (). كانت ىي الكسط المحمي فاكتنفت بيا الحكادث حتى أصبحت طرفا 

يقاؿ إياؾ كالفرط في األمر أم مجاكزة الحد ، كالفرط بضمتيف الظمـ : مف الفعؿ فرط  : اإلفراط

 كفرطا عميو (). كاالعتداء كاألمر المجاكز فيو عف الحد ككاف أمره فرطا كقيؿ إسرافا كتضييعا

جاكز : مدحو أك ىجاه حتى تجاكز الحد  أفرط : آذاه ، فرنط : أسرؼ ، كعمى فبلف : في القكؿ 

المجاكز : الحد مف جانب الزيادة كالكماؿ ، كالفيريط اإلسراؼ ، الظمـ كاالعتداء ، كاألمر الفرط 

 (). أسرؼ كجاكز الحد :  كأفرط إفراطا (). فيو الحد 

                                                 
 ، اٌؾشوخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍىزبة هجبػخ ٚٔؾش 638اٌض٠ٓ ، ع١ّؼ ػبهف ، ِغّغ اٌج١بْ اٌؾذ٠ش رفغ١ش ِفشداد أٌفبظ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ؿ. 

  (َ 1994٘ـ ـ 1414  ) 3ٚرٛص٠غ ، ه

، ثبة غ٩  660 ، ؿ2ط / أ١ٔظ ، اٌّؼغُ اٌٛع١و . 

 480 ، اٌشاصٞ ، ِخزبس اٌقؾبػ ، ؿ558 ، إٌّغذ فٟ اٌٍغخ ٚا٤ػ٩َ ، ؿ660أ١ٔظ ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ. 

 464 ،ثبة هشف ، إٌّغذ فٟ اٌٍغخ ، ثبة هّشف ، ؿ555أ١ٔظ ، اٌّشعغ ٔفغٗ  ، ؿ. 

 24اٌمشمبٚٞ ، اٌقؾٛح ا٦ع١ِ٩خ ث١ٓ اٌغؾٛد ٚاٌزطشف ، ؿ. 

 918 ـ ؿ917 ، ؿ2ط/ ، اٌؾشرٟٛٔ ، ألشة اٌّٛاسد 656اٌض٠ٓ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ. 

 578إٌّغذ فٟ اٌٍغخ ، ثبة فشه ، ؿ. 

، داس اٌفىش ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش 469 ، ؿ2ط/ ٘ـ ، اٌّقجبػ ا١ٌّٕش 770د/ اٌشافؼٟ ، أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ػٍٟ اٌّمشٞ اٌف١ِٟٛ .  

 د . ه ، د. ٚاٌزٛص٠غ د
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المتشدقكف في كبلميـ ، كتنطع في الكبلـ تعمؽ فيو كغالى كتأنؽ : مف الفعؿ نطع  :التنطع

 (). كعبارة األساس كتنطع في كبلمو تفصح فيو كتعمؽ كرمى بمسانو إلى نطع الفـ 

ىك دىش يعترم اإلنساف مف سكء احتماؿ النعمة كقمة القياـ بحقيا كصرفيا إلى غير : البطر

 (). (بطرت معيشتيا  ) (بطرا كرئاء الناس  )كجييا 

ف كاف باإلنفاؽ أشير : اإلسراؼ  كالذيف إذا أنفقكا لـ " تجاكز الحد في كؿ ما يفعمو اإلنساف كا 

كيقاؿ تارة اعتبارا بالقدر كتارة بالكيفية كليذا كاف " كال تأكمكىا إسرافا كبدارا " " يسرفكا كلـ يقتركا 

ف كاف قميبل ، قاؿ تعالى : سفياف يقكؿ  فبل تسرؼ " ما أنفقت في غير طاعة اهلل فيك سرؼ كا 

. ففي القصاص أف ال يتجاكز القتؿ إلى غيره أك يعدؿ عنو إلى مف ىك أشرؼ منو " في القتؿ 
جاكز القصد كالسرؼ بفتحتيف اسـ منو كسرؼ سرفا مف باب تعب جيؿ : كأسرؼ إسرافا "  ، ()

  ().أكغفؿ فيك سرؼ كطمبتيـ فسرفتيـ بمعنى أخطأت أك جيمت 

كيككف اإلسراؼ إما نتيجة اندفاع أك نتيجة جيؿ تفرضو ظركؼ مؤقتة أك طارئة تستثير في 

النفس اإلعجاب أك الكراىية فيأتي صاحبيا في سذاجة بأقكاؿ كأفعاؿ فييا طيش كسفو يعبر بيا 

ما أف يككف اإلسراؼ غمكا مقصكدا كمدبرا كثمرة نتجت  عف مكقفو الجانح عف الصكاب كا 

لئلحساس باليأس كالقنكط ، أك نتيجة لممكابرة كاالستعبلء كالتمرد عمى القيـ كفي جميع ىذه 

 (). األحكاؿ يككف الغمك جنكحا عف الحؽ كابتعادا عف الكسط 

يصدؽ عمييـ تجاكز ..... كمف خبلؿ ما سبؽ يتضح جميا أف تعريؼ الغمك كالتنطع كاإلفراط 

الحد كأف كبل منيا يحمؿ معنى أبمغ مف اآلخر في بعض ما يستعمؿ عميو فمثبل مف يشدد عمى 

نفسو في تحريـ الطيبات فكصؼ الغمك ألصؽ بو كالذم يعاقب مف اعتدل عميو عقكبة تعدل بيا 
                                                 

 1314 ، ؿ2ط/ اٌؾشرٟٛٔ ، ألشة اٌّٛاسد .  

 131اٌض٠ٓ ، ِغّغ اٌج١بْ اٌؾذ٠ش ، ؿ.  

 417اٌض٠ٓ ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ.  

 274اٌشافؼٟ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ.  

 78اٌؾشلبٚٞ ، ٔؾٛ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ.  
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كمف ماؿ عف الكسط زيادة أك نقصاف فكصؼ ( )حدكد تمؾ العقكبة فكصؼ اإلفراط ألصؽ بو 

مقربة لمفظة .... كأف ألفاظ  التطرؼ ، التشدد ، التنطع ، اإلسراؼ ،العنؼ " التطرؼ ألصؽ بو  

إما أنيا مرادفة ليا ، أك بينيا كبيف لفظة الغمك في عمـك : بكجو مف الكجكه اآلتية : الغمك 

 كالذم يعنينا في ىذا المبحث أف كبل مف (). كخصكص ، أك أنيا تمثؿ أكصافا كمظاىر لمغمك 

المصطمحات السابقة ىي خركج عف الكسطية فكؿ أمر استحؽ كصؼ الغمك أك اإلفراط أك 

. التطرؼ فميس مف الكسطية في شيء 

المطمب الثاني  

الغمك اصطالحا 

 كالغمك مجاكزة الحد ().تحميؿ األقكاؿ ، أك الكممات كاألعماؿ فكؽ ما تحتمؿ : الغمك اصطبلحا 

 (). بأف يزاد في الشيء في حمده أك ذمو عمى ما يستحؽ 

كيككف الغمك في العقائد كفي المفاىيـ الدينية بمجاكزة حد الحؽ فييا بدافع المبالغة الزائدة عما " 

كىذا التجاكز ال يككف إال خركجا إلى الباطؿ بمقدار . ينبغي لؤلخذ بيا كالتحمس ليا كمناصرتيا 

نسبة التجاكز ، إنو ليس بعد حدكد الحؽ مف خارج دائرة مفاىيمو أك مساحتيا أك أرضيا إال 

ال الضبلؿ  فالغمك إذا ىك إسراؼ كمبالغة في معالجة األمكر المادية كالعقمية (  )".الباطؿ كا 

 (). كالركحية كىك يشكؿ تطرؼ يتجاكز حدكد ما ىك معقكؿ إلى ما ىك مرفكض 

 

 
                                                 

 63اٌؼّش ، اٌٛعط١خ فٟ اٌمشآْ ، ؿ. 

 ، 1، ِإعغخ اٌشعبٌخ ، ث١شٚد ، ه529ا٠ٌٍٛؾك ، ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ِؼ٩ ، اٌغٍٛ فٟ اٌذ٠ٓ فٟ ؽ١بح اٌّغ١ٍّٓ اٌّؼبفشح ، ؿ. 

   (1992َ٘ـ ـ 1412)

  (1994َ٘ـ ـ 1415 )، 13، داس اٌٛفبء ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ، إٌّقٛسح ، ه194 ، ؿ3ط/اٌغ١ذ ِؾّذ ، آفبد ػٍٝ اٌطش٠ك . ٔٛػ ، د. 

، 1ط/٘ـ ، الزنبء اٌقشاه اٌّغزم١ُ ٌّخبٌفخ أفؾبة اٌغؾ١ُ 728د / اثٓ ر١ّ١خ ،ؽ١خ ا٦ع٩َ أؽّذ ػجذ اٌؾ١ٍُ ثٓ ػجذ اٌغ٩َ . 

٘ـ ـ 1421 ) ، 8ٔبفش ثٓ ػجذ اٌىش٠ُ اٌؼمً ، هجؼخ عذ٠ذح ِقؾؾخ ِٕٚمؾخ ، ِىزجخ اٌشؽ١ذ ، اٌش٠بك ، ه. ، رؾم١ك ٚرؼ١ٍك د328ؿ

2000 َ)  

 91اٌفشفٛس ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ. 

 78اٌؾشلبٚٞ ، ٔؾٛ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ.  
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المبحث الثاني 

النصكص الشرعية التي تشير إلى الغمك كالتنطع كالتشديد كاإلفراط 

المطمب األكؿ 

اآليات القرآنية التي تحذر مف اإلفراط  

لٌما كاف أىؿ الكتاب أكثر غمكا في االعتقادات كاألعماؿ مف سائر الطكائؼ ، جاء بحقيـ النيى 

:  عف الغمك في أكثر مف مكضع في القرآف الكريـ 

يَا َأْ َل اْلِكَتاِب  َ  َػْ ُلوْا ِفي ِديِنُكْم َو َ  َػُ وُلوْا َعَلى الّلِه ِإ َّ اْلَ  ّْ ِإنََّ ا اْلَ ِ يُح  : قاؿ تعالى 

ِعيَ ى اْ ُن َمْريََم َرُسوُؿ الّلِه وََكِلَ ُتُه َأْلَ اَ ا ِإَلى َمْريََم َوُروٌح مّْْنُه فَآِمُنوْا  ِالّلِه َوُرُسِلِه َو َ  َػُ وُلوْا َثالَثٌَة 

انتَػُهوْا َخْيراً لَُّكْم ِإنََّ ا الّلُه ِإلَػٌه َواِحٌد ُسْ َ انَُه َأف َيُكوَف َلُه َوَلٌد لَُّه َما ِفي ال ََّ اَوات َوَما ِفي اَْلْرِض 

 ( ) .  وََكَ ى  ِالّلِه وَِكيالً 

 " .أم يا أىؿ اإلنجيؿ ال تجاكزكا الحؽ في دينكـ فتفرطكا فيو كال تقكلكا في عيسى غير الحػؽ " 

() 

فيك الغمك إذف كتجاكز الحد كالحؽ ، ىك ما يدعك أىؿ : " كيقكؿ سيد قطب في تفسير ىذه اآلية 

الكتاب ىؤالء إلى أف يقكلكا عمى اهلل غير الحؽ ، فيزعمكف لو كلدا ، كيزعمكف أف اهلل الكاحد 

 (). ثبلثة 

فَِ َ ا نَػْ ِضِهم مّْيثَاقَػُهْم َلعنَّاُ ْم َوَجَعْلَنا قُػُلو َػُهْم قَاِسَيًة ُيَ رُّْفوَف اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعِه  : كقاؿ تعالى 

 ( ) َوَنُ وْا َحظّاً مّْ َّا ذُكُّْروْا  ِهِ 

                                                 
 171آ٠خ / عٛسح إٌغبء  . 

 372 ، ؿ4َ/ اٌطجشٞ ، عبِغ اٌج١بْ .  

 816 ، 2ط/لطت ، فٟ ظ٩ي اٌمشآْ .  

 13آ٠خ / عٛسح اٌّبئذح .   
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َر اْلَ  ّْ َو َ  َػتَِّ ُعوْا َأْ َواء قَػْوـٍ َقْد َضلُّوْا ِمن  :قاؿ تعالى  ُقْل يَا َأْ َل اْلِكَتاِب  َ  َػْ ُلوْا ِفي ِديِنُكْم َغيػْ

 لُِعَن الَِّذيَن َكَ ُروْا ِمن  َِني ِإْسَرائِيَل َعَلى ِلَ اِف {77}قَػْ ُل َوَأَضلُّوْا َكِثيراً َوَضلُّوْا َعن َسَواء ال َِّ يِل 

 ()  َداُووَد َوِعيَ ى اْ ِن َمْريََم َذِلَك ِ َ ا َعَصوا وََّكانُوْا يَػْعَتُدوفَ 

َنا َأْو َأْف َيْطَ ى : كقاؿ تعالى   ()  قَاَ  رَ ػََّنا ِإنػََّنا َنَ اُؼ َأْف يَػْ ُرَط َعَليػْ

التقدير نخاؼ أف يفرط عمينا : النحاس. يعتدم" يطغى"ك : قاؿ. يعجؿ" يفرط: "قاؿ الضحاؾ 

  ().كأفرط أسرؼ: قاؿ؛ فرط منو أمر أم بدر: قاؿ الفراء، منو أمر

ا ََّ ُذوْا َأْحَ اَرُ ْم َورُْ َ انَػُهْم َأْر َا اً مّْن ُدوِف الّلِه َواْلَ ِ يَح اْ َن َمْريََم َوَما أُِمُروْا ِإ َّ  : قاؿ تعالى 

 يُرِيُدوَف َأف يُْطِ ُ وْا نُوَر الّلِه  َِ فْػَواِ ِهْم {31}لِيَػْعُ ُدوْا ِإلَػهاً َواِحداً  َّ ِإلَػَه ِإ َّ ُ َو ُسْ َ انَُه َع َّا ُيْ رُِكوَف 

 ( )  َويَْ َ ى الّلُه ِإ َّ َأف يُِتمَّ نُورَُو َوَلْو َكرَِو اْلَكاِفُروفَ 

َناَ ا َعَلْيِهْم ِإ َّ ا ِْتَ اء ِرْضَواِف اللَِّه َفَ ا َرَعْوَ ا َح َّ رَِعايَِتَها : كقاؿ تعالى   َوَرْ َ انِيًَّة ا ْػَتَدُعوَ ا َما َكَت ػْ
 () 

مف خبلؿ اآليات السابقة نرل أف الخطاب مكجو ألىؿ الكتاب مف النصارل كالييكد كفي ىذا 

.  تحذير لممسمميف أف يسيركا عمى نيجيـ فيحدثكا في الديف ما ليس منو 

                                                 
 78 ـ 77آ٠خ / عٛسح اٌّبئذح .  

 45آ٠خ / عٛسح هٗ . 

 201، ؿ11ط/ اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ / اٌمشهجٟ . 

 31آ٠خ / عٛسح اٌزٛثخ  . 

 27آ٠خ / عٛسح اٌؾذ٠ذ .  
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المطمب الثاني  

: األحاديث النبكية الشريفة الكاردة في النيي عف اإلفراط كالغمك 

مَّـى " سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىى اٍلًمٍنبىًر سىًمٍعتي النًَّبيَّ صى ٍنوي يىقيكؿي عى بَّاسو سىًمعى عيمىرى رىًضيى المَّوي عى ٍف اٍبًف عى عى

ٍبدي المًَّو كىرىسيكليوي  ٍبديهي فىقيكليكا عى ا أىنىا عى ـى فىًإنَّمى ٍريى ارىل اٍبفى مى ا أىٍطرىٍت النَّصى كًني كىمى ( ) " . يىقيكؿي الى تيٍطري

مَّـى " سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ا قىاؿى ًلي رىسيكؿي المًَّو صى ٍنيمى ٍمًرك ٍبًف اٍلعىاًص رىًضي المَّو عى المًَّو ٍبفي عى ٍبد ي كعف عى

ـٍ  تىقيكـي المٍَّيؿى فىقيٍمتي بىمىى يىا رىسيكؿى المًَّو قىاؿى فىبلى تىٍفعىٍؿ صي كـي النَّيىارى كى ـٍ أيٍخبىٍر أىنَّؾى تىصي المًَّو أىلى ٍبد ى يىا عى

ٍكًرؾى  فَّ ًلزى قِّا كىاً  مىٍيؾى حى ٍكًجؾى عى فَّ ًلزى قِّا كىاً  مىٍيؾى حى فَّ ًلعىٍيًنؾى عى قِّا كىاً  مىٍيؾى حى سىًدؾى عى ـٍ فىًإفَّ ًلجى نى ـٍ كى قي كىأىٍفًطٍر كى

سىنىةو عىٍشرى أىٍمثىاًليىا فىًإفَّ ذىًلؾى  ثىةى أىيَّاـو فىًإفَّ لىؾى ًبكيؿّْ حى كـى كيؿَّ شىٍيرو ثىبلى ٍسًبؾى أىٍف تىصي فَّ ًبحى قِّا كىاً  مىٍيؾى حى عى

ـى نىًبيّْ المًَّو  ـٍ ًصيىا مىيَّ قيٍمتي يىا رىسيكؿى المًَّو ًإنّْي أىًجدي قيكَّةن قىاؿى فىصي ـي الدٍَّىًر كيمًّْو فىشىدٍَّدتي فىشيدّْدى عى ًصيىا

ـ قىاؿى ًنٍصؼى الدٍَّىًر  مىٍيًو السَّبلى دى عى ـي نىًبيّْ المًَّو دىاكي مىا كىافى ًصيىا مىٍيًو قيٍمتي كى ـ كىالى تىًزٍد عى مىٍيًو السَّبلى دى عى دىاكي

مػَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ةى النًَّبيّْ صى ٍبدي المًَّو يىقيكؿي بىٍعدى مىا كىًبرى يىا لىٍيتىًني قىًبٍمتي ريٍخصى (   )" .فىكىافى عى

مَّـى يىقيكؿي اٍقرىءيكا اٍلقيٍرآفى كىالى تىٍغميكا " سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ًف ٍبفي ًشٍبؿو سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو صى ٍبدي الرٍَّحمى  كقىاؿى عى

كا ًبًو  ٍنوي كىالى تىٍأكيميكا ًبًو كىالى تىٍستىٍكًثري   ( )" ًفيًو كىالى تىٍجفيكا عى

مىى رىاًحمىًتًو ىىاًت "  مَّـى غىدىاةى اٍلعىقىبىًة كىىيكى عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى بَّاسو قىاؿى ًلي رىسيكؿي المًَّو صى كقىاؿى اٍبفي عى

ٍذؼً  ى اٍلخى يىاتو ىيفَّ حىصى ـٍ ()اٍلقيٍط ًلي فىمىقىٍطتي لىوي حىصى يَّاكي ًء كىاً  ٍعتيييفَّ ًفي يىًدًه قىاؿى ًبأىٍمثىاًؿ ىىؤيالى  فىمىمَّا كىضى

ـي اٍلغيميكُّ ًفي الدّْيًف  ا أىٍىمىؾى مىٍف كىافى قىٍبمىكي كىذا قكؿ عاـ في جميع أنكاع ( )" كىاٍلغيميكَّ ًفي الدّْيًف فىًإنَّمى

 (). الغمك في االعتقاد كاألعماؿ 

                                                 
 694، ؿ3445/ ٚاروش فٟ اٌىزبة ِش٠ُ ئر أزجزد ِٓ أٍ٘ٙب " لٛي هللا  (48)/ أؽبد٠ش ا٤ٔج١بء / 2ط/ سٚاٖ اٌجخبسٞ .  

إٌٟٙ ػٓ فَٛ  ( 35 )/ اٌق١بَ /  ،  ٚسٚاٖ ِغٍُ ثشٚا٠خ أخشٜ 51ؽك اٌغغُ فٟ اٌقَٛ ، ؿ/ اٌقَٛ  / 3ط / سٚاٖ اٌجخبسٞ. 

 535 ، ؿ1159/ اٌذ٘ش ٌّٓ رنشس ثٗ أٚ فٛد ثٗ ؽمب 

:  ،ؽممٗ  ا٤سٔبؤٚه ٚلبي288 ، ؿ155529/ ص٠بدح فٟ ؽذ٠ش ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ؽجً / ِغٕذ اٌّى١١ٓ  / 24ط/ سٚاٖ ا٦ِبَ أؽّذ . 

.  ؽذ٠ش فؾ١ؼ 

اٌؾقٝ اٌقغ١شح ٔؾٛ ؽت اٌجبل٩ء : اٌخزف . 

ؽذ٠ش فؾ١ؼ  ، ٚسٚاٖ اثٓ ِبعٗ ثشٚا٠خ :  ، ؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي 427، ؿ3059/ اٌزمبه اٌؾقٝ  (219)/ ِٕبعه اٌؾظ / إٌغبئٟ . 

ٓه أخشٜ  ٌْمُْو ٌِٟ َؽًقٝ فٍََمَْطُذ ٌَُٗ َعْجَغ َؽَق١َبٍد ُ٘ ِٗ ا َٛ َػٍَٝ َٔبلَزِ ُ٘ َٚ ٌَْؼمَجَِخ  َُ َغَذاحَ ا َعٍه َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِ َفٍٝه هللاه ِٓ َػجهبٍط لَبَي لَبَي َسُعُٛي هللاه ْٓ اْث َػ
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ثنا " مَّـى ىىمىؾى اٍلميتىنىطّْعيكفى قىالىيىا ثىبلى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍبًد المًَّو قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى  ( )" .كعىٍف عى

كالضابط لذلؾ الغمك كما أكضحت األدلة الشرعية ىك تعدم ما أمر اهلل بو كالطغياف الذم نيى 

 (  ). اهلل عنو 

كاألحاديث السابقة ترشدنا إلى أف الغمك خركج عف المنيج كتعدم لمحد كعمؿ ما لـ يأذف بو اهلل 

.  كرسكلو صمى اهلل عميو كسمـ 

                                                                                                                                            
 ُّٛ ٌُْغٍُ ُْ ا َْ لَْجٍَُى ْٓ َوب َِ ٍََْ٘ه  ُ أَ ِٓ فَأِٗه ٠ ٛه فِٟ اٌذِّ ٌُْغٍُ ا َٚ  ُْ ُه لَبَي ٠َب أ٠ََُّٙب إٌهبُط ئ٠ِهبُو ٛا صُ ُِ ضَبَي َُ٘إ٨َِء فَبْس ِْ ٠َمُُٛي أَ َٚ  ِٗ ٓه فِٟ َوفِّ ْٕفُُنُٙ َ٠ ًَ ٌَْخْزِف فََغَؼ َؽَقٝ ا

 ِٓ ٠  1283اٌقؾ١ؾخ " }.513 ، ؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي ؽذ٠ش فؾ١ؼ ، ؿ513، ؿ3029/ لذس ؽقٝ اٌشِٟ  ( 63)/ إٌّبعه / فِٟ اٌذِّ

 { "98/ ، ظ٩ي اٌغٕخ 

 329، ؿ1ط/اثٓ ر١ّ١خ ، الزنبء اٌقشاه اٌّغزم١ُ . 

 31ؽذ٠ش فؾ١ؼ عجك رخش٠غٗ ، ؿ. 

 57اٌق٩ثٟ ، اٌٛعط١خ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ؿ. 
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المبحث الثالث 

مظاىر الغمك 

ىنالؾ مظاىر عديدة لمغمك كالتطرؼ في مجتمعاتنا اإلسبلمية بعضيا يعكد لشدة التعمؽ بالديف 

كالحرص عمى العبادة ، كبعضيا يعكد لشدة كره اإلسبلـ كأىمو ، كالمجاؿ ال يتسع لذكر المظاىر 

.  جميعيا لذا سأذكر أىميا كأكثرىا انتشارا 

كىذا ما ( ).كثرة االفتراضات كالسؤاالت عما لـ يقع ، أك عما عفا اهلل تعالى عنو  : الفرع األكؿ

أشار إليو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ بالتنطع في الديف ، كقد عٌممنا رسكلنا الكريـ أف ال نتكمؼ 

 كقد ()   يا أيها الذين آمنوا َ  َ ْ  َُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْف  ُػْ َد َلُكػْم َ ُ ؤُْكمْ :  قاؿ تعالىبالعبادة ، 

كمسألة ابف : نزلت ىذه اآلية مف أجؿ إكثار السائميف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ المسائؿ 

ٍف اٍبًف ؼ "(). حذيفة مىف أبكه ، كمسألة سائمو إذ قاؿ إف اهلل فرض عميكـ الحج في كؿ عاـ  عى

مَّـى اٍسًتٍيزىاءن فىيىقيكؿي  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ا قىاؿى كىافى قىٍكـه يىٍسأىليكفى رىسيكؿى المًَّو صى ٍنييمى بَّاسو رىًضيى المَّوي عى عى

نيكا الى  ـٍ ىىًذًه اآٍليىةى يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى ؿي تىًضؿُّ نىاقىتيوي أىٍيفى نىاقىًتي فىأىٍنزىؿى المَّوي ًفيًي يىقيكؿي الرَّجي ٍف أىًبي كى ؿي مى الرَّجي

تَّى فىرىغى ًمٍف اآٍليىًة كيمّْيىا ـٍ حى ـٍ تىسيٍؤكي ٍف أىٍشيىاءى ًإٍف تيٍبدى لىكي   () " . تىٍسأىليكا عى

 () المبالغة في التطكع المفضي إلى ترؾ األفضؿ ، أك تضيع الكاجب: الفرع الثاني 

كمف سير طكؿ :  كيعتبر ىذا مف أخطر مظاىر الغمك ألنو يؤد إلى أمكر جميعيا منيي عنو 

الميؿ في صبلة كدعاء حتى إذا قرب الفجر غمبو النعاس فمـ يصؿ الفريضة ، كقد نيى رسكؿ 

ؿى النًَّبيُّ  " (). اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف ذلؾ  ٍنو قىاؿى دىخى اًلؾو رىًضي المَّو عى فعىٍف أىنىًس ٍبًف مى

                                                 
 197 ، ؿ 3/ٔٛػ ، آفبد ػٍٝ اٌطشق . 

  101آ٠خ / عٛسح اٌّبئذح. 

  85 ـ ؿ81 ، ؿ5َ/  اٌطجشٞ ، عبِغ اٌج١بْ  

 370 ، ؿ4622 / َئْ رغأٌٛا ػٓ أؽ١بء ئْ رجذ ٌىُ رغٛؤن/ اٌذػٛاد  / 3ط/ سٚاٖ اٌجخبسٞ .  

 197ٔٛػ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ. 

 208، ؿ1ط/ اٌؾبهجٟ ، ا٨ػزقبَ . 
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ٍينىبى فىًإذىا  ٍبؿه ًلزى ٍبؿي قىاليكا ىىذىا حى ٍبؿه مىٍمديكده بىٍيفى السَّاًريىتىٍيًف فىقىاؿى مىا ىىذىا اٍلحى مَّـى فىًإذىا حى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى صى

ـٍ نىشىاطىوي فىًإذىا فىتىرى فىٍميىٍقعيػٍد  ديكي ؿّْ أىحى مُّكهي ًلييصى مَّـى ال حي سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى   ()" فىتىرىٍت تىعىمَّقىٍت فىقىاؿى النًَّبيُّ صى

  التعصب لمرأم كعدـ االعتراؼ بالرأم اآلخر: الفرع الثالث 

كمف ذلؾ ما يعتقده بعض المريديف في أشياخيـ مف النزاىة كالعصمة فيركف أعماؿ شيكخيـ 

كتصرفاتيـ ىي الحجة عمى النصكص الشرعية ، كيتفرع مف ىذا االعتقاد الباطؿ ألكاف كأنكاع 

نما ىك الغمك   يقكؿ الشيخ عبد الرحمف ()مف المعتقدات كالبدع الباطمة التي ال تستظؿ ببرىاف كا 

كىذا التعصب لمشيكخ أفسد أحكاؿ الشيكخ كالتبلميذ معا ، فجعؿ التبلميذ يعمكف " حبنكة الميداني

عف عيكب شيكخيـ حتى يركىـ قديسيف كيكرىكف نظراءىـ أك مف ىـ أفضؿ منيـ ، حتى أحسكا 

بمنافستيـ ليـ في المجتمع ، كجعؿ الشيكخ يستغمكف ثقة تبلميذىـ بيـ ثقة عمياء كقد ينحرفكف 

 ()......... " بيـ عف مراضي اهلل إلى تحقيؽ مصالح أنفسيـ 

 التزاـ التشديد دائما مع قياـ مكجبات التيسير: الفرع الرابع 

فبعض المسمميف يقكمكف بالتشديد في العبادة كيمزمكف اآلخريف بو مع كجكد مكجبات التيسير، إذ 

ػ كما بينا سابقا في ( )ال مانع أف يأخذ المرء لنفسو باألشد في بعض المسائؿ ، تكرعا كاحتياطا 

 كلكنو ال ينبغي أف يككف ىذا ديدنو دائما كفي كؿ حاؿ كال يقبؿ منو إلزاـ ()حديثنا عف المفتي ػ

. الناس بذلؾ 

 

 

  الغمظة في المعاممة : الفرع الخامس 
                                                 

 21ؽذ٠ش عجك رخش٠غٗ ؿ. 

 93اٌفشفٛس ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ. 

 186ا١ٌّذأٟ ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ. 

 41 اٌمشمبٚٞ ، اٌقؾٛح ا٦ع١ِ٩خ ث١ٓ اٌغؾٛد ٚاٌزطشف ، ؿ

 ساعغ ِجؾش ألٛاي ا٤ف١ٌْٛٛ ٚاٌفمٙبء فٟ اٌٛعط١خ .  
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تعتبر الغمظة في المعاممة كالخشكنة في األسمكب خبلفا ليدم اهلل تعالى مف أىـ مظاىر الغمك 

ادُْع ِإِلى َسِ يِل رَ َّْك  ِاْلِ ْكَ ِة َواْلَ ْوِعظَِة اْلَ َ َنِة   :  في كتابو العزيز قاؿ تعالى. كالتطرؼ 

( ( ) ) َوَجاِدْلُهم  ِالَِّتي ِ َي َأْحَ ُن 

  سكء الظف بالناس: الفرع السادس 

 إف مف أبرز مظاىر الغمك كالتطرؼ سكء الظف باآلخريف فبل يمتمسكف المعاذير لآلخريف بؿ 

ذا كاف لمقكؿ كجياف خير كشر  رجحكا احتماؿ الشر  يفتشكف عف العيكب كيحكمكا حكليا ، كا 

ذا خالفيـ أحدا بالرأم اتيمكه بدينو كأنو ال يحتـر السنة كال يحب رسكؿ اهلل صمى  عمى الخير ، كا 

اهلل عميو كسمـ ، كىذه بعض المظاىر التي يمسؾ بيا المتطرفكف بدعكل حب اهلل كرسكلو 

 (). كخكفيـ عمى ديف اهلل 

                                                 
 125آ٠خ / عٛسح إٌؾً . 

 46ـ ؿ45اٌمشمبٚٞ ، اٌقؾٛح ا٦ع١ِ٩خ ث١ٓ اٌغؾٛد ٚاٌزطشف ، ؿ. 

  1997 ، 1 ، داس إٌّب٘ظ ٌٍزٛص٠غ ، ػّبْ ، ه64 ـ 63ِؾّذ ِٛعٝ ، ا٦ع٩َ ٚلنب٠ب اٌؼقش، ؿ. ٔقش ، د. 
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المبحث الرابع 

: عالج اإلفراط كالغمك في الديف 

 كالغمك كتحديد المراد بيما عمى عمـ كبصيرة ىك الخطكة األكلى لمعبلج ، كال قيمة طإف بياف اإلفرا

لى النصكص كالقكاعد الشرعية  ألم بياف أك حكـ ما لـ يستند إلى المفاىيـ اإلسبلمية األصمية كا 

 (). الثابتة 

فينالؾ مسؤكلية عمى كالة : كقد حمؿ العمماء مسؤكلية عبلج اإلفراط كالغمك كالتنطع لثبلث جيات

األمكر ، كأخرل عمى الشباب، كثالثة عمى المجتمع ، فيجب تضافر الجيكد عمى جميع 

. المستكيات لمكاجية الغمك كالتنطع 

مف أىـ ما يجب أف تقكـ بو األمة مجتمعة تطبيؽ حكـ اهلل كشرعو في األرض عقيدة كعبادة 

كأخبلقا كنظما ، فاإلسبلـ منيج متكامؿ لمحياة يصبغيا بصبغتو الربانية كيكجييا بكجيتو 

األخبلقية ، كيضع ليا اإلطار كالمعالـ كالحدكد ، كيربطيا بغاياتيا ، كيقٌيـ ليا االنحراؼ عف 

 (). الجادة أك السقكط في االنحراؼ 

كعمى حكاـ المسمميف أف يرجعكا إلى شرع اهلل تعالى كيحكمكا بما أنزؿ اهلل فعبلج الغمك يكمف 

بالعكدة إلى اإلسبلـ الحؽ فيككف منيج حياة كنجاة ، فبل استقرار لمشعكب كال خبلص ليـ مما ىـ 

. فيو مف ذؿ كضعؼ إال باإلسبلـ 

إال أننا كلؤلسؼ الشديد نجد أغمب حكاـ المسمميف يأخذكف مف الديف ما يركؽ ليـ كيتماشى مع 

مصالحيـ كيدعكف كؿ ما يعارض مصالحيـ الدنيكية ، كيستكردكف مف الغرب القكانيف كاألفكار 

                                                 
 33اٌمشمبٚٞ ، اٌقؾٛح ا٦ع١ِ٩خ ث١ٓ اٌغّٛد ٚاٌزطشف ، ؿ.  

خ١ًٍ ، ِقطفٝ ػجذ اٌشؽّٓ ِؾّذ ،اٌغٍٛ دٚافؼٗ ـ أعجبثٗ ـ عجً اٌؼ٩ط ، ساعؼٗ اٌؾ١خ ِؾّذ ففٛد ٔٛس اٌذ٠ٓ ، داس اٌىزت . 

 461، ؿ (1999َ٘ـ ـ 1419، 1اٌّقش٠خ ، اٌمب٘شح ، ه
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التي ما أنزؿ اهلل بيا مف سمطاف بدعكل حرصيـ عمى تقدـ شعكبيـ كتنمية مجتمعاتيـ دكف 

 ()مراعاة تناسب ىذه األفكار مع تعاليـ اإلسبلـ كنسكا أك تناسكا أنيـ يحكمكف مجتمعا مسمما  

كيجب عمى الشباب كالمجتمع أف يصححكا نظرتيـ كيقكمكا أفكارىـ حتى يعرفكا دينيـ عمى 

بصيرة ، كيتـ ذلؾ بتمقي عمميـ الشرعي عمى أيدم كبار العمماء كالفقياء ، كيعتزلكا أشباه العمماء 

   (). الذيف يتصدكف لمفتكل بغير عمـ 

                                                 
 134 ـ ؿ133 ، اٌمشمبٚٞ ، اٌقؾٛح ا٦ع١ِ٩خ ث١ٓ اٌغؾٛد ٚاٌزطشف ، ؿ466 ـ ؿ463خ١ًٍ ، اٌغٍٛ ، ؿ.  

 إلى  ٚوً ِٓ ٠ش٠ذ اٌزقذٞ ٌٙزٖ اٌظب٘شح ف١ٍشعغ150 ِٚب ثؼذ٘ب ، اٌمشمبٚٞ ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ469خ١ًٍ ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ.  
وآفات على ) (والصحوة اإلسالمٌة للشٌخ ٌوسف القرضاوي  ) (عبد الرحمن بن معال اللوٌحق .مشكلة الغلو فً الدٌن  د )كتاب 

( . والغلو دوافعه ـ أسبابه ـ سبل العالج للشٌخ مصطفى خلٌل ) ،  (السٌد محمد نوح . الطرٌق  د
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المبحث األكؿ 

المعنى المغكم كاالصطالحي لمتفريط كالجفاء 

مف : كالتفريط . ()التفريط أف يقصر في الفرط يقاؿ ما فرطت في كذا أم ما قصرت : فرط 

قصر فيو كضيعو حتى :  ك فىرط في األمر (). كتعني قصر فيو كضيعو : الفعؿ فرط تفريطا 

 ( ). قصر كأظير العجز فيو : فات ، فىرط في الشيء 

فالتفريط ىك التقصير أك التضييع لمكظائؼ العبادية التي ينبغي : كفي اصطبلح العمماء كالدعاة 

لممسمـ المحافظة عمييا كالنـك عف الصبلة المكتكبة ، أك صبلة الضحى أك التخمؼ عف صبلة 

 ( ).الجماعة كغيرىا مف الطاعات أك العبادات 

ظيار العجز عف القياـ بكاجباتو   ( ). كقيؿ ىك التقصير في أحكامو كتضييع حقكقو كا 

كيككف التفريط في الديف بتقميص حدكد اهلل ، كالنقص مف مساحة حقكؽ الديف ، كعدـ القياـ بحؽ 

  (). ما مف ىذه الحقكؽ، كيككف بمجافاة ىذه الحدكد ، كعدـ المحافظة عمى حدكد اهلل 

 ِْلَك ُحُدوُد الّلِه َفالَ  َػْعَتُدوَ ا    كقاؿ تعالى ()   ِْلَك ُحُدوُد الّلِه َفالَ  َػْ َر ُوَ ا   : قاؿ تعالى 

 ( ) َوَمن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد الّلِه فَُ ْولَػِ َك ُ ُم الظَّاِلُ وَف 

فكذلؾ األمر في التقتير " كيككف التفريط أيضا بالخركج عف الكسط العدؿ كالخير الفاضؿ  

 ()" .كالبخؿ كالشح كالتقصير كالسمبية كاالنعزالية خركج عف الكسط العدؿ كالخير الفاضؿ 

 

                                                 
 657اٌض٠ٓ ، ِؼغُ ث١بْ اٌؾذ٠ش ، ؿ.  

 469 ، ؿ2ط/ اٌشافؼٟ ، اٌّقجبػ ا١ٌّٕش .  

 577إٌّغذ فٟ اٌٍغخ ، ثبة فشه ، ؿ. 

 168 ، ؿ2ط/ ٔٛػ ، آفبد ػٍٝ اٌطش٠ك . 

 53اٌضؽ١ٍٟ ، ا٨ػزذاي فٟ اٌزذ٠ٓ ، ؿ. 

 73ا١ٌّذأٟ ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ. 

 178آ٠خ / عٛسح اٌجمشح .

 229آ٠خ / عٛسح اٌجمشح .

 79اٌؾشلبٚٞ ، ٔؾٛ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ.  
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المبحث الثاني 

األدلة الشرعية التي حذرت مف التفريط  

المطمب األكؿ  

اآليات القرآنية التي ذكرت فييا فرط صريحة 

. كرد في القرآف الكريـ ذكر فىٌرط في سبعة مكاضع كتأتي بمعنى التقصير كالتضييع كتقديـ العجز

 :

َقْد َخِ َر الَِّذيَن َكذَّ ُوْا  ِِلَ اء الّلِه َحتَّى ِإَذا َجاء ْػُهُم ال َّاَعُة  َػْ َتًة قَاُلوْا يَا َحْ َر َػَنا   : قاؿ تعالى 

كفرطنا بمعنى   () َعَلى َما فَػرَّْ َنا ِفيَها َوُ ْم َيْ ِ ُلوَف َأْوزَاَرُ ْم َعَلى  ُُهورِِ ْم َأ َ َساء َما يَِزُروَف 

 ( ). ضيعنا 

َ َما ِمن َدآ ٍَّة ِفي اَْلْرِض َو َ  َائٍِر َيِطيُر ِ َ َناَحْيِه ِإ َّ أَُمٌم َأْمثَاُلُكم مَّا فَػرَّْ َنا ِفي   :كقاؿ تعالى 

 ()  الِكَتاِب ِمن َشْيٍء ثُمَّ ِإَلى رَ ِّْهْم ُيْ َ ُروفَ 

َوُ َو اْلَ اِ ُر فَػْوَؽ ِعَ اِدِو َويُػْرِسُل َعَلْيُكم َحَ ظًَة َحتََّى ِإَذا َجاء َأَحدَُكُم اْلَ ْوُت  َػَوفػَّْتُه  : كقاؿ تعالى 

 أم ال يضيعكف كال يقصركف ، أم يطيعكف أمر اهلل كأصمو مف ()  ُرُسلَُنا َوُ ْم  َ يُػَ رّْ ُوفَ 

 (). التقدـ كما تقدـ فمعنى فرط قدـ العجز 

 ()  َوِمن قَػْ ُل َما فَػرَّ ُتْم ِفي يُوُسيَ  : كقاؿ تعالى 

 () َوَ  ُ ِطْ  َمْن َأْغَ ْلَنا قَػْلَ ُه َعن ِذْكرِنَا َوا ػََّ َ  َ َواُو وََكاَف َأْمُرُو فُػُر اً  : "كقاؿ تعالى 

                                                 
 31آ٠خ / عٛسح ا٤ٔؼبَ . 

فشهٕب أٞ : فمٌُٛٙ : "لبي اٌمشهجٟ "  411 ، ؿ6ط/  ، اٌمشهجٟ ، اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآ177ْ ، ؿ5َ/ اٌطجشٞ ، عبِغ اٌج١بْ . 

" لذِٕب اٌؼغض

  38آ٠خ / عٛسح ا٤ٔؼبَ . 

 61آ٠خ / عٛسح ا٤ٔؼبَ . 

 6 ، ؿ7ط/اٌمشهجٟ ، اٌّشعغ اٌغبثك . 

 80آ٠خ / عٛسح ٠ٛعف . 

 28آ٠خ / عٛسح اٌىٙف . 
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َنا َأْو َأف َيْطَ ى : "كقاؿ تعالى   ()  قَاَ  رَ ػََّنا ِإنػََّنا َنَ اُؼ َأف يَػْ ُرَط َعَليػْ

 فَ ػَأف  َػُ وَؿ نَػْ ٌس يَا َحْ َرَ ى عَلى َما فَػرَّ ُت ِفي َجنِ  اللَِّه َوِإف ُكنُت َلِ َن ال َّاِخِري : كقاؿ تعالى 

 ()  

. قيؿ ىك مف التفريط الذم ىك التقصير كتقديـ العجز بترؾ اإليماف 

المطمب الثاني  

األحاديث النبكية الشريفة التي جاءت في بياف المقصكد بالتفريط  

ٍيرىةى "  نىازىةن فىمىوي ًقيرىاطه فىقىاؿى أىٍكثىرى أىبيك ىيرى ٍف تىًبعى جى ٍنٍو يىقيكؿي مى ٍيرىةى رىًضي المَّو عى عف اٍبف عيمىرى أىفَّ أىبىا ىيرى

مَّـى يىقيكليوي فىقىاؿى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى قىالىٍت سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو صى ٍيرىةى كى اًئشىةى أىبىا ىيرى دَّقىٍت يىٍعًني عى مىٍينىا فىصى عى

ٍنيما لىقىٍد فىرٍَّطنىا ًفي قىرىاًريطى كىًثيرىةو  يٍَّعتي ًمٍف أىٍمًر المًَّو  (فىرٍَّطتي  )اٍبفي عيمىرى رىًضي المَّو عى  ()" .ضى

تىوي "  بلى دو صى مىى أىٍىًؿ أيحي مَّى عى رىجى يىٍكمنا فىصى مَّـى خى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى اًمرو أىفَّ النًَّبيَّ صى ٍقبىةى ٍبًف عى كعف عي

ـٍ  رىؼى ًإلىى اٍلًمٍنبىًر فىقىاؿى ًإنّْي فىرىطيكي يًّْت ثيَـّ اٍنصى مىى اٍلمى عى
ىٍنظيري ًإلىى () ـٍ ًإنّْي كىالمًَّو ألى مىٍيكي  كىأىنىا شىًييده عى

لىًكٍف  اؼي بىٍعًدم أىٍف تيٍشًركيكا كى ا أىخى نّْي كىالمًَّو مى فىاًتيًح اأٍلىٍرًض كىاً  زىاًئفى مى نّْي قىٍد أيٍعًطيتي خى ٍكًضي اآٍلفى كىاً  حى

اؼي أىٍف تىنىافىسيكا ًفييىا   ( )".أىخى

ًة فىقىاؿى ًإنَّوي لىٍيسى ًفي  "  ـٍ عىًف الصَّبلى مَّـى نىٍكمىيي سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى كا ًلمنًَّبيّْ صى ٍف أىًبي قىتىادىةى قىاؿى ذىكىري كعى

مّْيىا ًإذىا ذىكىرىىىا  ٍنيىا فىٍمييصى ـى عى ةن أىٍك نىا بلى ـٍ صى ديكي ا التٍَّفًريطي ًفي اٍليىقىظىًة فىًإذىا نىًسيى أىحى  ()". النٍَّكـً تىٍفًريطه ًإنَّمى

المبحث الثالث 
                                                 

 45آ٠خ / عٛسح هٗ . 

 56آ٠خ / عٛسح اٌضِش . 

/ فنً اٌق٩ح ػٍٝ اٌغٕبئض ٚئرجبػٙب  ( 17)/ اٌغٕبئض /  ،  سٚاٖ ِغٍُ 110فنً ئرجبع اٌغٕبئض ، ؿ/ اٌغٕبئض  / 2ط / سٚاٖ اٌجخبسٞ . 

 3198 ، ؿ 5985 / 13 /7ط/ ثشٚا٠خ أخشٜ ، سٚاٖ  اثٓ ؽجبْ 430 ، ؿ945

  683، ؿ2ط/ اٌغبثك ٚاٌّزمذَ ، اٌّؼغُ اٌٛع١و : اٌفشه . 

اٌق٩ح ػٍٝ  / 2ط/ ، ٚسٚاٖ اٌجخبسٞ فٟ اٌغٕبئض ثشٚا٠خ أخشٜ 240ؿ/ ػ٩ِبد إٌجٛح فٟ ا٦ع٩َ / إٌّبلت  / 4ط / اٌجخبسٞ . 

  115 ـ ؿ114اٌؾ١ٙذ ، ؿ

 ، سٚاٖ 311، ؿ681/ لنبء اٌق٩ح اٌفبئزخ ٚاعزؾجبة رؼغ١ً لنبئٙب / اٌّغبعذ ِٚٛامغ اٌق٩ح / عضء ِٓ ؽذ٠ش ٧ٌِبَ ِغٍُ .  

،ؽممٗ اٌز٘جٟ لبي أثٛ ػ١غٝ ؽذ٠ش ؽغٓ فؾ١ؼ ، ٚؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي 346 ، ؿ177/ إٌَٛ فٟ اٌق٩ح / اٌق٩ح / 1ط/ اٌزشِزٞ 

اثٓ " } ، ؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي ؽذ٠ش فؾ١ؼ ، 615/ ف١ّٓ ٔبَ ػٓ اٌق٩ح  ( 53)/ اٌّٛال١ذ /  ،  ٚسٚاٖ إٌغبئٟ 53ؽذ٠ش فؾ١ؼ ، ؿ

 103، ؿ{ " 698ِبعٗ 
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بكاعث التفريط  

  الكسؿ: المطمب األكؿ 

فالمقصر يميؿ إلى االرتخاء كالكسؿ كاالستسبلـ لمراحة كالخمكد إلى األرض كيمني نفسو األماني 

كيقعد عف أداء األعماؿ كيفرط في عدـ المداكمة عمييا كىذا ما بينو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 

ا " كسمـ  مَّـى قىاؿى اٍلكىيّْسي مىٍف دىافى نىٍفسىوي كىعىًمؿى ًلمى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ًف النًَّبيّْ صى فعىٍف شىدَّاًد ٍبًف أىٍكسو عى

مىى المًَّو  تىمىنَّى عى ٍف أىٍتبىعى نىٍفسىوي ىىكىاىىا كى ٍكًت كىاٍلعىاًجزي مى ٍعنىى قىٍكًلًو مىٍف دىافى نىٍفسىوي يىقيكؿي " بىٍعدى اٍلمى مى قىاؿى كى

اًسبيكا  طَّاًب قىاؿى حى ييٍركىل عىٍف عيمىرى ٍبًف اٍلخى ًة كى اسىبى يىٍكـى اٍلًقيىامى اسىبى نىٍفسىوي ًفي الدٍُّنيىا قىٍبؿى أىٍف ييحى حى

اسىبى  مىى مىٍف حى ا يىًخؼُّ اٍلًحسىابي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة عى نَّمى يَّنيكا ًلٍمعىٍرًض اأٍلىٍكبىًر كىاً  تىزى اسىبيكا كى ـٍ قىٍبؿى أىٍف تيحى أىٍنفيسىكي

 . ()" نىٍفسىوي ًفي الدٍُّنيػىا 

كنتيجة ليذا التفكير المحدكد كالسمكؾ القاصر يبدأ الكسكؿ بالتفمت مف أحكاـ الديف كيتياكف 

بأداء الكاجبات كيتيرب مف االلتزاـ بالديف 

اتباع الشيكات  : المطمب الثاني 

ف النفس البشرية ذات نزعة مادية كتتركب  ف التديف فطرة في النفكس كا   إف اإلنساف جسـ كركح كا 

مف عدد مف الغرائز كالشيكات كيقـك العقؿ بتحقيؽ تكازف بيف الجانب الركحي كالجانب المادم ، 

كيعمؿ الديف عمى تكجيو الطاقات نحك األىداؼ السامية كتمبية الغرائز بالطرؽ السميمة فإف قصر 

العقؿ أك تخمؼ عممو أك تغمب عميو اليكل كظير التفمت كالتفريط في الشرع ترجح جانب المادة 

زُيَّْن لِلنَّاِس   :قاؿ تعالى كتحركت الشيكات كالغرائز باالتجاه المنحرؼ كىذا الداء بينو القرآف 

ُح ُّ ال ََّهَواِت ِمَن النَّْ اء َواْلَ ِنيَن َواْلَ َناِ يِر اْلُ َ نَطَرِة ِمَن الذََّ ِ  َواْلِ ضَِّة َواْلَ ْيِل اْلُ َ وََّمِة 

                                                 
لبي أثٛ ػ١غٝ : ، ؽممٗ اٌز٘جٟ 356، ؿ2459/ ِب عبء فٟ اٌؾفبػخ   ( 10 )/ ففخ اٌم١بِخ ٚاٌشلبئك ٚاٌٛسع  / 4ط/ اٌزشِزٞ . 

 554، ؿ{ " 4260/ اثٓ ِبعٗ " } ؽذ٠ش مؼ١ف : ؽذ٠ش ؽغٓ ، ٚؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي



 101 

نْػَيا َوالّلُه ِعنَدُو ُحْ ُن اْلَ آبِ   كقرر القرآف كجكب ().   َواْلَنْػَعاـِ َواْلَ ْرِث َذِلَك َمَتاُع اْلَ َياِة الدُّ

اْلَ اُؿ  : قاؿ تعالى التكازف بيف الجانبيف كأف الجانب الركحي كالعمؿ لآلخرة أسمى كأبقى كأثمف 

ٌر َأَمالً  ٌر ِعنَد رَ َّْك ثَػَوا اً َوَخيػْ نْػَيا َواْلَ اِقَياُت الصَّاِلَ اُت َخيػْ  (( )) َواْل َػُنوَف زِيَنُة اْلَ َياِة الدُّ

 ضعؼ اإليماف: المطمب الثالث 

 فمتى تعرض اإليماف لمكىف كالضعؼ في القمكب كتحركت النزعة المادية لئلغراؽ في الشيكات 

كممارسة الفتف ييمؿ الجانب الركحي مف قمبو كيمغيو مف حياتو كيتيرب مف كاجباتو كيتبلعب 

 فيصبح المسمـ غير محترس مف المعصية كخاصة الصغائر ، تمؾ التي يستييف ()بأحكاـ الديف 

بيا الناس كال يكلكنيا أىمية ، فحينئذ ال بد مف العقاب كيككف العقاب بأمكر كثيرة  مف بينيا 

(). التفريط في عمؿ اليـك كالميمة 
 

()  . َوَما َأَصاَ ُكم مّْن مُِّصيَ ٍة فَِ َ ا َكَ َ ْت َأْيِديُكْم َويَػْعُ و َعن َكِثيرٍ  : قاؿ تعالى 
 

كساكس الشيطاف  : المطمب الرابع 

 فالشيطاف يكسكس في النفكس الضعيفة كيدفعيا إلى التقصير في الديف كالتفريط في 

أحكامو بالتحايؿ كالتيرب ، كيثير الفتف في النفكس ليبعدىا عف مرضاة اهلل كيكقعيا في 

  (). الميالؾ 

إف اهلل سبحانو جعؿ الشيطاف عدكا لئلنساف يقعد لو الصراط " كفي ىذا يقكؿ ابف القيـ 

كال ريب أف "  كيقكؿ في مكضع آخر  ()... " المستقيـ كيأتيو مف كؿ جية كسبيؿ 

                                                 
 14/ عٛسح آي ػّشاْ . 

 46آ٠خ / عٛسح اٌىٙف . 

 60 ـ55اٌضؽ١ٍٟ ، ا٨ػزذاي فٟ اٌزذ٠ٓ ، ؿ. 

 61اٌضؽ١ٍٟ ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ. 

 169، ؿ2ط/ ٔٛػ ، آفبد ػٍٝ اٌطش٠ك . 

 30آ٠خ / عٛسح اٌؾٛسٜ . 

 62اٌضؽ١ٍٟ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ. 

 141اٌغٛص٠خ ، ئغبصخ اٌٍٙفبْ ، ؿ.  
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الشيطاف ىك الداعي إلى الكسكاس ، فأىمو قد أطاعكا الشيطاف كلبكا دعكتو كاتبعكا أمره 

كرغبكا عف اتباع سنة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كطريقتو حتى إف أحدىـ ليرل أنو 

إذا تكضأ كضكء رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ، أك اغتسؿ كاغتسالو ، لـ يطير كلـ 

فالمكسكس مسيء " ثـ تابع ". كلكال العذر بالجيؿ لكاف ىذا مشاقة لمرسكؿ . يرتفع حدثو 

متعد ظالـ بشيادة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ، فكيؼ يتقرب إلى اهلل بما ىك مسيء 

  ()" . بو متعد فيو لحدكده 

دعاة الشر كالفساد  : المطمب الخامس 

 إف كثيرا مف أعداء اإلسبلـ ينفثكف في نفكس الناس مف تشكيؾ كتضميؿ ، كما يقذفكنو 

 .مف افتراء كشبيات بقصد إبعاد الناس عف ديف اهلل كصراطو المستقيـ 

  الجيؿ بالديف: المطمب السادس 

ما جيؿ جزئي ، كقد جاء في :  كينقسـ الجيؿ بالديف إلى قسميف  إما جيؿ كمي كا 

فيدخؿ في ذلؾ الفيـ "  ال يرل الجاىؿ إال مفرطا أك مفرىطا " حديث عمي بف أبي طالب 

 ألحكاـ الديف  كالغفمة عف ()الخاطئ في الديف كالتأثر بما دخؿ عميو كالتطبيؽ الخاطئ 

 .عف مقاصد الشريعة كما تقدمو مف خير كمنافع ألىميا كما تدفعو مف مفاسد كآثاـ 

 

  التكسع في المباحات: المطمب السابع 

                                                 
 135اٌغٛص٠خ ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ. 

 84 ، ا١ٌّذأٟ ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ65 ـ 64اٌضؽ١ٍٟ ، ا٨ػزذاي فٟ اٌزذ٠ٓ ، ؿ . 
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 فالتكسع في المباحات في الطعاـ كالشراب كالمباس كنحكىا ىك السبب في تفريط عمؿ 

 ( ). اليـك كالميمة ذلؾ أف ىذا التكسع يكرث الرككف كالنـك كالراحة مما يؤدم إلى التفريط 

                                                 
 171، ؿ2ط/ ٔٛػ ، آفبد ػٍٝ اٌطش٠ك. 
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المبحث الرابع 

صكر التفريط في الديف كأشكالو 

  التفريط في العقائد أك في المفاىيـ الدينية األساسية: المطمب األكؿ 

كيككف التفريط بالتياكف في القضايا التي تدخؿ في ىذه المجاالت كالتسامح في عدـ األخذ بيا 

كىذا التياكف مف شأنو أف يفسد ىذه العقائد كالمفاىيـ كيجعميا عرضة لمتحريؼ أك االبتداع 

كىكذا يدخؿ عمى العقيدة ما ليس منيا كتككف تبعا لعبث العابثيف كتبلعب الشياطيف كأصحاب 

 ( ).المصالح الخاصة كأىؿ األىكاء 

ـَ الّلِه ثُمَّ ُيَ رُّْفونَُه ِمن  : قاؿ تعالى  ُهْم َيْ َ ُعوَف َكاَل َأفَػَتْطَ ُعوَف َأف يُػْؤِمُنوْا َلُكْم َوَقْد َكاَف َفرِيٌ  مّْنػْ

   َػْعِد َما َعَ ُلوُو َوُ ْم يَػْعَلُ وفَ 
() 

كيككف أيضا التفريط في العقيدة بتكسيع حدكدىا أك تقميصيا أك تغيير مكاضعيا أك بتغير صفاتيا 

(). أك شركطيا أك أركانيا تياكنا ، كقمة مباالة بالتزاـ حدكد الحؽ 
 

 باهلل كصفاتو ككماالتو فكما ال يجكز التياكف في عقيدة ثابتة عقبل كشرعا بصفة قطعية كاإليما

 ()... كأسمائو الحسنى كاإليماف بالمبلئكة كالجف ، كاإليماف بسائر الغيبيات 

. كىناؾ العديد مف صكر التفريط في العقيدة ال يسع المجاؿ لذكرىا 

  التفريط في األحكاـ الشرعية: المطمب الثاني 

كمف أمثمة التفريط ... يككف ذلؾ بإباحة فعؿ ما حـر اهلل ، أك باستباحة ترؾ ما أكجبو اهلل 

باألحكاـ الشرعية التبلعب بدالالت النصكص لمتخفيؼ مف درجة الحكـ التشريعي التي يستفاد 

. منيا ، كالحكـ بغير ما أنزؿ اهلل 

                                                 
 88 ، ؿ87اٌفشفٛس ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ.

 75آ٠خ / عٛسح اٌجمشح  .

 83ا١ٌّذأٟ ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ. 

 84 ، ا١ٌّذأٟ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ88اٌفشفٛس ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ. 
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نزاؿ مرتبة الفرائض التي ...كمنيا إنزاؿ مرتبة المحرمات الكبائر إلى مرتبة المحرمات الصغائر  كا 

. أكجبيا اهلل كالتي ىي مف أركاف اإلسبلـ إلى الكاجبات العادية 

. كمنيا أيضا تتبع اآلراء االجتيادية الضعيفة التي تخالؼ اجتياد الجميكر كالتمسؾ بو 

كمنيا تتبع الرخص في المذاىب أك تتبع أسيؿ اآلراء فييا لمجرد التثاقؿ مف التكاليؼ كقد حذر 

ا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا  َ ُ ِ لُّوْا يَ  : قاؿ تعالى اهلل تعالى مف التفريط كالتياكف في األحكاـ الشرعية 

 (( ))  َشَعآئَِر الّلهِ 

التفريط كالتقصير في السنف كالنكافؿ  : المطمب الثالث 

كأف يؤدم المسمـ جميع الكاجبات كالفرائض كيجتنب جميع المحرمات ، كلكنو يترؾ المندكبات  

  ().كالسنف المؤكدة كالنكافؿ كميا أك بعضيا فيذا الشخص قصر فيما ترفع درجتو عند ربو

التفريط بالكاجبات كالفرائض  : المطمب الرابع 

فمف المسمميف مف يفٌرط في حقكؽ اهلل كمف ال يؤدم حؽ اهلل في الصبلة أك الزكاة  أك سكاىا 

 .مف األركاف كالفرائض 

التياكف في المفاىيـ الدينية  : المطمب الخامس 

في المفاىيـ الدينية المبينة في كتاب اهلل أك سنة رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ  يككف ذلؾ بالتياكف

الثابتة كمفاىيـ سنف اهلل التككينية أك الجزائية أك التكميفية ككالمفاىيـ المكصكلة بالعقائد األخبلقية 

 () . كالتشريعية العامة كغير ذلؾ

 

 التفريط في حفظ النصكص: المطمب السادس 
                                                 

 2آ٠خ / عٛسح اٌّبئذح . 

 120 ــ118اٌفشفٛس ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ. 

  66اٌضؽ١ٍٟ ، ا٨ػزذاي فٟ اٌزذ٠ٓ، ؿ. 

 88اٌفشفٛس ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ.  
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كيككف ذلؾ بالتفريط في حفظ مفاىيميا ، كالتقصير في تبميغيا كنقميا إلى األجياؿ مف سمؼ  

(). إلى خمؼ 
 

التفريط في الكالء  : المطمب السابع 

كالتفريط باالنتصار لديف اهلل خكفا أك تياكنا أك تكاسبل ،  كلمتفريط في الكالء صكر عديدة

ككالتفريط في نصرة المستضعفيف مف المسمميف، كمنيا مكدة أعداء اهلل كنصرتيـ كىذا ما نممسو 

. مف كاقع أمتنا مف مكاالة لدكؿ الشرؾ  كالكفر 

كيظير لنا مف خبلؿ ما سبؽ أف كبل اإلفراط كالتفريط انحراؼ عف جادة الحؽ إال أف اإلفراط 

  (). تجاكز الحد مف جانب الزيادة كالكماؿ ، كالتفريط تجاكز الحد مف جانب النقصاف كالتقصير 

كما يجب أف نعرفو ىك أف األصؿ في السمكؾ الديني االتباع ال االبتداع ككماؿ ذلؾ يككف 

باالتباع األمثؿ ألحكاـ اهلل كسنة نبيو صمى اهلل عميو كسمـ فما نقص عف درجة الكماؿ كاف 

تقصيرا كزىدا في مرتبة البر كاإلحساف كما نقص عف التقكل كاف تفريطا كتياكنا كما زاد عمى 

  (). االتباع األمثؿ كاف غمكا كتجاكزا لحدكد كماؿ السنة 

                                                 
 88اٌفشفٛس ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ. 

  917اٌؾشرٟٛٔ ، ألشة اٌّٛاسد ، ؿ. 

 122اٌفشفٛس ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ. 
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المبحث األكؿ 

تعريؼ الصراط المستقيـ لغة كشرعا 

المطمب األكؿ  

حقيقة الصراط المستقيـ 

اإلسبلـ منيج كسط في كؿ شيء ، في التصكر كاالعتقاد كالتعبد كالتنسؾ كاألخبلؽ كالسمكؾ 

 ( ).كالمعاممة كالتشريع كىذا المنيج سماه اهلل الصراط المستقيـ 

كالسراط بالكسر السبيؿ الكاضح ألف الذاىب يغيب غيبة الطعاـ المسترط كالصراط بالصاد 

 كعرؼ ()الصراط الطريؽ كعند المسمميف جسر ممدكد عمى متف جينػـ: أعمى ، كالصرط 

. بمعنى المعتدؿ : المستقيـ 

مف اعتقادات ، : إف الصراط المستقيـ ىك أمكر باطنة في القمب : " كبينو ابف تيمية بأنو 

رادات كغير ذلؾ ، كأمكر ظاىرة مف أقكاؿ أك أفعاؿ   ( )...كا 

المطمب الثاني  

اآليات القرآنية التي تبيف الصراط المستقيـ  

كباستقراء آيات القرآف الكريـ نجد عشرات اآليات التي تشير إلى لفظ الصراط المستقيـ ففي 

 ِصَراَط الَِّذيَن َأنَع َت َعَليِهْم َغيِر الَ  ُضوِب {6}ا ِدنَػػػػا الصَّْراَط الُ  َتِ يَم  سكرة الفاتحة 

أجمع المفسركف عمى أف الصراط المستقيـ  ىك الطريؽ الكاضح  .  َعَليِهْم َو َ الضَّالّْينَ 

الذم ال اعكجاج فيو ، كمعنى اىدنا الصراط المستقيـ أم كفقنا لمثبات عمى ما ارتضيتو 

ككفقت لو ممف أنعمت عميو مف عبادؾ مف قكؿ أك عمؿ ، كبٌيف الطبرم في تفسيره اختبلؼ 
                                                 

 24اٌمشمبٚٞ ، اٌقؾٛح ا٦ع١ِ٩خ ث١ٓ اٌغؾٛد ٚاٌزطشف ، ؿ. 

 ، 1اٌطش٠ك ، ٚأثذٌذ اٌغ١ٓ فبد، ط: اٌغشاه :  ٚعبء فٟ اٌّقجبػ ا١ٌّٕش 643، ؿ511 ، ؿ 1ط/اٌؾشرٟٛٔ ، ألشة اٌّٛاسد . 

  274ؿ

 92 ، ؿ1ط/ اثٓ ر١ّ١خ ، الزنبء اٌقشاه اٌّغزم١ُ .  
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القرآف : الصراط المستقيـ كخبلصة أقكاليـ أف الصراط المستقيـ : المفسريف في قكلو تعالى 

كمنيـ مف قاؿ أنو اإلسبلـ ، أك الطريؽ أك الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كصاحباه كقد أشار 

ًبيّْ  "النبي صمى اهلل عميو كسمـ أف الصراط المستقيـ ىك اإلسبلـ  ٍف النَّكَّاًس ٍبًف سىٍمعىافى اٍلًكبلى عى

مىى كىنىفىٍي  رىبى مىثىبلن ًصرىاطنا ميٍستىًقيمنا عى مَّـى ًإفَّ المَّوى ضى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى

دىاعو  رىاًط كى مىى رىٍأًس الصّْ دىاعو يىٍدعيك عى مىى اأٍلىٍبكىاًب سيتيكره كى ةه عى ا أىٍبكىابه ميفىتَّحى كرىاًف لىييمى رىاًط زي الصّْ

ٍف يىشىاءي ًإلىى ًصرىاطو ميٍستىًقيـو كىاأٍلىٍبكىابي الًَّتي  يىٍيًدم مى ـً كى يىٍدعيك فىٍكقىوي كىالمَّوي يىٍدعيكا ًإلىى دىاًر السَّبلى

تَّى ييٍكشىؼى السٍّْتري كىالًَّذم يىٍدعيك ًمٍف  ديكًد المًَّو حى ده ًفي حي ديكدي المًَّو فىبلى يىقىعي أىحى رىاًط حي مىى كىنىفىٍي الصّْ عى

بّْوً  محاـر : حدكد اهلل ، كاألبكاب المفتحة : اإلسبلـ ، كالسكراف : فالصراط ( )" فىٍكًقًو كىاًعظي رى

كتاب اهلل  كالداعي فكؽ الصراط كاعظ اهلل في قمب : اهلل ، كذلؾ الداعي عمى رأس الصراط 

. كؿ مسمـ 

كال تعارض بيف األقكاؿ السابقة كال منافاة ، فالصراط ىك اإلسبلـ كما صرح : كيتابع الطبرم 

بذلؾ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ، كمف التـز باإلسبلـ فقد التـز بالقرآف كسار في 

الطريؽ إلى اهلل ، مقتديا بسنة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كصحابتو الكراـ ، كاإلسبلـ 

ىك ديف اهلل :  كجاء في تفسير القرطبي ( ).الصراط المستقيـ ألنو كمو صكاب ال خطأ فيو 

الذم ال يقبؿ مف العباد غيره كقيؿ ىك رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كصاحباه ، كقيؿ 

 صفة لمصراط كىك الذم ال اعكجاج ـأصؿ الصراط في كبلـ العرب ىك الطريؽ ، كالمستقي

 .  ()فيو كال انحػراؼ 

                                                 
لبي أثٛ : ، ؽممٗ اٌز٘جٟ 554، ؿ2859/ ِضً هللا ٌؼجبدٖ  ( 76 )/ ا٤ِضبي ػٓ سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ / 4ط/ اٌزشِزٞ .  

،  {  " 192 191ٚ/ اٌّؾىبح " } ، 639ـ ؿ638ػ١غٝ ؽذ٠ش ؽغٓ غش٠ت ، ٚؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي ؽذ٠ش فؾ١ؼ ، ؿ

 85 ـ ؿ84 ، ؿ1َ/ اٌطجشٞ ، عبِغ اٌج١بْ .  

 150 ـ ؿ149 ، ؿ1ط/اٌمشهجٟ ، اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ . 
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إف المقصكد بالصراط ىك الطريؽ ، كالمستقيـ كىك ضد المعكج : كقاؿ محمد رشيد رضا 

كالمراد بو كؿ ما فيو انحراؼ عف الغاية التي يجب أف تنتيي بسالكو إلييا ، كالمستقيـ في 

كقد قالكا إف المراد بالصراط المستقيـ " عرؼ اليندسة أقرب مكصؿ بيف طرفيف ، كيتابع 

الديف أك الحؽ أك العدؿ أك الحدكد ، كنحف نقكؿ إنو جممة ما يكصمنا إلى سعادة الدنيا 

كفقنا "  كقاؿ سيد قطب في تفسير ىذه اآلية ( )" كاآلخرة مف عقائد كآداب كأحكاـ كتعاليـ 

فالمعرفة ... إلى معرفة الطريؽ المستقيـ الكاصؿ ، كفقنا لبلستقامة عميو بعد معرفتو 

فاليداية إلى الطريؽ المستقيـ ىي ... كاالستقامة كمتاىما ثمرة ليداية اهلل كرعايتو كرحمتو 

 ().ضماف السعادة في الدنيا كاآلخرة عف يقيف 

 إذا ابتمعو  ءالجادة كالطريؽ مف سرط الشي: كالصراط : محمد السيد الطنطاكم . كيقكؿ د

كالذم نراه أف أجمع األقكاؿ في " كالمستقيـ المعتدؿ الذم ال اعكجاج فيو ، كيتابع الطنطاكم 

ذلؾ أف المراد بالصراط المستقيـ ىك ما جاء بو اإلسبلـ مف عقائد كآداب كأحكاـ كتكصؿ 

 ( ). الناس متى اتبعكىا إلى سعادة الدنيا كاآلخرة 

إف العبد ال سبيؿ لو إلى سعادتو إال باستقامتو عمى الصراط المستقيـ كأنو ال سبيؿ لو إلى " 

كىذا الصراط " ()" االستقامة إال بيداية ربو لو كما ال سبيؿ لو إلى عبادتو إال بمعكنتو 

المستقيـ الذم كصانا باتباعو ىك الصراط الذم كاف عميو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

فمف اتبع رسكؿ اهلل ... " " كأصحابو كىك قصد السبيؿ كما خرج عنو فيك مف السبؿ الجائرة 

صمى اهلل عميو كآلو كسمـ في قكلو كفعمو فيك عمى صراط اهلل المستقيـ كىك ممف يحبو اهلل 

                                                 
، 59 ـ ؿ58 ، ؿ1ط/ ، رفغ١ش اٌمشآْ اٌؾى١ُ اٌّؾٙٛس ثزفغ١ش إٌّبس  (َ 1935٘ـ ـ 1865 )سمب ، اٌغ١ذ ا٦ِبَ ِؾّذ سؽ١ذ . 

  (1999َ٘ـ ـ 1420 ) ، 1خشط آ٠برٗ ٚأؽبد٠ضٗ ٚؽشػ غش٠جٗ ئثشا١ُ٘ ؽّظ اٌذ٠ٓ ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ، ث١شٚد ، ه

 26 ، ؿ1ط/ لطت ، فٟ ظ٩ي اٌمشآْ . 

 ، 3، داس اٌشعبٌخ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ، ث١شٚد ، ه31ـ ؿ28، ؿ1َ/ ِؾّذ اٌغ١ذ ، اٌزفغ١ش اٌٛع١و ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ . هٕطبٚٞ ، د.

(  1987٘ـ ـ 1407)

 د .ه ، د. ، داس ئؽ١بء اٌىزت اٌؼشث١خ ، اٌمب٘شح ، د29 ـ ؿ28اٌغٛص٠خ ، اثٓ اٌم١ُ ، اٌفٛائذ ، ؿ. 
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كيغفر لو ذنكبو كمف خالفو في قكلو أك فعمو فيك مبتدع متبع لسبيؿ الشيطاف غير داخؿ فيمف 

 ( )" . كعد اهلل بالجنة كالمغفرة كاإلحساف 

كالكسط الحقيقي بيف الطرفيف في غاية الغمكض ، فمف استطاع أف يجتازه في الدنيػا ، جاز 

كقمما ينفؾ العبد مف ميؿ عف الصراط المستقيـ ، أعني . " عمى مثؿ ىذا الصراط في اآلخرة 

لذلؾ ال . الكسط ، حتى ال يميؿ إلى أحد الجانبيف ، فيككف قمبو متعمؽ بالجانب الذم ماؿ إليو 

ف كاف مثؿ البرؽ  كألجؿ عسر االستقامة ، " . ينفؾ مف عذاب ما ، كاجتيازه عمى النار ، كا 

 ().كجب عمى العبد أف يدعك اهلل تعالى سبع عشرة مرة ، في قكلنا اىدنا الصراط المستقيـ 

كتعتبر ىذه اآلية صريحة في تحديد منيج الكسطية كذلؾ أنيا بينت أف ىذا الصراط ىك صراط 

كبيذا نرل أف سكرة الفاتحة كضعت القاعدة كالمنطمؽ كرسمت المنيج . الذيف أنعـ اهلل عمييـ 

 (). كحددت معالمو ثـ جاءت اآليات األخرل مقررة لذلؾ كداعية لو 

َوالّلُه يَػْهِدي َمن  : كقاؿ تعالى ( )  يَػْهِدي َمن َيَ اُء ِإَلى ِصَراٍط مُّْ َتِ يمٍ  : كقاؿ تعالى 

 ()  َيَ اُء ِإَلى ِصَراٍط مُّْ َتِ يمٍ 

َوَأفَّ َ ػَذا ِصَراِ ي ُمْ َتِ ي اً فَا َِّ ُعوُو َو َ  َػتَِّ ُعوْا ال ُُّ َل فَػتَػَ رََّؽ ِ ُكْم َعن َسِ يِلِه  : كقاؿ تعالى 

 ()  َذِلُكْم َوصَّاُكم  ِِه َلَعلَُّكْم  َػتػَُّ وفَ 

ـَ ِمن َذنِ َك َوَما  ََ خََّر َويُِتمَّ نِْعَ َتُه َعَلْيَك َويَػْهِدَيَك ِصَرا اً   :كقاؿ تعالى لِيَػْ ِ َر َلَك اللَُّه َما  َػَ دَّ

 ()   مُّْ َتِ ي اً 

                                                 
 141 ـ ؿ139اٌغٛص٠خ ، ئغبصخ اٌٍٙفبْ ، ؿ. 

 190 ، ؿ3ط/ اٌغضاٌٟ ، ئؽ١بء ػٍَٛ اٌذ٠ٓ .  

 247اٌق٩ثٟ ، اٌٛعط١خ فٟ اٌمشآْ ، ؿ. 

  142آ٠خ / عٛسح اٌجمشح . 

 213آ٠خ / عٛسح اٌجمشح . 

 153آ٠خ / عٛسح ا٤ٔؼبَ . 

 2آ٠خ / عٛسح اٌفزؼ . 
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كىذه اآليات التي أكردتيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ، كقد جاءت جميعيا بتفسير كاحد ىك 

.  طريؽ اهلل كشرعو 

المطمب الثالث  

األحاديث النبكية الشريفة التي تبيف حقيقة الصراط المستقيـ  

كأما األحاديث التي بينت الطريؽ المستقيـ ، طريؽ الحؽ كالخير، الذم ال اعكجاج كال انحراؼ 

: فمنيا . فيو 

لىٍت ىىًذًه اآٍليىةي    .ُ ٍيًبيىًة نىزى دى مَّـى ًمفى اٍلحي سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى رىؼى رىسيكؿي المًَّو صى  فعىٍف أىنىسو قىاؿى لىمَّا اٍنصى

يىٍيًديىؾى  مىٍيؾى كى تىوي عى َـّ ًنٍعمى ييًت رى كى ا تىأىخَّ مى ـى ًمٍف ذىٍنًبؾى كى ا تىقىدَّ ًبيننا ًليىٍغًفرى لىؾى المَّوي مى ا مي ًإنَّا فىتىٍحنىا لىؾى فىٍتحن

ا  لىٍت ًصرىاطنا ميٍستىًقيمن ا لىنىا فىنىزى ا أىٍعطىاؾى المَّوي فىمى   قىاؿى اٍلميٍسًمميكفى يىا رىسيكؿى المًَّو ىىًنيئنا لىؾى مى

ـٍ  ـٍ سىيّْئىاًتًي ٍنيي ييكىفّْرى عى اًلًديفى ًفييىا كى نَّاتو تىٍجًرم ًمٍف تىٍحًتيىا اأٍلىٍنيىاري خى ٍؤًمًنيفى كىاٍلميٍؤًمنىاًت جى ًلييٍدًخؿى اٍلمي

ا  كىافى ذىًلؾى ًعٍندى المًَّو فىٍكزنا عىًظيمن    ( ) كى

ٍف ييًرًد المَّوي ًبًو " .ِ مَّـى يىقيكؿي مى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى كعف ميعىاًكيىةى ٍبفى أىًبي سيٍفيىافى قىاؿى سىًمٍعتي النًَّبيَّ صى

تَّى تىقيكـى  لىٍف يىزىاؿى أىٍمري ىىًذًه اأٍليمًَّة ميٍستىًقيمنا حى ييٍعًطي المَّوي كى ا أىنىا قىاًسـه كى نَّمى ٍيرنا ييفىقٍّْيوي ًفي الدّْيًف كىاً  خى

تَّى يىٍأًتيى أىٍمري المًَّو   ()" .السَّاعىةي أىٍك حى
طٍَّيًف "  .ّ طَّ خى طِّا كىخى طَّ خى مَّـى فىخى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍبًد المًَّو قىاؿى كينَّا ًعٍندى النًَّبيّْ صى اًبًر ٍبًف عى كعىٍف جى

طّْ اأٍلىٍكسىًط فىقىاؿى ىىذىا سىًبيؿي المًَّو ثيَـّ تىبلى  عى يىدىهي ًفي اٍلخى ٍف يىسىاًرًه ثيَـّ كىضى طٍَّيًف عى طَّ خى ٍف يىًميًنًو كىخى عى

ًبيًمًو  )ىىًذًه اآٍليىةى  ـٍ عىٍف سى ا فىاتًَّبعيكهي كىالى تىتًَّبعيكا السُّبيؿى فىتىفىرَّؽى ًبكي  () (كىأىفَّ ىىذىا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمن

                                                 
 ، ؽممٗ ا٤سٔبؤٚه ٚلبي ئعٕبد فؾ١ؼ ػٍٝ 257 ، ؿ12226/ ِغٕذ أٔظ ثٓ ِبٌه / ثبلٟ ِغٕذ اٌّىضش٠ٓ  / 19ط/ا٦ِبَ أؽّذ .  

ؽشه اٌؾ١خ١ٓ  

 ، ٚسٚا٠خ أخشٜ 585 ، ؿ 7312/ لٛي اٌشعٛي ِب رضاي هبئفخ ِٓ أِزٟ ظب٘ش٠ٓ / ا٨ػزقبَ ثبٌىزبة ٚاٌغٕخ  /4ط/ اٌجخبسٞ .  

ْٓ ػٓ ِؼب٠ٚخ لبي " ٌٍجخبسٞ  ٌَ َٚ ُ ٠ُْؼِطٟ  هللاه َٚ  ٌُ ب أََٔب لَبِع َّ ئِٔه َٚ  ِٓ ٠ ُْٙٗ فِٟ اٌذِّ ِٗ َخ١ًْشا ٠ُفَمِّ ُ ثِ ْٓ ٠ُِشْد هللاه َِ َُ ٠َمُُٛي  َعٍه َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ٟه َفٍٝه هللاه ْؼُذ إٌهجِ ِّ  َع

 ِ ُش هللاه ِْ َٟ أَ ُْ َؽزٝه ٠َأْرِ ْٓ َخبٌَفَُٙ َِ  ُْ ُ٘ ِ ٨َ ٠َُنشُّ ِش هللاه ِْ خً َػٍَٝ أَ َّ خُ لَبئِ ِه ِٖ ا٤ُْ  27ؿ / ِٓ ٠شد هللا ثٗ خ١شا ٠فمٙٗ فٟ اٌذ٠ٓ / اٌؼٍُ  / 1ط / رََضاَي َِ٘ز

 28ـ ؿ

   14، ؿ{  " 16/ ظ٩ي اٌغٕخ " } ، ؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي ؽذ٠ش فؾ١ؼ  11/ ارجبع عٕخ سعٛي هللا  (1)/ اٌّمذِخ / اثٓ ِبعٗ .  
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كيدؿ " كيقكؿ الشيخ عبد الرحمف بف حبنكة الميداني في االستدالؿ عمى الكسطية في اإلسبلـ 

عمى كسطية اإلسبلـ أخذا مف فحكل بعض النصكص ككنو ىك الصراط المستقيـ المكصؿ إلى 

كيكاصؿ حديثو في كصؼ الصراط " الغاية الحميدة المسعدة لمف سمكو في الدنيا كاآلخرة 

كطبيعة الصراط المستقيـ الممتد بيف سبؿ كثيرة كمتاىات شتى متكغمة في الظممات : المستقيـ 

كمنحدرة بسالكييا إلى حضيض الميالؾ كصنكؼ الضر كالشر كالفساد كالشقاء ، أف يككف ممتدا 

عمى قمة تشبو قمة جبؿ ، فيك كسط بيف ىذه السبؿ إال أنو كسط مرتفع عمى قمة ، ثـ يبيف 

حقيقة ميمة تبيف لنا صمة الصراط المستقيـ بالكسطية ذلؾ أنو اعتبر صراط اهلل المستقيـ ىك 

كصراط اهلل المستقيـ الذم ىك اإلسبلـ الشامؿ لقضايا " اإلسبلـ الشامؿ لقضايا األيماف المختمفة 

صراط معبد كاضح مضيء ليس فيو عكج كال التكاء كال أمت .... اإليماف كأسس المعرفة كالمبادئ

 ()." أم ليس فيو ارتفاعات كال انخفاضات كحفر كمعاثر" 

                                                 
 12 ـ ؿ10ا١ٌّذأٟ ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ. 
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المبحث الثاني 

 طبيعة العالقة بيف الكسطية اإلسالمية كالصراط المستقيـ

. إف الصراط المستقيـ يمثؿ قمة الكسطية كذركة سناميا كأعمى درجاتيا  .َُ

إف الكسطية تعني الخيرية سكاء أكانت خير الخيريف أك خيرا بيف شريف أك خيرا بيف  .َِ

.  أمريف متفاكتيف 

إف المقياس لتحديد الخيرية ىك الشرع كليس ىكل الناس أك ما تعارفكا عميو أك ألفكه  .َّ

نما تعني الخيرية كالبينية ()فالكسطية ال تعني كما يعتقد كثير مف الناس التنازؿ أك التساىؿ  ، كا 

. كما حددىا الشارع كضبطيا 

أنو يجب عند النظر في أم أمر مف األمكر لتحديد عبلقتو : كخبلصة األمر "  .َْ

بالكسطية كمدل قربو أك بعده منيا دقة النظر كاالعتبار في حقيقة ىذا األمر دكف االقتصار 

عمى ظاىره فقط ، ثـ إلى أم ىذه األسس ىك أقرب ، فإذا اتضح قربو في حقيقتو كمآلو إلى 

الصراط المستقيـ فيك داخؿ في الكسطية التي نتحدث عنيا ، أما إذا كاف إلى الغمك أك الجفاء أك 

ف حسبو الناس كذلػؾ ، ك  اإلفراط أك التفريط أقرب حقيقة كمآال فميس مف الكسطية في شيء كا 

كابتعدت عف جادة الصكاب جيبل أك انصياعا ألىكائيـ ( )قد زلت في ىذه المسألة عقكؿ كأقداـ 

. كشيكاتيـ أك تغريرا باإلسبلـ كالمسمميف إلبعادىـ عف طريؽ الحؽ كالنػكر 

كقد كاف الصراط المستقيـ منيج الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في التربية ، لتثبيت المفاىيـ 

. الصحيحة في نفكس األتباع كلتككف عادة مستحكمة 

  

:   كمف مزايا ىذا الطريؽ 
                                                 

 82 ـ ؿ80، اٌق٩ثٟ ، اٌٛعط١خ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ؿ81 ــ79اٌؼّش ، اٌٛعط١خ فٟ مٛء اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ؿ . 

 82اٌؼّش ، اٌٛعط١خ فٟ مٛء اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ؿ. 
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  ف صبر عميو قميؿ  إف التطرؼ كالغمك منفر ال تتحممو طبيعة البشر العادية كال تصبر عميو كا 

منيـ ، كلـ يصبر عميو جميكرىـ  ، كقد جعؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ التشدد كاألخذ بالعـز 

  .الدائـ سببا في ىبلؾ الفرد 

  ، كما أف ىدؼ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ مف استمرار المرء عمى االستقامة كالسمكؾ الحسف 

ألف التشدد كالغمك قصير العمر كاالستمرار عميو غير متيسر فاإلنساف بطبعو ممكؿ كطاقتو محدكدة 

 .

  ، إف التطرؼ كالغمك في جانب دكف جانب ، مف شأنو أف يعطؿ بعض النكاحي الميمة 

() مف العمـ كالعمؿ  كالجياد كغيرىا فاالىتماـ مثبل بالجانب الركحي فقط يعطؿ الجانب العممي
 

بعد استعراضنا لما عميو الغمك كاإلفراط مف جية كالجفاء كالتفريط مف جية أخرل نرل أف كمييما 

.  بيعد عف ديف اهلل الحؽ كيقدر البعد بقدر االبتعاد عف الصراط المستقيـ 

                                                 
 310 ـ ؿ308اٌؼبٟٔ ، أعب١ٌت اٌذػٛح ٚاٌزشث١خ ، ؿ . 



 115 

 

 

الباب الثالث 

ضكابط الكسطية كسماتيا 

 

 

الفصؿ األكؿ ضكابط الكسطية  
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تمييد 

ضبطا حفظو بالحـز حفظا بميغا : الضابط عند العمماء حكـ كمي ينطبؽ عمى جزئياتو ، كضبطو 

  (). أصمح خممو أك صححو : كأحكمو كأتقنو ، كالكتاب كنحكه 

المطمب األكؿ  

الضكابط العامة لمكسطية اإلسالمية  

 :  الفرع األكؿ

التكسط في التشريع اإلسبلمي ىك األصؿ كالميؿ إلى جانبي الزيادة أك النقص في حكـ شرعي 

فإف كاف   " ( )حالة استثنائية اقتضتيا الضركرة ليا أسبابيا ، كتزكؿ بزكاؿ ىذه األسبػاب ،

، أك كجكد مظنة انحرافو عف الكسط إلى أحد الطرفيف ، كاف  التشريع ألجؿ انحراؼ المكمؼ 

التشريع رادا إلى الكسط األعدؿ لكف عمى كجو يميؿ فيو إلى الجانب اآلخر ليحصؿ االعتداؿ فيو 

فطرؼ التشديد ػ كعامة ما يككف في التخكيؼ كالترىيب : " كيقكؿ الشاطبي في مكاف آخر " 

كالزجر ػ يؤتى بو في مقابمة مف غمب عميو االنحبلؿ في الديف ، كطرؼ التخفيؼ ػ كعامة ما 

يككف في الترجية كالترغيب كالترخيص ػ يؤتى بو في مقابمة مف غمب عميو الحرج في التشديد ، 

كالتكسط " كيتابع " فإذا لـ يكف ال ىذا كال ذاؾ رأيت التكسط الئحا كمسمؾ االعتداؿ كاضحػا 

يعرؼ بالشرع ، كقد يعرؼ بالعكائد كما يشيد بو العقبلء ، كما في اإلسراؼ كاإلقتار في النفقات 

 . "( ) 

 إف اإلسبلـ منيج كسط في كؿ شيء كااللتزاـ بو يجب أف يككف منيجا كسطا في :الفرع الثاني 

  (). األحكاـ كالسمكؾ كالكالء 

                                                 
 533 ، ؿ1ط/ أ١ٔظ ، اٌّؼغُ اٌٛع١و .  

 164اٌفشفٛس ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ. 

 168ـ ؿ167 ، ؿ163، ؿ2ط/اٌؾبهجٟ ، اٌّٛافمبد فٟ أفٛي اٌؾش٠ؼخ .  

 164اٌفشفٛس ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ.  
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 قد رفضكا ىذه الكممة كاعتبركىا دخيمة عمى اإلسبلـ مف ()  إف بعض المسمميف :الفرع الثالث 

الغرب فأبيف ليـ أف الكسطية أك أحد معانييا تمثؿ جكىر اإلسبلـ كركحو ، كاآليات القرآنية 

كاألحاديث النبكية الشريفة الكاردة في ىذا الشأف كاضحة صريحة ، فبل يشغمنا المفظ ػ فمسنا في 

نما يشغمنا الكصكؿ إلى الحؽ الذم ارتضاه اهلل لنا فنسير عمى  معركة األلفاظ كالكممات ػ كا 

.  الصراط المستقيـ ، منيج النبي صمى اهلل عميو كسمـ كمنيج أصحابو الكراـ 

المطمب الثاني  

ضكابط الحؿ الكسط في الفقو اإلسالمي كمستثنياتو 

ضكابط الحؿ الكسط في الفقو اإلسالمي  : الفرع األكؿ 

تعتبر الكسطية اإلسبلمية مف الخصائص فيي مٌيزة لؤلمة اإلسبلمية عمى غيرىا  مف األمـ لذلؾ 

ال نجد ليا ضكابط إال ما بيناه سابقا مف البينية كالخيرية ، كأما الحؿ الكسط في الفقو اإلسبلمي 

فيحتاج إلى ضكابط ألنو متعمؽ بأفعاؿ المكمفيف فإذا كاف الحكـ ثابتا بالكجكب أك التحريـ فيجب 

ذا كاف الحكـ قاببل لبلجتياد ، فالحؿ  التقيد بالحكـ الشرعي دكف اعتبار إلى الحؿ الكسط ، كا 

. الكسط لو ضكابط 

ككف الحكـ بالتكسط داخبل تحت أصؿ مف أصكؿ الديف أك كمي مف  : الضابط األكؿ"  .َُ

 (). " كمياتو بحيث ال يخرج عف جكىر اإلسبلـ كركحو كمبادئو العامة بحاؿ مف األحكاؿ 

، فمك تناكلنا ()كأصكؿ الديف خمسة عشر أصبل ، كؿ أصؿ فييا مقسـ إلى خمسة عشر مسألة 

مثبل األصؿ التاسع المتعمؽ بأركاف اإلسبلـ الخمسة لكجدنا أف األصؿ مستمد مف حديث الرسكؿ 

يتاء : بني اإلسبلـ عمى خمس " صمى اهلل عميو كسمـ  قاـ الصػبلة ، كا  شيادة أف ال إلو إال اهلل كا 

                                                 
روشد اٌغّبػخ اٌّؼبسمخ ٌٙزا اٌّفَٙٛ فٟ ِجؾش اٌٛعط١خ ػٕذ ا٤ف١١ٌٛٓ ٚاٌفمٙبء  .  

 99اٌفشفٛس ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ.  

 ، 2، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ، ث١شٚد ، ه3 ـ ؿ2 أفٛي اٌذ٠ٓ، ؿ429د/ اٌجغذادٞ ،ا٦ِبَ ا٤عزبر أثٟ ػجذ اٌمب٘ش ثٓ هب٘ش اٌز١ّّٟ .  

   (َ 1980٘ـ ـ 1400) 
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 فيذا أصؿ ال يكجد بو حؿ كسط ألنيا أحكاـ ثابتة ، ()".الزكاة كصـك رمضاف كحج البيت 

كلكف بداخؿ كؿ منيا قضايا فرعية يستطيع الفقيو أف يجتيد بيا دكف التعدم عمى األصكؿ 

. الثابتة 

ال  " الضابط الثاني .َِ ككف الحكـ بالتكسط ال يعارض ما ىك معمكـ مف الديف بالضركرة كا 

األمكر : أف يقػاؿ "  كمما ىك معمـك بالديف بالضركرة ()" كاف خارجا عف ثكابت اإلسبلـ الكبرل 

السمعية التي يقاؿ إف العقؿ عارضيا كإثبات الصفات كالمعاد كنحك ذلؾ ىي مما عمـ 

باالضطرار أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  جاء بيا ، كما كاف معمكما باالضطرار في ديف 

اإلسبلـ امتنع أف يككف باطبل ككف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ  رسكؿ اهلل حقا ، فمف قدح في 

 ( )". ذلؾ كادعى أف الرسكؿ لـ يجئ بو ككف قكلو معمـك الفساد بالضركرة في ديػف المسمميػف 

ككف الحكـ بالتكسط فيما لـ يقؼ منو اإلسبلـ مكقؼ الزيادة أك النقص  " الضابط الثالث .َّ

لمصمحة معتبرة شرعا كالتشديد في إثبات الزنى بأربعة شيكد كالتساىؿ في إثبات ما ال يطمع 

. عميو النساء مف األمكر بامرأة كاحدة 

ككف التكسط المجتيد بو مف الفقيو في غير المنصكص عميو بصحيح  " الضابط الرابع .َْ

ال حكمنا بالنص ببل التفات إلى قضية التكسط التي تراعى مف  المنقكؿ أك صريح المعقكؿ ، كا 

 فإذا كجد نص قطعي أك إجماع فبل اعتداد بالمصمحة حينئذ ألنيا مصمحة ()" قبؿ الشارع غالبا 

مكىكمة نشأت مف ضبلؿ الفكر أك نزعة اليكل أك غمبة الشيكة أك التأثر بحاؿ عارضة غير 

كمعنى ىذا أنيـ  " ()" دائمة ، أك منفعة عاجمة سريعة الزكاؿ ، أك منفعة مشككؾ في كجكدىا  

                                                 
 186اٌجغذادٞ ، أفٛي اٌذ٠ٓ ، ؿ.  

 99اٌفشفٛس ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ.  

، رؾم١ك ِؾّذ سؽبد عبٌُ ، هجغ 195 ، ؿ2ط/ اثٓ ر١ّ١خ ، أثٟ اٌؼجبط رمٟ اٌذ٠ٓ أؽّذ ػجذ اٌشؽ١ُ ، دسء رؼبسك اٌؼمً ٚإٌمً.  

  (َ 1979٘ـ ـ 1399) ، 1ػٍٝ ٔفمخ عبِؼخ ا٦ِبَ ِؾّذ ثٓ عؼٛد ا٦ع١ِ٩خ ، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ، ه

 100ـ ؿ99اٌفشفٛس ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ.  

داس ا٨رؾبد اٌؼشثٟ ٌٍطجبػخ ، اٌمب٘شح ، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ ، 161 ـ ؿ160 ، ؿ1ط/اٌجشٞ ، صوش٠ب ، أفٛي اٌفمٗ ا٦ع٩ِٟ .  

  د.  ، د3ٌٍٕؾش ، اٌمب٘شح ، ه
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فتحكا لمناس باب االجتياد كجكاز االختبلؼ فيو ، ألنيـ لك لـ يفتحكه لكاف المجتيدكف في ضيؽ 

" فكسع اهلل عمى األمة بكجكد الخبلؼ الفرعي فييـ فكاف فتح باب لؤلمة لمدخكؿ إلى الرحمة ... 
.   كالتيسير كرفع الحرج ، كىذا مف سمات الكسطية كمقتضياتػيا ()

ال ترؾ  " الضابط الخامس .َٓ ككف الحكـ بالتكسط ال يؤدم لمفسدة أكبر أك خطر أعظـ ، كا 

" . التكسط إلى ما يدفع المفسدة كيدرأ الخطر المحيؽ سدا لمذريعة الفاسدة 

ككف التكسط في معالجة الشؤكف المصمحية عمى كجو الديمكمة  : " الضابط السادس .َٔ

كاالستمرار ال معالجة الشؤكف اآلنية التي تتطمب إفراطا أك تفريطا ، تشديدا أك تساىبل مؤقتيف 

كالنيي عف مصافحة غير المحاـر مف النساء مف " لمصمحة معتبرة مف الشارع أك مف الفقيو 

فإذا تزكج ......الرجاؿ حسما لمادة الفساد ، كالخركج مف المعتكؼ بالنسبة لممعتكؼ طرؼ 

إذا  )الرجؿ المرأة أك خرج المعتكؼ مف معتكفو حؿ ما كاف ممنكعا قبمو طبقا لمقاعدة الفقيية 

.  () (زاؿ المانع عاد الممنكع 

مستثنيات الحؿ الكسط في الفقو اإلسالمي  : الفرع الثاني 

:  لكؿ قاعدة مستثنيات 

فالشارع يمكف أف يترؾ جانب التكسط أحيانا إلى شيء مف اإلفراط لمداكاة  : االستثناء األكؿ

شيء مف التفريط ، أك إلى شيء مف التفريط لمداكاة شيء مف اإلفراط ال جيبل كاندفاعا كراء 

نما عف حكمة بالغة  .  اليكل كا 

ربما نظر الشرع إلى المسألة نظرة تغميب لمصمحة أىـ عمى مصمحة ميمة : االستثناء الثاني 

مف المعركؼ لدل الفقياء أف زخرفة المساجد كتذىيبيا أمر غير مرغكب "كمف األمثمة عمى ذلؾ 

فيو في اإلسبلـ ، ألنو ديف البساطة فيحب البساطة في كؿ شيء مف متاع الدنيا ، كلكف األمر 
                                                 

 ِٚب ثؼذ٘ب  120، ؿ2ط/ اٌؾبهجٟ ، ا٨ػزقبَ .  

 100اٌفشفٛس ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ.  
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حيف يدكر حكؿ نقطة رفع مستكل اإلسبلـ كالمسمميف في أعيف األعداء مف الكفار ال سٌيما 

أصحاب الحضارات الكبرل العريقة فينظركف إلى المسمميف عمى أنيـ أمة متحضرة ذات مدنية 

راقية ال جماعة مف البدك الرحؿ ، فيجكز لكلي األمر أف يأذف ببناء مسجد عظيـ مزخرؼ أك أف 

يأذف ببقائو عمى زخرفتو إغاظة لمكفار  

فمف المعركؼ : كىك ما أطمؽ عميو كجكب اإلفراط في التزاـ األساس كالباعث : االستثناء الثالث

أف مف أساس الديف اإليماف باهلل تعالى كرسكلو صمى اهلل عميو كسمـ كما يتفرع عف اإليماف مف 

حب هلل كحب لرسكلو كطاعة هلل كلرسكلو ، كجياد في سبيؿ اهلل ، فاإلفراط ىنا محمدة كليس 

مذمة فميما بالغ المرء في ىذا النكع مف اإليماف كالحب كالطاعة كاف أفضؿ كأكـر ، إال أف حب 

صمى اهلل عميو كسمـ كحبو كطاعتو  اهلل كاإليماف بو كطاعتو مطمقة ال حد ليا ، كاأليماف بالرسكؿ

 (). يجب أف تككف بعد اإليماف باهلل تعالى حفاظا عمى جكىر التكحيد كنفيا لمادة الشرؾ كالكثنية 

أنو قد يسكغ لمفقيو الذم بمغ الذركة في الفقاىة أف يحمؿ نفسو مف التكميؼ ما  : االستثناء الرابع

ىك فكؽ الكسط تكرعا كخشية كعبكدية ، كلما كاف مفتيا بقكلو كفعمو كاف لو أف يخفي ما لعمو 

ف اتفؽ ظيكره لمناس  يقتدل فيو ، فربما اقتدل فيو مف ال طاقة لو بذلؾ العمؿ فينقطع أك ينفر كا 

إذ كاف قد فاؽ الناس عبادة كخمقا ،  " ()نبو عميو كما كاف يفعؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ 

، فربما اتبع لظيكر عممو أماـ الناس لذلؾ كاف ينيى عنو في "ككاف عميو الصبلة كالسبلـ قدكة 

كربما ... كنييو عف صـك الكصاؿ ، كمراجعتو لعمرك بف العاص في سرد الصياـ ( )مكاضع 

ترؾ العمؿ خكفا مف أف يعمؿ بو الناس فيفرض عمييـ ، كليذا ػ كاهلل أعمـ أخفى السمؼ الصالح 

  .   فتشؽ العبادة عمى العامة فينفركا مف الديف ()أعماليـ حتى ال يتخذكا قدكة 

                                                 
 103ـ ؿ101اٌفشفٛس ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ.  

 104، ؿ103، اٌفشفٛس ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ260 ، ؿ4ط/ اٌؾبهجٟ ، اٌّٛافمبد فٟ أفٛي اٌؾش٠ؼخ .  

 260 ، ؿ4ط/ اٌؾبهجٟ ، اٌّٛافمبد فٟ أفٛي اٌؾش٠ؼخ .  

 104، ؿ103، اٌفشفٛس ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ260 ، ؿ4ط/ اٌؾبهجٟ ، اٌّشعغ ٔفغٗ .   
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تمييد  

إف لمثقافة اإلسبلمية خصائص ميزتيا عف غيرىا مف الشرائع كأف مف : بينا في فصؿ سابؽ 

خصائصيا الكسطية التي تدخؿ في صمبيا كتتماشى مع تشريعاتيا ، كما أنيا ػ الكسطية ػ شعار 

، لذلؾ جاءت الكسطية اإلسبلمية "ككذلؾ جعمناكـ أمة كسطا "األمة اإلسبلمية بيف األمـ 

بخصائص ميزتيا عف خصائص اإلسبلـ األخرل أك ممف يدعكف أنيـ ينادكف بالمنيج الكسط 

البينية . اليسر كرفع الحرج . االستقامة . الخيرية : كمف سمات الكسطية . مف الثقافات األخرل 

كأحسب أف ىذه المبلمح " كتعتبر ىذه السمات بمثابة ضابط لمكسطية . العدؿ كالحكمة . 

بمجمكعيا تصمح ضابطا لتحديد الكسطية كمعرفتيا بما يجيب عف السؤاؿ الذم ال بد أف يرد في 

إف ىذه المبلمح "  " أذىاف الكثيريف ، أيف ضابط الكسطية ؟ ككيؼ نميزىا عمى غيرىا ؟ 

 ()". بجمكعيا ال بآحادىا كانت مميزة لمكسطية 

. الخيرية : كقاؿ آخركف أف مف مبلمح الكسطية كسماتيا التي تحؼ بيا كتميزىا عمى غيرىا 

كقالكا أف ىذه السمات ليا أىمية في . البينية . االستقامة . الحكمة . اليسر كرفع الحرج . العدؿ 

حتى ال تككف الكسطية مجاال ألرباب الشيكات كأصحاب األىكاء ذلؾ " تحديد مبلمح الكسطية 

أف الكسطية مرتبة عزيزة المناؿ غالية الثمف كيؼ ال كىي سمة ىذه األمة كمحكر تميزىا عف 

 ()" . األمـ 

كباطبلعي عمى الكتب التي اىتمت بالكسطية في اإلسبلـ كجدت أننا يجب أف ال نخمط الضكابط 

االقتصاد " مع السمات لذا قمت بإفراد مبحث منفصؿ لمضكابط ، كأضفت مبلمح أخرل لمكسطية 

 "، االعتداؿ 

                                                 
 85اٌؼّش ، اٌٛعط١خ فٟ مٛء اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ؿ.  

  83 ، اٌق٩ثٟ ، اٌٛعط١خ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ؿ85اٌؼّش ، اٌّشعغ ٔفغٗ  ، ؿ.  
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السمة األولى 

التيسير ورفع الحرج 

اليسر مف أبرز خصائص الكسطية التي ىي مف أبرز خصائص الشريعة اإلسبلمية السمحة  

. كيظير يسرىا في باب العقيدة كالعبادات كالتشريع ، كفي مركنتيا كمكافقتيا لكؿ زماف كمكاف 

كما انتشارىا إال دليبل عمى ذلؾ ، كما يظير يسرىا في تعدد المذاىب الفقيية كاختبلؼ العمماء 

عمى مدل العصكر المختمفة ، كىذا االختبلؼ ال يعني التساىؿ أك التبلعب في تعاليـ الديف 

كما يعتقد بعض الناس مف أف الديف يسر فيخضعكه لرغباتيـ كأىكائيـ ، مف ىنا كجب عمينا 

أف نبيف لمناس مقصد الشريعة مف اليسر كرفع الحرج في أحكاميا كتشريعاتيا ، كآراء العمماء 

في ذلؾ ، كليعمـ الناس أف قضية التيسير كرفع المشقة كالعنت منيج متكامؿ شامؿ كال يختص 

. ()بجزئية دكف األخرل 

 كقبؿ الخكض في ىذا المكضكع ال بد لنا مف معرفة المقصكد بكؿ مف التيسير كرفع الحرج 

. كما ال بد لنا مف معرفة األدلة الشرعية مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة 

المطمب األكؿ  

تعريؼ اليسر كرفع الحرج 

فطابؽ بينيما " إف مع العسر يسرا " بضـ السيف كسككنيا ضد العسر كفي التنزيؿ :   اليسر 

  (). ، كيسر األمر ييسر يسرا أم سيؿ " يسير" الشيء مثؿ قرب قؿ فيك " يسر " ك

يسر الشيء يسر كخؼ ػ كقؿ فيك يسير كيسر الشيء سيؿ أمكف ، كتياسر أم :    كاليسر 

  (). تساىؿ كفي الحديث تياسركا في الصداؽ 

                                                 
 101اٌؼّش ، اٌٛعط١خ فٟ مٛء اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ؿ. 

 680 ، ؿ2ط/ اٌشافؼٟ ، اٌّقجبػ ا١ٌّٕش .  

 1064، ثبة ٠غش ، ؿ2ط/ أ١ٔظ ، اٌّؼغُ اٌٛع١و.  
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أم سيؿ " الديف يسر " كمنو .  كمنيا الميسرة اليسر أك السيكلة كالغنى كاليسر ضد العسر 

 (). سمح قميؿ التشديد 

حرج :  ، كالحرج ()كؼ : رفع الشيء حممو كنقمو ، كيده عف الشيء : كأما رفع الحرج 

" ضاؽ كأحرج فبلنا أكقعو في الحرج أم اإلثـ ، كالحرج الشديد الضيؽ كفي التنزيؿ : الصدر 

 ()" . يجعؿ صدره ضيقا حرجا 

ضيؽ  : أثـ ، كصدر حرج : صدره حرجا مف باب تعب ضاؽ ، كحرج الرجؿ : الحرج " 

 ()" آثـ : كرجؿ حرج 

    المطمب الثاني  

اآليات القرآنية التي تحث عمى التيسير كرفع الحرج 

 النفس مجاء في القرآف الكريـ ما يدؿ عمى ضركرة مراعاة التيسير ، كالنيي عف كؿ ما يؤذ

: كيمحؽ بيا المشقة كالحرج ، كالدعكة إلى أخذ الرخص التي ىي مف أبكاب التيسير

كسأكرد بعض اآليات التي تبيف كتدؿ عمى التيسير ، كرفع الحرج ، كدفع المشقة كاالصار عف 

.  األمة اإلسبلمية 

َشْهُر رََمَضاَف الَِّذَي أُنِزَؿ ِفيِه اْلُ ْرآُف ُ ًدى لّْلنَّاِس َو َػيػَّْناٍت  :  في باب الصـك قكلو تعالىمنيا 

ٌة مّْْن َأيَّاـٍ  مَّْن اْلُهَدى َواْلُ ْرقَاِف َفَ ن َشِهَد ِمنُكُم ال َّْهَر فَػْلَيُصْ ُه َوَمن َكاَف َمرِيضاً َأْو َعَلى َسَ ٍر َفِعدَّ

كفييا إعطاء الرخصة باإلفطار في شير  " () ُأَخَر يُرِيُد الّلُه ِ ُكُم اْلُيْ َر َو َ يُرِيُد ِ ُكُم اْلُعْ َر 

                                                 
 1065ـ ؿ1064، ثبة ٠غش ، ؿ2ط/ أ١ٔظ ، اٌّؼغُ اٌٛع١و. 

 360 ، ثبة سفغ ، ؿ1ط/ أ١ٔظ ، اٌّؼغُ اٌٛع١و . 

 164 ، ثبة ؽشط ، ؿ1ط / أ١ٔظ ، اٌّشعغ ٔفغٗ . 

 127 ، ؿ1ط/ اٌشافؼٟ ، اٌّقجبػ ا١ٌّٕش .  

 185آ٠خ / عٛسح اٌجمشح . 



 124 

" كالعسر " الفطر في السفر ، " اليسر : " رمضاف لممريض كالمسافر ، قاؿ مجاىد كالضحاؾ 

  ()".كالكجو عمـك المفظ في جميع أمكر الديف . الصـك في السفر 

إنيا القاعدة الكبرل التي تقكـ عمييا " كىذه اآلية ىي القاعدة التي تقكـ عمييا التكاليؼ 

 ()" التكاليؼ في العقيدة فيي ميسرة ال عسر فييا كال تكمؼ كال تعقيد 

 ()  َوِإف َكاَف ُذو ُعْ َرٍة فَػَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَ َرةٍ   : قاؿ تعالىكفي باب النفقات 

كفي باب الدعاء دعا سيدنا مكسى عميو السبلـ أف يسيؿ اهلل أمره في الدعكة ، كيييء لو سبؿ 

َواْحُلْل ُعْ َدًة  {26} َوَي ّْْر ِلي َأْمِري{25}قَاَؿ َربّْ اْشَرْح ِلي َصْدِري  : قاؿ تعالى التيسير ، 

 اْشُدْد  ِِه {30} َ اُروَف َأِخي {29}َوزِيراً مّْْن َأْ ِلي   َواْجَعل لّْي{28} يَػْ َ ُهوا قَػْوِلي {27}مّْن لَّْ اِني 

 ()  َوَأْشرِْكُه ِفي َأْمِري  {31}َأْزِري 

َأَلْم  َػْعَلْم َأفَّ اللََّه يَػْعَلُم َما ِفي ال ََّ اء َواْْلَْرِض ِإفَّ َذِلَك ِفي ِكَتاٍب ِإفَّ َذِلَك َعَلى   :كقاؿ تعالى 

  ( )  اللَِّه َيِ يرٌ 

كجاءت آيات أخرل بصيغة عدـ تكميؼ النفس إال بحدكد طاقاتيا كقد ذكرىا اهلل تعالى في 

 َ يَُكلُّْي الّلُه  : قاؿ تعالى أكثر مف مكضع في القرآف سكاء في باب العبادات أك النفقة 

. ()   َ ُ َكلَُّي نَػْ ٌس ِإ َّ ُوْسَعَها  :كقاؿ تعالى  ()  " نَػْ  اً ِإ َّ ُوْسَعَها

َر  َاٍغ َو َ َعاٍد َفال ِإْثَم َعَلْيِه ِإفَّ الّلَه َغُ وٌر   : قاؿ تعالىكفي األخذ بالرخص  َفَ ِن اْضطُرَّ َغيػْ

 ()  رَِّحيمٌ 

                                                 
 301، ؿ2ط/ اٌمشهجٟ ، اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ  . 

 172 ، ؿ1ط / لطت ، فٟ ظ٩ي اٌمشآْ . 

 280آ٠خ / عٛسح اٌجمشح  . 

 32 ـ 25آ٠خ / عٛسح هٗ  . 

 70آ٠خ / عٛسح اٌؾظ  . 

 286آ٠خ / عٛسح اٌجمشح . 

 233آ٠خ / عٛسح اٌجمشح . 

  173آ٠خ/ عٛسح اٌجمشح . 
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َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم  :  كقاؿ تعالى ()  َما يُرِيُد الّلُه لَِيْ َعَل َعَلْيُكم مّْْن َحَرجٍ  : كقاؿ تعالى 

يِن ِمْن َحَرجٍ   ( ) ِفي الدّْ

ْلَنا َما  َ  َاَقَة   : قاؿ تعالىكفي ما جاء مف رفع الحرج أف ال يحممنا فكؽ طاقتنا  رَ ػََّنا َو َ ُ َ  ّْ

 ()  لََنا  ِِه َواْعُي َعنَّا َواْغِ ْر لََنا َواْرَحْ َنا َأنَت َمْو َنَا فَانُصْرنَا َعَلى اْلَ ْوـِ اْلَكاِفرِينَ 

رَ ػََّنا َو َ َ ْ ِ ْل  :  قاؿ تعالى كما جاء في رفع التشديد كاآلصار التي كانت عمى األمـ السابقة

َنا ِإْصراً َكَ ا َحَ ْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن قَػْ ِلَنا  ()  َعَليػْ

المطمب الثالث  

األحاديث النبكية التي تبّيف اليسر كرفع الحرج  

كفي بياف ما جاء في المنيج النبكم مف اتباعو التيسير كردت عدة أحاديث بصيغ مختمفة منيا 

مَّـى قىاؿى ًإفَّ الدّْيفى ييٍسره " ما جاء صريحا مباشرا :  سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ًف النًَّبيّْ صى ٍيرىةى عى ٍف أىًبي ىيرى عى

شىٍيءو ًمفى  ًة كى ٍكحى كا كىاٍستىًعينيكا ًباٍلغىٍدكىًة كىالرَّ قىاًربيكا كىأىٍبًشري مىبىوي فىسىدّْديكا كى ده ًإالَّ غى لىٍف ييشىادَّ الدّْيفى أىحى كى

ًة   ()" . الدٍُّلجى

كا "  كا كىالى تينىفّْري بىشّْري كا كى كا كىالى تيعىسّْري مَّـى قىاؿى يىسّْري سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ًف النًَّبيّْ صى اًلؾو عى ٍف أىنىًس ٍبًف مى " كعى
 ()" . كسكنكا كال تنفركا  "  كفي ركاية ()

                                                 
 6آ٠خ / عٛسح اٌّبئذح .

 78/ عٛسح اٌؾظ . 

 286آ٠خ / عٛسح اٌجمشح  . 

 286آ٠خ / عٛسح اٌجمشح . 

َب َوبَْٔذ " ، ٚفٟ سٚا٠خ ِغٍُ 16اٌذ٠ٓ ٠غش ، ؿ / ا٠٦ّبْ  / 1ط / سٚاٖ اٌجخبسٞ  .  َُ أَٔٙه َعٍه َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِّٟ َفٍٝه هللاه طِ إٌهجِ ْٚ ْٓ َػبئَِؾخَ َص َػ

لَبِسثُٛا َٚ ُدٚا  َُ َعذِّ َعٍه َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِ َفٍٝه هللاه ٨َ أََٔب  ٚأثؾشٚارَمُُٛي لَبَي َسُعُٛي هللاه َٚ ِ لَبَي  َْٔذ ٠َب َسُعَٛي هللاه ٨َ أَ َٚ ٍُُٗ لَبٌُٛا  َّ ٌَْغٕهخَ أََؽًذا َػ ًَ ا ْٓ ٠ُْذِخ ٌَ ُ  فَأِٗه

ًه  ْْ لَ ئِ َٚ  ُٗ ُِ َٚ ِ أَْد ًِ ئٌَِٝ هللاه َّ ٌَْؼ ْه أََؽته ا ٛا أَ ُّ اْػٍَ َٚ ٍخ  َّ ُْٕٗ ثَِشْؽ ِِ  ُ َٟ هللاه َذِٔ ّه ْْ ٠َزََغ ٌٓ ٠ذخً أؽذ اٌغٕخ ثؼٍّٗ ، / ففخ اٌم١بِخ ٚاٌغٕخ ٚإٌبس " ئ٨ِه أَ

 1397، ؿ2818/ ثً ثشؽّخ ِٓ هللا رؼبٌٝ 

 55، ؿ68/  ِب وبْ إٌجٟ ٠زخٌُٛٙ ثبٌّٛػظخ ٚاٌؼٍُ وٟ ٨ ٠ٕفشٚا  (11)/ اٌؼٍُ  / 1ط/ سٚاٖ اٌجخبسٞ. 

اٌغٙبد /  ، سٚاٖ ِغٍُ 182، ؿ6125"/ ٠غشٚا ٨ٚ رؼغشٚا " لٛي اٌشعٛي فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ / ا٤دة  / 4ط / سٚاٖ اٌجخبسٞ  . 

 . 876، ؿ1732/ ا٤ِش ثبٌز١غ١ش ٚرشن اٌزٕف١ش  (3)/ ٚاٌغ١ش 
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فعىًف اٍبًف  " ()كعىٌرؼ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ىذا الديف ككصفو بأنو ديف يسر كسماحة 

ًنيًفيَّةي  مَّـى أىمُّ اأٍلىٍديىاًف أىحىبُّ ًإلىى المًَّو قىاؿى اٍلحى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى بَّاسو قىاؿى ًقيؿى ًلرىسيكًؿ المًَّو صى عى

ةي  مَّـى ()السٍَّمحى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى فيي حنيفية في العقيدة  " ()" ًإفَّ الدّْيفى ييٍسره " كقاؿ النًَّبيّْ صى

فيي حنيفية في التكحيد ، سمحة في "   ، أما ابف القيـ فقاؿ ( )"سمحة في التكاليؼ كاألحكاـ

 كاستدؿ عمى ذلؾ بحديث ًعيىاًض ٍبًف ًحمىارو ()فجمع بيف ككنيا حنيفية كسمحة " العمؿ 

اًشًعيّْ  ًني " اٍلميجى بّْي أىمىرى ٍطبىًتًو أىالى ًإفَّ رى مَّـى قىاؿى ذىاتى يىٍكـو ًفي خي سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى

ًني يىٍكًمي ىىذىا  مَّمى ًيٍمتيـٍ ًممَّا عى ـٍ مىا جى مّْمىكي ؿه . أىٍف أيعى بلى ٍبدنا ، حى ٍمتيوي عى مىٍقتي ًعبىاًدم . كيؿُّ مىاؿو نىحى نّْي خى كىاً 

ـٍ  نىفىاءى كيمَّيي ـٍ . حي ٍف ًديًنًي ـٍ عى ـٍ أىتىٍتييـي الشَّيىاًطيفي فىاٍجتىالىٍتيي نَّيي ـٍ . كىاً  ا أىٍحمىٍمتي لىيي ـٍ مى مىٍيًي رَّمىٍت عى . كىحى

ـٍ أيٍنًزٍؿ ًبًو سيٍمطىاننا  ا لى ـٍ أىٍف ييٍشًركيكا ًبي مى ٍتيي  كىذا دليؿ عمى أف أصؿ الديف ىك الحنيفية ػ ( )"كىأىمىرى

. ػ أم اإلسبلـ ػ كلكف الشياطيف ابتعدت بيـ عف الطريؽ المستقيـ إما لئلفراط أك التفريط 

" ككاف عميو الصبلة كالسبلـ خير قدكة لنا في اليسر فمـ يخير بيف أمريف إال اختار أيسرىما ،  

ٍيًف ًإالَّ  مَّـى بىٍيفى أىٍمرى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى يّْرى رىسيكؿي المًَّو صى ٍنيىا أىنَّيىا قىالىٍت مىا خي اًئشىةى رىًضي المَّو عى فعىٍف عى

ا فىًإٍف كىافى ًإٍثمنا كىافى أىٍبعىدى النَّاًس ًمٍنو  ـٍ يىكيٍف ًإٍثمن ا لى ذى أىٍيسىرىىيمىا مى مَّى المَّوي أىخى ـى رىسيكؿي المًَّو صى ا اٍنتىقى مى كى

ـى ًلمًَّو ًبيىا ٍرمىةي المًَّو فىيىٍنتىًق مَّـى ًلنىٍفًسًو ًإالَّ أىٍف تيٍنتىيىؾى حي سى مىٍيًو كى   (). ي"عى

كما جاء في المنيج النبكم الحث عمى العمؿ القميؿ المتكاصؿ كأنو خير مف القميؿ المنقطع حتى 

ـ عميو كأحب العمؿ إلى اهلل ما داال تفتر األجساـ ، كمظنة أف تمحقيا المشقة ، كمف المعمـك أف 

                                                 
  (َ 1985٘ـ ـ 1405) ، 15، ِىزجخ ٚ٘جخ ، اٌمب٘شح ، ه195ؿ٠ٛعف اٌمشمبٚٞ ، اٌؼجبدح فٟ ا٦ع٩َ ، .  ، دلشمبٚٞاي. 

اٌؾ١جبٟٔ ، ا٦ِبَ أثٛ ػجذ هللا أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ؽٕجً ، وزبة اٌض٘ذ ، ؽممٗ ٚخشط أؽبد٠ضٗ ػقبَ اٌؾشعزبٟٔ ، ِؾّذ اٌضغٍٟ ، داس . 

ٚسٚا٠خ أخشٜ أْ سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ عئً أٞ  )، 424، ؿ 1681، ؽذ٠ش  (1994َ٘ـ ـ 1414 )، 1اٌغ١ً ، ث١شٚد ، ه

  (اٌذ٠ٓ أفنً لبي اٌؾ١ٕف١خ اٌغّؾخ 

 36 ، ؿ39/ ئْ اٌذ٠ٓ ٠غش  ( 30)/ ا٠٦ّبْ  / 1ط/ سٚاٖ اٌجخبسٞ . 

  195، ؿ اٌمشمبٚٞ ، اٌّشعغ اٌغبثك. 

 166اٌغٛص٠خ ، ئغبصخ اٌٍٙفبْ ، ؿ. 

 1414، ؿ2865/ اٌقفبد اٌزٟ ٠ؼشف ثٙب فٟ اٌذ١ٔب أً٘ اٌغٕخ ٚأً٘ إٌبس  ( 16 )/ اٌغٕخ ٚٔؼ١ّٙب /  سٚاٖ ِغٍُ .

/ ِجبػذرٗ ٣ٌصبَ ٚاخز١بسٖ ِٓ اٌّجبػ أعٍٙٗ  ( 20)/ اٌفنبئً /  ، ِغٍُ 230ففخ إٌجٟ ، ؿ / إٌّبلت  / 4ط / سٚاٖ  اٌجخبسٞ. 

 . 1168ؿ" ِٚب أزمُ سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٌٕفغٗ ، ئ٨ أْ رٕزٙه ؽشِخ هللا ػض ٚعً "  ٚصاد ػ١ٍٗ 2327
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ف قؿ  مَّـى ًفي " صاحبو كا  سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ـٍ يىكيٍف رىسيكؿي المًَّو صى ٍنيىا قىالىٍت لى اًئشىةى رىًضي المَّو عى عىٍف عى

ا تيًطيقيكفى فىًإفَّ المَّوى  اًؿ مى ذيكا ًمفى اأٍلىٍعمى كىافى يىقيكؿي خي ا ًمٍنوي ًفي شىٍعبىافى كى الشٍَّيًر ًمفى السَّنىًة أىٍكثىرى ًصيىامن

ٍف قىؿَّ  اًحبيوي كىاً  مىٍيًو صى ـى عى ا دىاكى كىافى يىقيكؿي أىحىبُّ اٍلعىمىًؿ ًإلىى المًَّو مى تَّى تىمىمُّكا كى  ( ) " لىٍف يىمىؿَّ حى

قىاًربيكا كىاٍعمىميكا أىٍف لىٍف ييٍدًخؿى  " مَّـى قىاؿى سىدّْديكا كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى اًئشىةى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى كعىٍف عى

ٍف قىؿَّ  مييىا كىاً  اًؿ ًإلىى المًَّو أىٍدكى نَّةى كىأىفَّ أىحىبَّ اأٍلىٍعمى ميوي اٍلجى ـٍ عىمى دىكي اًئشىةى "  كجاء أيضا (). أىحى عىٍف عى

نىةي تىٍذكيري ًمٍف  مىٍييىا كىًعٍندىىىا اٍمرىأىةه قىاؿى مىٍف ىىًذًه قىالىٍت فيبلى ؿى عى مَّـى دىخى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى أىفَّ النًَّبيَّ صى

ـى  ادىا كىافى أىحىبَّ الدّْيًف ًإلىٍيًو مى تَّى تىمىمُّكا كى ا تيًطيقيكفى فىكىالمًَّو الى يىمىؿُّ المَّوي حى ـٍ ًبمى مىٍيكي ًتيىا قىاؿى مىٍو عى بلى صى

اًحبيوي  مىٍيًو صى كىافى  " ()عى ًصيره كى مَّـى حى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى اًئشىةى أىنَّيىا قىالىٍت كىافى ًلرىسيكًؿ المًَّو صى كعىٍف عى

يىٍبسيطيوي ًبالنَّيىاًر فىثىابيكا ذىاتى لىٍيمىةو فىقىاؿى  ًتًو كى بلى مُّكفى ًبصى عىؿى النَّاسي ييصى مّْي ًفيًو فىجى ريهي ًمفى المٍَّيًؿ فىييصى جّْ ييحى

اًؿ ًإلىى  فَّ أىحىبَّ اأٍلىٍعمى مُّكا كىاً  تَّى تىمى ا تيًطيقيكفى فىًإفَّ المَّوى الى يىمىؿُّ حى اًؿ مى ـٍ ًمفى اأٍلىٍعمى مىٍيكي يىا أىيُّيىا النَّاسي عى

ًمميكا عىمىبلن أىٍثبىتيكهي  مَّـى ًإذىا عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى مَّدو صى كىافى آؿي ميحى ٍف قىؿَّ كى مىٍيًو كىاً   ()" . المًَّو مىا ديكًكـى عى

مَّـى ىىمىؾى ؼ" كقد ذـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ المتنطعيف  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى

ثنا كىذا . ، كما نيى عف التشدد عمى المسمميف كأمر بأخذ الرأفة بيـ () " اٍلميتىنىطّْعيكفى قىالىيىا ثىبلى

ما لمسناه في حديث النيي عف إطالة الصبلة عندما قاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ لمعاذ 

ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عف أبي"، كنييو عف صـك الكصاؿ ،" أفتاف أنت يا معاذ " رضي اهلل عنو   ىيرى

تىٍيًف ًقيؿى ًإنَّؾى تيكىاًصؿي قىاؿى ًإنّْي أىًبيتي  اؿى مىرَّ ـٍ كىاٍلًكصى مَّـى قىاؿى ًإيَّاكي سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍف النًَّبيّْ صى ٍنوي عى عى

                                                 
ف١بَ إٌجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ فٟ غ١ش سِنبْ ٚاعزؾجبة أْ ٨ ٠خٍٝ ؽٙشا ػٓ  ( 34 )/ اٌق١بَ / فؾ١ؼ ِغٍُ / سٚاٖ ِغٍُ . 

 534 ، ؿ177/ فَٛ 

 ، 6465ٚفٟ سٚا٠خ أخشٜ فٟ ٔفظ اٌجبة 298 ، ؿ6464/ اٌمقذ ٚاٌّذاِٚخ ػٍٝ اٌؼًّ / اٌشلبق  / 4ط/ سٚاٖ اٌجخبسٞ . 

لَبَي اْوٍَفُٛا " 298ؿ َٚ ًه  ْْ لَ ئِ َٚ َٙب  ُِ َٚ ِ لَبَي أَْد بِي أََؽتُّ ئٌَِٝ هللاه َّ ُّٞ ا٤َْْػ َُ أَ َعٍه َٚ  ِٗ ُّٟ َفٍٝه هللاه َػ١ٍَْ ًَ إٌهجِ َب لَبٌَْذ ُعئِ َْٕٙب أَٔٙه ْٓ َػبئَِؾخَ َسِمٟ هللاه َػ َػ

 َْ ب رُِط١مُٛ َِ بِي  َّ َٓ ا٤َْْػ ِِ .

 17أؽت اٌذ٠ٓ ئٌٝ هللا أدِٚٗ ، ؿ/ ا٠٦ّبْ  / 1ط / سٚاٖ اٌجخبسٞ . 

 357 ، ؿ 728/ فن١ٍخ اٌؼًّ اٌذائُ ِٓ ل١بَ ا١ًٌٍ ٚغ١شٖ  (30)/  ف٩ح اٌّغبفش٠ٓ /  سٚاٖ ِغٍُ . 

 31ؽذ٠ش فؾ١ؼ عجك رخش٠غٗ ؿ . 
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ا تيًطيقيكفى  يىٍسًقيًف فىاٍكمىفيكا ًمٍف اٍلعىمىًؿ مى بّْي كى  كتأديبو مف خالؼ أمره مف المتشدديف ( )".ييٍطًعميًني رى

، حيث جاء العبلج النبكم التربكم مف جنس عمميـ فكاصؿ معيـ صمى اهلل عميو كسمـ الصياـ 

مَّـى الى "يكما كيكما حتى رأكا ىبلؿ شكاؿ  سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍيرىةى قىاؿى قىاؿى النًَّبيُّ صى ٍف أىًبي ىيرى عى

ـٍ يىٍنتىييكا عىًف  يىٍسًقيًني فىمى بّْي كى ـٍ ًإنّْي أىًبيتي ييٍطًعميًني رى تيكىاًصميكا قىاليكا ًإنَّؾى تيكىاًصؿي قىاؿى ًإنّْي لىٍستي ًمٍثمىكي

ؿى فىقىاؿى النًَّبيُّ  ٍيًف أىٍك لىٍيمىتىٍيًف ثيَـّ رىأىكيا اٍلًيبلى مَّـى يىٍكمى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ـي النًَّبيُّ صى ؿى ًبًي اًؿ قىاؿى فىكىاصى اٍلًكصى

ـٍ كىاٍلمينىكًّْؿ لىييػـٍ  ؿي لىًزٍدتيكي رى اٍلًيػبلى مَّـى لىٍك تىأىخَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى  ()  "صى

ككذلؾ في حادثة األعرابي عندما تشدد الصحابة كغضبكا عميو مف بكلو في المسجد  فبيف ليـ 

ٍتبىةى ٍبًف " رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ حقيقة الديف كيسره  ٍبدً المًَّو ٍبًف عي المًَّو ٍبفي عى فعف عيبىٍيد ي

مَّى المَّو  لىوي النَّاسي فىقىاؿى لىييـي النًَّبيُّ صى ـى أىٍعرىاًبيّّ فىبىاؿى ًفي اٍلمىٍسًجًد فىتىنىاكى ٍيرىةى قىاؿى قىا مىٍسعيكدو أىفَّ أىبىا ىيرى

ـٍ  لى ا بيًعٍثتيـٍ مييىسًّْريفى كى مىى بىٍكًلًو سىٍجبلن ًمٍف مىاءو أىٍك ذىنيكبنا ًمٍف مىاءو فىًإنَّمى مَّـى دىعيكهي كىىىًريقيكا عى سى مىٍيًو كى عى

تيٍبعىثيكا ميعىسًّْريفى 
 كبيذا يعمميـ عميو الصبلة كالسبلـ أف يبتعدكا عف التعسير إذا جاء في ()

" . كنييو عف التشديد شيير في الشريعة ، بحيث صار أصبل فييا قطعيػا  " ().الديف اليسر 
() 

                                                 
"  ، ٚسٚاٖ ِغٍُ فٟ فؾ١ؾٗ 81 ، ؿ1966 ، ٚؽذ٠ش 80، ؿ1965/ اٌزٕى١ً ٌّٓ أوضش اٌٛفبي / اٌقَٛ  / 2ط /سٚاٖ اٌجخبسٞ  . 

ُْ فِٟ  ُْ ٌَْغزُ ِ لَبَي ئِٔهُى ًُ ٠َب َسُعَٛي هللاه اِف َٛ َِٛفبَي لَبٌُٛا فَأِهَه رُ ٌْ ا َٚ  ُْ َُ ئ٠ِهبُو َعٍه َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِ َفٍٝه هللاه ُْٕٗ لَبَي لَبَي َسُعُٛي هللاه ُ َػ َٟ هللاه ْٓ أَثِٟ َُ٘ش٠َْشحَ َسِم َػ

 َْ ب رُِط١مُٛ َِ بِي  َّ ْٓ ا٤َْْػ ِِ ٠َْغم١ِِٕٟ فَبْوٍَفُٛا  َٚ ِٕٟ َسثِّٟ  ُّ ْضٍِٟ ئِِّٟٔ أَث١ُِذ ٠ُْطِؼ ِِ  ، 58/ إٌٟٙ ػٓ اٌٛفبي فٟ اٌقَٛ  ( 11)/ اٌق١بَ " / َرٌَِه 

 508ؿ

 ،  580 ، ؿ7299/ ِب ٠ىشٖ ِٓ اٌزؼّك ٚاٌزٕبصع فٟ اٌؼٍُ ٚاٌغٍٛ فٟ اٌذ٠ٓ  (5)/ ا٨ػزقبَ ثبٌىزبة ٚاٌغٕخ   /4ط / اٌجخبسٞ سٚاٖ  .

 ، ٚسٚاٖ ِغٍُ 49اٌزٕى١ً ٌّٓ أوضش  اٌٛفبي ، ؿ/ اٌقَٛ  / 3ط/ اد ِزؼذدح فٟ ٘زا اٌجبة ، ٚسٚاٖ اٌجخبسٞ  اٌجخبسٞ ثشٚاٞسٚاٖٚ

ِ ٞ أَةَ ػٓ "  508 ، ؿ1103/ إٌٟٙ ػٓ اٌٛفبي فٟ اٌقَٛ  (11)/ اٌق١بَ / ثشٚا٠خ أخشٜ  ُْٕٗ لَبَي ََٔٙٝ َسُعُٛي هللاه ُ َػ َٟ هللاه َُ٘ش٠َْشحَ َسِم

ْضٍِٟ ئِِّٟٔ  ِِ  ُْ أ٠َُُّى َٚ  َُ َعٍه َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِ َفٍٝه هللاه ًُ لَبَي َسُعُٛي هللاه اِف َٛ ِ رُ َٓ فَأِهَه ٠َب َسُعَٛي هللاه ١ ِّ ْغٍِ ُّ ٌْ ْٓ ا ِِ  ًٌ َِٛفبِي فَمَبَي َسُع ٌْ ْٓ ا َُ َػ َعٍه َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ َفٍٝه هللاه

 ًِ َٕىِّ ُّ ٌْ ُْ َوب ٩َُِٙي ٌَِضْدرُُى ٌْ َش ا ْٛ رَأَخه ٩ََِٙي فَمَبَي ٌَ ٌْ ا ا ْٚ ُه َسأَ ب صُ ًِ ْٛ ُه ٠َ ب صُ ًِ ْٛ َ٠ ُْ ِٙ ًَ ثِ اَف َٚ َِٛفبِي  ٌْ ْٓ ا ْٕزَُٙٛا َػ َ٠ ْْ ا أَ ْٛ ب أَثَ ّه ٠َْغم١ِِٕٟ فٍََ َٚ ِٕٟ َسثِّٟ  ُّ أَث١ُِذ ٠ُْطِؼ

ْٕزَُٙٛا َ٠ ْْ ا أَ ْٛ َٓ أَثَ ُْ ِؽ١ ٌَُٙ   " 

   65فت اٌّبء ػٍٝ اٌجٛي فٟ اٌّغغذ ، ؿ / اٌٛمٛء  / 1ط / سٚاٖ  اٌجخبسٞ . 

 213اٌضؽ١ٍٟ ، ا٨ػزذاي فٟ اٌزذ٠ٓ ، ؿ. 

 133، ؿ2َ/ اٌؾبهجٟ ، اٌّٛافمبد فٟ أفٛي اٌؾش٠ؼخ . 
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" كمما جاء في يسره صمى اهلل عميو كسمـ ما قاـ بو مف ترؾ الفعؿ مخافة أف يشؽ عمى الناس 

مىى  مَّـى قىاؿى لىٍكالى أىٍف أىشيؽَّ عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍنو أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ٍيرىةى رىًضي المَّو عى فعىٍف أىًبي ىيرى

ةو  بلى ـٍ ًبالسّْكىاًؾ مىعى كيؿّْ صى ىمىٍرتييي مىى النَّاًس ألى   ()" . أيمًَّتي أىٍك عى

مَّـى ًإنّْي "  سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍف أىًبيًو قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى اًرمّْ عى ٍبًدالمًَّو اٍبًف أىًبي قىتىادىةى اأٍلىٍنصى كعىٍف عى

ًتي كىرىاًىيىةى أىٍف  بلى كَّزي ًفي صى ًبيّْ فىأىتىجى ؿى ًفييىا فىأىٍسمىعي بيكىاءى الصَّ ًة كىأىنىا أيًريدي أىٍف أيطىكّْ ىقيكـي ًإلىى الصَّبلى ألى

مىى أيمًّْو    ( )" .أىشيؽَّ عى

ٍف أيسىامىةى ٍبًف شىًريؾو قىاؿى شىًيٍدتي اأٍلىٍعرىابى يىٍسأىليكفى : " كفي تحذيره مف الحرج كضركرة رفعو  عى

عى  ـٍ ًعبىادى المًَّو كىضى رىجه ًفي كىذىا فىقىاؿى لىيي مىٍينىا حى رىجه ًفي كىذىا أىعى مىٍينىا حى مَّـى أىعى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى النًَّبيَّ صى

مىٍينىا  ًرجى فىقىاليكا يىا رىسيكؿى المًَّو ىىٍؿ عى ًف اٍقتىرىضى ًمٍف ًعٍرًض أىًخيًو شىٍيئنا فىذىاؾى الًَّذم حى رىجى ًإالَّ مى المَّوي اٍلحى

عى مىعىوي ًشفىاءن ًإالَّ  ٍع دىاءن ًإالَّ كىضى ـٍ يىضى انىوي لى ٍكا ًعبىادى المًَّو فىًإفَّ المَّوى سيٍبحى نىاحه أىٍف الى نىتىدىاكىل قىاؿى تىدىاكى جي

سىفه  ميؽه حى ا أيٍعًطيى اٍلعىٍبدي قىاؿى خي ٍيري مى ـى قىاليكا يىا رىسيكؿى المًَّو مىا خى  ()". اٍليىرى

فرفع الحرج كالمشقة في التكاليؼ كاألحكاـ مف أىـ المبادئ التي راعتيا الشريعة اإلسبلمية  

كما المشقة التي تدخؿ في باب العبادات إال مف أنكاع المشقة المعتادة كالتي تدخؿ في طاقة 

نما تككف مف أجؿ تحقيؽ مصالح مترتبة عمييا أك  الناس ، كما أنيا ال تككف مقصكدة لذاتيا كا 

 ( )دفع مفاسد متكقعة منيا لمحفاظ عمى مقاصد الشريعة الضركرية كالحاجية كالتحسينية 

أف يشعر : فالمشقة مثبل التي يشعر بيا الصائـ ضركرية لحكـ جمة قدرىا رب العباد كمنيا 

 ()الصائـ مع إخكانو المحتاجيف ، كييذب نفسو كيقكميا كيعكدىا النظاـ كاالنضباط كغيرىا 

كفي الكقت الذم يرل المشرع فيو الصائـ غير قادر عمى المشقة المعتادة كضع لو أحكاما 
                                                 

 5اٌغٛان ٠َٛ اٌغّؼخ  ، ؿ/ اٌغّؼخ  / 2ط/ سٚاٖ اٌجخبسٞ . 

 181ِٓ أخف اٌق٩ح ػٕذ ثىبء اٌقجٟ ، ؿ/ ا٤راْ / 1ط/ سٚاٖ اٌجخبسٞ  . 

غب٠خ " } ، 575 ، ؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي ؽذ٠ش فؾ١ؼ  ، ؿ3436/ ِب أٔضي هللا داء ئ٨ أٔضي ٌٗ ؽفبء  (1)/ اٌطت / سٚاٖ اثٓ ِبعٗ .  

.  {  " 5079 ٚ 4542/  ، اٌّؾىبح 433/  ، اٌقؾ١ؾخ 292/ اٌّشاَ 

  214 ، اٌضؽ١ٍٟ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ123 ، ؿ2َ/ اٌؾبهجٟ ، اٌّشعغ اٌغبثك . 

 214اٌضؽ١ٍٟ ، ا٨ػزذاي فٟ اٌزذ٠ٓ ، ؿ.  
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إزالة المشقة " استثنائية تحت باب الرخص كالسفر كالمرض كغيره بما يرفع عنو المشقة كالحرج 

في إلزامو ، فقد أباح تأخيره لمف يشؽ عميو مف المسافريف كالمرضى ، فيك سبحانو قد راعى 

 كىذه الرخصة تزكؿ بمجرد زكاؿ السبب فإف ( )" في فريضة الصياـ ىذه الكجكه مف الرحمة 

المريض الذم برء مف مرضو كالمسافر الذم عاد إلى بمده كجب بحقيـ الصياـ ، ككذلؾ سائر 

لذلؾ قرر العمماء بأف الحرج مرفكع عف المكمؼ باتفاؽ كأف الشارع لـ يقصد في  " ()العبادات 

التكميؼ المشقة كاإلعنات كأف اإلجماع عمى عدـ كقكعو كجكدا في التكميؼ كأف الشريعة 

كليذا فإف مف أراد أف يشدد عمى األمة في أمر مف األمكر " مكضكعة بقصد الرفؽ كالتيسير 

جماع العمماء   (). يككف قد خالؼ ركح اإلسبلـ كا 

المطمب الرابع  

: أقكاؿ العمماء في أىمية اليسر لمشريعة اإلسالمية 

" إف الشريعة لـ تقصد مف التكميؼ المشقة كالدليؿ عمى ذلؾ ما جاء في نصكص القرآف كالسنة 

 ، كما ()" فمك كاف قاصدا لممشقة لما كاف مريدا لميسر كالتخفيؼ كلكاف مريػدا لمحرج كالعسر 

كمما عمـ مف ديف األمة ضركرة ، " ثبت مف مشركعية الرخص ، ىك أمر مقطكع بو ، 

كرخص القصر ، كالفطرة  كالجمع ، كتناكؿ المحرمات في االضطرار فإف ىذا نمط يدؿ قطعا 

 ( )"عمى مطمؽ رفع الحرج كالمشقة 

المسمؾ الثاني : "  أحد المسمكيف األساسييف لتطبيؽ األحكاـ الشرعيةابف عاشكر كقد اعتبرىا 

 ()".مسمؾ التيسير كالرحمة بقدر ال يفضي إلى انخراـ مقاصد الشريعة : 

                                                 
 85اٌفشفٛس، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ. 

 303 ، ؿ1َ / اٌؾبهجٟ ، اٌّٛافمبد فٟ أفٛي اٌؾش٠ؼخ   . 

 ، اٌمشمبٚٞ ، اٌؼجبدح فٟ ا٦ع٩َ  ، 215 ، اٌضؽ١ٍٟ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ125 ـ  ؿ120 ِٓ ؿ2َ/ اٌؾبهجٟ ، اٌّشعغ ٔفغٗ . 

 196ؿ

٘ىزا ٟ٘ ػجبسح اٌؾبهجٟ  .  

 122، ؿ121، ؿ2َ / اٌؾبهجٟ ، اٌّٛافمبد فٟ أفٛي اٌؾش٠ؼخ . 

 269اثٓ ػبؽٛس ، ِمبفذ اٌؾش٠ؼخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 
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 مف دعائـ االقتصاد كاالعتداؿ في اإلسبلـ مستندا لمنصكص الزحيمي الشيخ محمدكاعتبرىا 

 (). الشرعية مف القرآف كالسنة 

يسر العبادات في اإلسبلـ " كيعتبر اليسر كرفع الحرج مف خصائص العبادة في اإلسبلـ 

 ( )  كمف المبادئ التي راعاىا اإلسبلـ في أمر العبادة ()" . كسيكلتيا كككنيا ال حرج فييا 

كاليسر كرفع الحرج مرتبة عالية بيف اإلفراط كبيف التفريط كبيف التشدد كالتنطع كبيف اإلىماؿ " 

 ()".  كالتضييع 

المطمب الخامس 

: مظاىر التيسير كصكره 

:  كقد جاءت صكر التيسير بألفاظ كأشكاؿ متعددة 

 ، فالرسكؿ صمى اهلل لـ يخير بيف أمريف إال إختار أيسرىما ()أف أحكاميا مبنية عمى التيسير 

ما لـ يكف إثما ، كاآليات التي كردت سابقا تدؿ بشكؿ قطعي عمى مراعاة التيسير في األحكاؿ 

. كميا 

  قاؿ تعالى   ففي باب العبادات ()كقد جاء التكميؼ اإلليي في األحكاـ بحسب الطاقة البشرية

  ْفَا ػَُّ وا اللََّه َما اْسَتطَْعُتم  () قاؿ تعالى  كفي باب النفقة :  َكلَُّي نَػْ ٌس ِإ َّ ُوْسَعَها ُ َ  ()  

()  

مَّـى الذم أكردناه سابقا  سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى  ( )".خذكا مف األعماؿ ما تطيقكف "كحديث الرسكؿ صى

                                                 
 211اٌضؽ١ٍٟ ، ا٨ػزذاي فٟ اٌزذ٠ٓ ، ؿ. 

 34ا١ٌّذأٟ ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ. 

 196اٌمشمبٚٞ ، اٌؼجبدح فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ.  

 101اٌؼّش ، اٌٛعط١خ فٟ مٛء اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ؿ. 

 271اثٓ ػبؽٛس ، اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ. 

 213اٌضؽ١ٍٟ ، ا٨ػزذاي فٟ اٌزذ٠ٓ ، ؿ. 

 16آ٠خ / عٛسح اٌزغبثٓ. 

 233آ٠خ / عٛسح  اٌجمشح. 

 22ؽذ٠ش فؾ١ؼ عجك رخش٠غٗ ، ؿ. 
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  أف األحكاـ تتغير في الحاالت االستثنائية فتنتقؿ مف الصعكبة إلى السيكلة كلذلؾ كاف مف

 كقد كرد تفصيؿ ليذه القاعدة في مبحث سابؽ ، ()" المشقة تجمب التيسير " األصكؿ الفقيية 

كعمى ىذا تطمؽ الرخصة عمى ما كاف مف المشركعات في التكسعة عمى العباد ، كأخذ حظكظيـ 

 (). فالرخص حظ العباد مف لطؼ اهلل 

  كالتي كانت مفركضة عمى األمـ السابقة كىذه ميزة ()رفع التكاليؼ الغميظة كاألحكاـ الشاقة 

. خصيا اهلل ألمة اإلسبلـ 

  لـ تترؾ لممخاطبيف بيا عذرا عمى التقصير في العمؿ ألنيا بنيت عمى أصكؿ الحكمة كالتعميؿ

 فنجد مثبل في باب الكضكء مف لـ يجد ماء أك يمحقو األذل مف الماء ()كالضبط كالتحديد ، 

رخص لو الشارع بالتيمـ ، كفي باب الصبلة مف لـ يستطع أف يصمي قائما فيصمي جالسا أك 

نائما أك بتحريؾ عينيو ، كفي باب الصياـ أباح اإلفطار لممريض الذم يخاؼ عمى نفسو اليبلؾ 

، كلمشيخ الكبير كالمسافر كالمرأة الحامؿ كالمرضع ، كبيذا نرل أف الشارع كضع حدكدا كضكابط 

 . لكؿ حالة خاصة كبالرجكع إلى كتب الفقو نجد ذلؾ كاضحا 

  ف قمت فقد فضؿ اإلسبلـ القميؿ المستمر عمى الكثير : الحرص عمى العبادة كدكاميا كا 

المنقطع ، ألف العبد بدكاـ العمؿ القميؿ تدكـ طاعتو لربو فيزيد أجره ، أما المكثر المنقطع فيصير 

(). إلى قمة في العمؿ كبالتالي قمة في األجر 
 

  معالجة اإلسبلـ لكثير مف قضايا الغمك كالنيي عف التشديد حتى صار أصبل مف

كنييو عف التشديد شيير في الشريعة ، بحيث " أصكؿ الشريعة غير منقطع عنيا 

 ()" . صار أصبل فييا قطعيا 
                                                 

 271اثٓ ػبؽٛس ، اٌّمبفذ اٌؼبِخ  ، ؿ. 

 306 ـ ؿ305 ، ؿ1َ/ اٌؾبهجٟ ، اٌّٛافمبد فٟ أفٛي اٌؾش٠ؼخ . 

 304 ، ك1َ/ اٌؾبهجٟ ،اٌّشعغ ٔفغٗ  . 

 271اثٓ ػبؽٛس ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ. 

 ) ، 1د ، ه. ،  د712، ا٤عجبة ا٢صبس اٌؼ٩ط ، ؿ2ط / ا٠ٌٍٛؾك ،ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ِؼ٩ ، ِؾىٍخ اٌغٍٛ فٟ اٌؼقش اٌؾبمش .  

   (َ 1992٘ـ ـ 1412
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المطمب السادس  

: الحكمة في التيسير كرفع الحرج 

  التخفيؼ عمى العباد كاالقتصاد في التديف كاالعتداؿ في األحكاـ .() 

  أف يحبب إلينا اإليماف بيسره كيرغبنا في السير عمى منيج اهلل مف غير انقطاع أك ممؿ ، أك

بغض لمعبادة ككراىية لمتكميؼ ، كالخكؼ مف إدخاؿ الفساد عمى جسـ المسمـ كمالو كعقمو كىذا 

 (). مف شأنو أف يحصؿ عمى لذة العبادة كيخؼ عميو ما ثقؿ عمى غيره 

  الخكؼ مف عدـ التكفيؽ بيف الكاجبات األخرل التي يكمؼ بيا اإلنساف مف العمؿ كالقياـ عمى

أىمو ككلده ، أك غيرىا فيتشدد بأحد ىذه الكاجبات كيقصر في الجانب اآلخر ، حتى يصؿ بو 

 كمما كرد عنو صمى اهلل عميو كسمـ في تربية الصحابة ()الحاؿ أف يترؾ األمكر جميعيا ، 

بضركرة إعطاء كؿ شيء حقو فبل يطغى جانب عمى آخر نييو عف السمر بعد العشاء كي ال 

مَّـى الى ييبىاًلي " نفكت فريضة الفجر إال لمف أراد التفقو في الديف  سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى كىافى رىسيكؿي المًَّو صى

ًديثى بىٍعدىىىا قىاؿى  كىافى الى ييًحبُّ النٍَّكـى قىٍبمىيىا كىالى اٍلحى ًة اٍلًعشىاًء ًإلىى ًنٍصًؼ المٍَّيًؿ كى بلى بىٍعضى تىٍأًخيًر صى

شيٍعبىةي ثيَـّ لىًقيتيوي مىرَّةن أيٍخرىل فىقىاؿى أىٍك ثيميًث المٍَّيًؿ 
كره مالؾ "  ، كقد أخذ اإلماـ مالؾ بيذا الرأم ()

" ال بأس بو ما لـ يضر ذلؾ بصبلة الصبح : ثـ قاؿ .. إحياء الميؿ كمو كقاؿ لعمو يصبح مغمكبا
 فالمكمؼ مطمكب بأعماؿ ككظائؼ شرعية ال بد لو منيا فإذا قاـ بعبادة أك عمؿ شاؽ كانيمؾ ()

بو انقطع عف غيره كال سيما حقكؽ العباد فكاف عممو أك عبادتو سببا في تقصيره في ما يجب 

(  ). عميو فعمو 
 

                                                                                                                                            
 725، ا٠ٌٍٛؾك ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ133 ، ؿ2َ/ اٌؾبهجٟ ، اٌّٛافمبد فٟ أفٛي اٌؾش٠ؼخ .  

 216اٌضؽ١ٍٟ ، ا٨ػزذاي فٟ اٌزذ٠ٓ ، ؿ .

 198 ، اٌمشمبٚٞ ، اٌؼجبدح  فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ142ـ ؿ139 ، ؿ2َ/ اٌؾبهجٟ ،اٌّشعغ اٌغبثك . 

 ، اٌضؽ١ٍٟ ، اٌّشعغ 198 ، اٌمشمبٚٞ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ148 ـ ؿ143، ؿ2َ/ اٌؾبهجٟ ، اٌّٛافمبد فٟ أفٛي اٌؾش٠ؼخ . 

 216اٌغبثك ، ؿ

. 294 ، ؿ647/ اعزؾجبة اٌزجى١ش ثبٌقجؼ فٟ أٚي ٚلزٙب ٚ٘ٛ اٌزغ١ٍظ  ( 40 )/ اٌّغبعذ ِٚٛامغ اٌق٩ح / سٚاٖ ِغٍُ . 

 145 ، ؿ2َ/ اٌؾبهجٟ ، اٌّٛافمبد . 

 143اٌؾبهجٟ ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ. 
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مف خبلؿ ما تقدـ مف حكمة التيسير في أمكر الديف يظير جميا ارتباط التيسير كرفع 

كالحكمة مف التيسير كرفع الحرج كفتح باب الرخص ىك التخفيؼ " الحرج بالكسطية ، 

كالرغبة في استمرار المكمؼ بالسير عمى منيج اهلل ...  عمى العباد كاالقتصاد في التديف 

.   إذا التيسير كالكسطية يتماشيا في خط كاحد ( )..."تعالى كالصراط المستقيـ 

                                                 
 216اٌضؽ١ٍٟ ، ا٨ػزذاي فٟ اٌزذ٠ٓ ، ؿ . 
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السمة الثانية  

العدؿ 

ككذلؾ جعمناكـ " العدؿ مف أىـ ما يميز الكسطية اإلسبلمية كما كضحنا في تفسير قكلو  تعالى 

بمعنى العدؿ ، فالحديث النبكم الصحيح فسر الكسط بمعنى العدؿ كبيذا قاؿ أىؿ " أمة كسطا 

 ، فمكال عدالة ىذه األمة ػ اإلسبلمية ػ لما استحقت ىذا التكريـ اإلليي بأف ()التأكيؿ كأىؿ المغة 

تككف شاىدة عمى الناس ، كبيذا ػ نرد عمى القائميف بأف ىذه اآلية ال تبرز معنى الكسطية ػ بأف 

. ىذه اآلية تبيف أىـ سمات الكسطية 

 كالتي قامت () كما أف العدؿ مف أىـ األسس كالقيـ التي جاءت بيا الشرائع السماكية الربانية ،

 (). عمييا مقاصد الشريعة اإلسبلمية 

فما المقصكد بالعدالة ؟ كما أدلتيا الشرعية ؟ كما أىـ صكرىا ؟ 

المطمب األكؿ  

تعريؼ العدؿ  

كالعدؿ ىك ضد الجكر كرجؿ عدؿ أم رضا كمقنع في الشيادة : العدالة مف الفعؿ الثبلثي عدؿ 

 (العدؿ  ): كىك في األصؿ مصدر ، كقـك عدؿ كعدكؿ أيضا كىك جمع عدؿ كقاؿ الفراء 

 (  ).بالفتح ما عدؿ الشيء مف غير جنسو 

كتعديؿ الشيكد أف تقكؿ إنيـ عدكؿ ، كتعديؿ الشيء تقكيمو يقاؿ عدلتو فاعتدؿ أم قكمتو 

 (). فاستقاـ ككؿ مثقؼ معتدؿ 

                                                 
 26ا٠ٌٍٛؾك ، اٌغٍٛ فٟ اٌذ٠ٓ فٟ ؽ١بح اٌّغ١ٍّٓ اٌّؼبفشح ،  ؿ. 

 ، ِإعغخ اٌش٠بْ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش 268ا١ٌّذأٟ ،اٌؾ١خ ػجذ اٌشؽّٓ ؽغٓ ؽجٕىخ ، اٌٛع١ضح  فٟ ا٤خ٩ق ا٦ع١ِ٩خ ٚأعغٙب ، ؿ. 

 165، ثبػجذ هللا ، ٚعط١خ أً٘ اٌغٕخ ، ؿ  (َ 1997٘ـ ـ 1418 ) ، 1ٚاٌزٛص٠غ ، ث١شٚد ، ه

 86اٌؼبٌُ ، اٌّمبفذ اٌؼبِخ ٌٍؾش٠ؼخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 

 417اٌشاصٞ ، ِخزبس اٌقؾبػ ، ؿ. 
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أقامو : كعدؿ في أمره عدال كعدالة كمعدلة استقاـ ، كفي حكمو حكـ بالعدؿ ، كالشيء عدال 

سكاه بو كجعمو مثمو قائما مقامػو ، : كسكاه ، كيقاؿ عدؿ الميزاف كعدؿ السيـ كالشيء بالشيء 

 (). كالعدالة في الفمسفة إحدل الفضائؿ األربع التي سٌمـ بيا الفبلسفة مف قديـ 

كقيؿ ىك األمر المتكسط بيف اإلفراط " ما قاـ في النفس أنو مستقيـ " كالعدؿ ضد الجكر كىك 

 ( ). كالتفريط 

كالكسط العدؿ ىك مفتاح السعادة لمجسـ كالنفس فيك ينظـ حياة اإلنساف دينا كدنيا ركحا كمادة 

 (). كعقبل كقمبا عمما كعمبل 

القصد كاالستقامة كالمكازنة كالمساكاة أم أنو يعني كضع :" كمما جاء في تعريؼ العدؿ إنو 

" . الشيء في مكانو الحقيؽ بو أف يكضع فيو ألنو ضد الميؿ عف الطريؽ السكم كىػك العػكج 
() 

كقد جاءت اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية الشريفة مبٌينة أىمية العدؿ باعتباره صفة مميزة 

العدؿ ، أك ما يدؿ عمييا  الميزاف : ألمة اإلسبلـ عمى غيرىا مف األمـ ، كقد جاءت صريحة 

. ، القسطاس ، القسط 

المطمب الثاني 

اآليات القرآنية التي تحث عمى العدؿ  

ٌر َوَأْحَ ُن  َْ ِويالً  " قاؿ تعالى  ()  َ َأْوُفوا اْلَكْيَل ِإذا ِكْلُتْم َوزِنُوْا  ِالِ ْ طَاِس اْلُ ْ َتِ يِم َذِلَك َخيػْ

. الميزاف العدؿ : كالقسطاس 

                                                                                                                                            
، رؾم١ك أؽّذ ػجذ اٌغفٛس ػطبس ، داس اٌؼٍُ ١٠٩ٌٍّٓ ، 1760 ، ؿ4ط/ اٌغٛ٘شٞ ، ئعّبػ١ً ثٓ ؽّبد ، ربط اٌٍغخ ٚفؾبػ اٌؼشث١خ  . 

. ثبة ا٩ٌَ فقً اٌؼ١ٓ (َ 1979٘ـ ـ 1399) ، 1ث١شٚد ، ه

 588، ثبة ػذي ، ؿ2ط / أ١ٔظ ، اٌّؼغُ اٌٛع١و  . 

 216٘بؽُ ، ا٦ع٩َ ٚثٕبء اٌؾخق١خ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ.  

 79اٌؾشلبٚٞ، ٔؾٛ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ.  

٘ـ ـ 1420 ) ، 1، داس ػّبس ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ، ػّبْ ، ه 90ػجذ اٌؾ١ّذ ، ِؾغٓ ، ِز٘ج١خ اٌؾنبسح ا٦ع١ِ٩خ ٚخقبئقٙب ، ؿ . 

  ِؾغٓ ػجذ اٌؾ١ّذ ِب لبٌٗ ا٦ِبَ اٌضِخؾشٞ. ٚلذ ٔمً د (َ 2000
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 ()  َوْيٌل لّْْلُ طَ ِّْ ينَ   : كقاؿ تعالى

. ففي اآلية األكلى أمر بالعدؿ بالكيؿ ، كفي اآلية الثانية حذر مف التنقيص بالكيؿ كالميزاف 

 ِإفَّ اللََّه يَْ ُمرُُكْم َأْف  ُػَؤدُّوا اْْلََمانَاِت ِإَلى َأْ ِلَها َوِإَذا َحَكْ ُتْم  َػْيَن النَّاِس َأْف :  كقاؿ تعالى

 ( . ) َ ْ ُكُ وا  ِاْلَعْدِؿ ِإفَّ اللََّه نِِع َّا يَِعُظُكْم  ِِه ِإفَّ اللََّه َكاَف َسِ يًعا َ ِصيًرا

: " يقكؿ القرطبي (  ) َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قَػوَّاِميَن  ِاْلِ ْ ِ  ُشَهَداء لِّلهِ  يَا  : كقاؿ تعالى

قٌكاميف بناء مبالغة أم ليتكرر منكـ القياـ بالقسط كىك العدؿ في شيادتكـ عمى أنفسكـ كشيادة 

يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قَػوَّاِميَن لِّلِه  : كقاؿ َتَعاَلى ()" المرء عمى نفسو إقراره بالحقكؽ عمييا 

ُشَهَداء  ِاْلِ ْ ِ  َو َ َيْ رَِمنَُّكْم َشَنآُف قَػْوـٍ َعَلى َأ َّ  َػْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُ َو َأقْػَرُب لِلتػَّْ َوى َوا ػَُّ وْا الّلَه ِإفَّ 

أتممت عميكـ : كالمعنى "  يقكؿ القرطبي في تفسير ىذه اآلية ( ) الّلَه َخِ يٌر ِ َ ا  َػْعَ ُلوَف 

نعمتي فككنكا قكاميف هلل ألجؿ ثكاب اهلل ، فقكمكا بحقو ، كاشيدكا بالحؽ مف غير ميؿ إلى 

 كفي ىذه اآليات يتبيف لنا كجكب اتصاؼ أمة اإلسبلـ بالعدؿ ()" أقاربكـ كحيؼ عمى أعدائكـ 

فيما بينيا ، كمع خصكميا كأعدائيا ، فيككف بذلؾ خمقا مف أخبلقيا ، ككما بينا سابقا فقد 

: اعتبرىا الفبلسفة مف أميات الفضائؿ األربع ، كلكف ما الحكمة مف تنكع التعبير في النصيف 

، كفي اآلية الثانية قدـ الشيادة " ككنكا قكاميف بالقسط شيداء هلل" ففي اآلية األكلى قدـ القسط 

كأرل أف السر في ذلؾ ىك إرادة الداللة عمى " " ككنكا قكاميف هلل شيداء بالقسط " عمى القسط 

                                                                                                                                            
 35آ٠خ / عٛسح ا٦عشاء . 

 1آ٠خ / عٛسح اٌّطفف١ٓ . 

 58آ٠خ / عٛسح إٌغبء . 

 135آ٠خ / عٛسح إٌغبء . 

 410 ، ؿ5ط/ اٌمشهجٟ اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ . 

  8آ٠خ / عٛسح اٌّبئذح . 

 109 ، ؿ6ط/ اٌمشهجٟ ، اٌّشعغ اٌغبثك. 
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أف كبل مف القكامة كالشيادة يجب أف يككنا بالعدؿ كيجب أف يككنا هلل أم مبتغى بو كجو اهلل 

  ()... " تعالى 

َهى َعِن اْلَ ْ َ اء َواْلُ نَكِر : كقاؿ َتَعاَلى  ِإفَّ الّلَه يَْ ُمُر  ِاْلَعْدِؿ َواِْلْحَ اِف َوِإيَتاء ِذي اْلُ ْرَ ى َويَػنػْ

اختمؼ : "  ، يقكؿ القرطبي في تفسير العدؿ في ىذه اآلية ( ) َواْل َػْ ِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َ ذَكَُّروفَ 

العدؿ ال الو إال اهلل كاإلحساف أداء الفرائض : العمماء في تأكيؿ العدؿ كاإلحساف فقاؿ ابف عباس 

كقاؿ عمي بف أبى طالب العدؿ اإلنصاؼ كاإلحساف ... ، كقيؿ العدؿ الفرض كاإلحساف النكافؿ 

العدؿ ىك كؿ مفركض مف عقائد كشرائع في أداء األمانات ، كترؾ : التفضؿ ، قاؿ ابف عطية 

عطاء الحؽ ، كاإلحساف ىك فعؿ كؿ مندكب  العدؿ : كقاؿ ابف العربي ... الظمـ كاإلنصاؼ ، كا 

بيف العبد كبيف ربو إيثار حقو تعالى عمى حظ نفسو ، كتقديـ رضاه عمى ىكاه ، كاالجتناب 

كأما العدؿ ... كأما العدؿ بينو كبيف نفسو فمنعيا بما فيو ىبلكيا . لمزكاجر كاالمتثاؿ لؤلكامر 

بينو كبيف الخمؽ فبذؿ النصيحة كترؾ الخيانة فيما قؿ ككثر ، كاإلنصاؼ مف نفسؾ ليـ بكؿ كجو 

، كال يككف منؾ إساءة إلى أحد بقكؿ كال فعؿ ال في سر كال في عمف ، كالصبر عمى ما يصيبؾ 

كفي ىذا التفسير ما يدؿ عمى ضركرة القياـ ( )" منيـ البمكل ، كأقؿ ذلؾ اإلنصاؼ كترؾ األذل 

كحقيقة العدؿ بيف شيئيف أك شخصيف التسكية بينيما في أمر ما ، . " بالعدؿ كااللتزاـ بو 

فالمقصكد بو إذا مراعاة التكسط بيف طرفي اإلفراط كالتفريط في كؿ شيء ، فالعدؿ بيف الناس 

ألنو يحقؽ السعادة لمناس كأف المفاسد التي نيت عنيا اآلية كىي الفحشاء "  مقصكد شرعي

 ()" .كالمنكر كالبغي تعرقؿ ىذه السعادة  

 

                                                 
  267ا١ٌّذأٟ ، اٌٛع١ضح فٟ ا٤خ٩ق ا٦ع١ِ٩خ ٚأعغٙب ، ؿ. 

  90آ٠خ / عٛسح إٌؾً . 

 166ـ ؿ165 ، ؿ10ط/ اٌمشهجٟ ، اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ. 

 86اٌؼبٌُ ، اٌّمبفذ اٌؼبِخ ٌٍؾش٠ؼخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 
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المطمب الثالث  

  :األحاديث النبكية الشريفة التي تبّيف العدؿ كأىميتو 

ًة فىيىقيكؿي  مَّـى ييٍدعىى نيكحه يىٍكـى اٍلًقيىامى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍدًرمّْ قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى فعىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي

ا أىتىانىا ًمٍف نىًذيرو  ـٍ فىيىقيكليكفى مى ًتًو ىىٍؿ بىمَّغىكي ـٍ فىييقىاؿي أًليمَّ سىٍعدىٍيؾى يىا رىبّْ فىيىقيكؿي ىىٍؿ بىمٍَّغتى فىيىقيكؿي نىعى لىبٍَّيؾى كى

مَّده كىأيمَّتيوي فىتىٍشيىديكفى أىنَّوي قىٍد بىمَّغى  ٍف يىٍشيىدي لىؾى فىيىقيكؿي ميحى ـٍ شىًييػدنا  )فىيىقيكؿي مى مىٍيكي يىكيكفى الرَّسيكؿي عى فىذىًلؾى  (كى

ؿَّ ًذٍكريهي  ـٍ  )قىٍكليوي جى مىٍيكي يىكيكفى الرَّسيكؿي عى مىى النَّاًس كى سىطنا ًلتىكيكنيكا شييىدىاءى عى ـٍ أيمَّةن كى عىٍمنىاكي كىذىًلؾى جى كى

سىطي اٍلعىٍدؿي  (شىًييدنا   ()" .كىاٍلكى

ٍدًرمَّ قىاؿى بىٍينىا نىٍحفي ًعٍندى رىسيكًؿ المًَّو " كفي بياف عدلو صمى اهلل عميو كسمـ  عف  أىبي سىًعيدو اٍلخي

ؿه ًمٍف بىًني تىًميـو فىقىاؿى يىا رىسيكؿى  ٍيًصرىًة كىىيكى رىجي كى ا أىتىاهي ذيك اٍلخي ـي قىٍسمن مَّـى كىىيكى يىٍقًس سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى صى

ًسٍرتي  ـٍ أىٍعًدٍؿ قىٍد ًخٍبتي كىخى ٍف يىٍعًدؿي ًإٍف لى مى ٍيمىؾى كى مَّـى كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى المًَّو اٍعًدٍؿ قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى

ـٍ أىٍعًدٍؿ   ( )" .ًإٍف لى

ًميُّ ٍبفي أىًبي  مىى بىًعيرو كىافى أىبيك ليبىابىةى كىعى ثىةو عى ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو قىاؿى كينَّا يىٍكـى بىٍدرو كيؿُّ ثىبلى  كعىٍف عى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍقبىةي رىسيكًؿ المًَّو صى كىانىٍت عي مَّـى قىاؿى كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ًميمىٍي رىسيكًؿ المًَّو صى طىاًلبو زى

ًف اأٍلىٍجًر ًمٍنكيمىا  ا ًبأىٍقكىل ًمنّْي كىالى أىنىا ًبأىٍغنىى عى ا أىٍنتيمى ٍنؾى فىقىاؿى مى ( )"قىاؿى فىقىاالى نىٍحفي نىٍمًشي عى

مَّى المَّو " كفي بيانو صمى اهلل عميو كسمـ أجر مف يقيـ العدؿ عند اهلل تعالى  قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى

ًكٍمتىا يىدىٍيًو  ؿَّ كى ٍف يىًميًف الرٍَّحمىًف عىزَّ كىجى نىاًبرى ًمٍف نيكرو عى مىى مى مَّـى ًإفَّ اٍلميٍقًسًطيفى ًعٍندى المًَّو عى سى مىٍيًو كى عى

ليكا  مىا كى ـٍ كى ـٍ كىأىٍىًميًي ٍكًمًي (  )" .يىًميفه الًَّذيفى يىٍعًدليكفى ًفي حي

                                                 
 ،ؽممٗ اٌز٘جٟ  لبي أثٛ 72 ـ ؿ71 ،، ؿ3001/ ِٓ عٛسح آي ػّشاْ (9َ )/ رفغ١ش اٌمشآْ ػٓ سعٛي هللا  / 5ط/ سٚاٖ اٌزشِزٞ . 

،  "}( 4287)اثٓ ِبعٗ {" . 672 ـ ؿ671ؽذ٠ش ؽغٓ ، ؿ: ٚؽممٗ  ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي. ػ١غٝ ؽذ٠ش ؽغٓ 

 488 ، ؿ1063/ روش اٌخٛاسط ٚففبرُٙ  ( 47 )/ اٌضوبح / فؾ١ؼ ِغٍُ / سٚاٖ ِغٍُ . 

: ، ؽممٗ ا٤سٔبؤٚه ٚلبي 17 ، ؿ3901/ رزّخ ِغٕذ ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد / ِغٕذ اٌّىضش٠ٓ ِٓ اٌقؾبثخ  / 7ط/ سٚاٖ ا٦ِبَ أؽّذ . 

ئعٕبدٖ ؽغٓ ِٓ أعً ػبفُ ثٓ ثٙذٌخ ٚثم١خ سعبٌٗ سعبي اٌقؾ١ؼ  

 933 ، ؿ1827/ فن١ٍخ ا٦ِبَ اٌؼبدي ٚػمٛثخ اٌغبئش  ( 5 )/ ا٦ِبسح /سٚاٖ ِغٍُ . 
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ٍنيىا أىفَّ " كفي عدلو في إقامة الحدكد ما كرد في قصة المرأة المخزكمية  اًئشىةى رىًضي المَّو عى عىٍف عى

مىٍف  مَّـى كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍف ييكىمّْـي رىسيكؿى المًَّو صى قىٍت فىقىاليكا مى كًميَّةي الًَّتي سىرى ٍرأىةي اٍلمىٍخزي ٍتييـي اٍلمى ٍيشنا أىىىمَّ قيرى

مَّى المَّو  مَّـى فىكىمَّـى رىسيكؿى المًَّو صى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍيدو ًحبُّ رىسيكًؿ المًَّو صى مىٍيًو ًإالَّ أيسىامىةي ٍبفي زى يىٍجتىًرئي عى

ٍف  ؿَّ مى طىبى قىاؿى يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإنَّمىا ضى ـى فىخى ديكًد المًَّو  ثيَـّ قىا دٍّ ًمٍف حي مَّـى فىقىاؿى أىتىٍشفىعي ًفي حى سى مىٍيًو كى عى

ـي المًَّو لىٍك أىفَّ  دَّ كىاٍي مىٍيًو اٍلحى ـٍ أىقىاميكا عى ًعيؼي ًفيًي ذىا سىرىؽى الضَّ ـٍ كىانيكا ًإذىا سىرىؽى الشًَّريؼي تىرىكيكهي كىاً  ـٍ أىنَّيي قىٍبمىكي

مَّده يىدىىىا  قىٍت لىقىطىعى ميحى مَّـى سىرى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى مَّدو صى   ( )" .فىاًطمىةى ًبٍنتى ميحى

فقد حذر النبي صمى اهلل عميو كسمـ أصحابو مف مشابية األمـ السابقة في أنيـ كانكا يفرقكف في 

إقامة الحدكد بيف األشراؼ كالفقراء فبل يمتزمكف بالعدؿ في أحكاميـ كبيف ليـ  أف ذلؾ كاف مف 

 . أسباب ىبلكيـ في الدنيا كاآلخرة 

فأمة اإلسبلـ تفردت بتنفيذ العدؿ دكف محاباة أك تشدد  كىذا ما جعميا خير أمة أخرجت لمناس  

. فجميع المسمميف سكاسية أماـ إقامة شرع اهلل ، كبذلؾ تبرز قمة الكسطية 

كمف خبلؿ ما تقدـ تبيف لنا عدلو صمى اهلل عميو كسمـ كحثو عمى تكخي العدؿ في أمكر الحياة 

كميا ، كعمى جميع أفراد المجتمع ، فبل يخمك جانب مف جكانب الشريعة اإلسبلمية مف مراعاة 

.  العدؿ كاعتباره أساسا إلقامتيا 

المطمب الرابع  

رأم العمماء في العدؿ كأىميتو كشركطو  

 ()سار الغزالي عمى نيج الفبلسفة القدماء كأرسطك كغيره في اعتبار العدؿ مف أميات الفضائؿ

ٍيرىةى قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي : منطمقا بذلؾ كاهلل أعمـ مف أحاديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ  ٍف أىًبي ىيرى عى

                                                 
لطغ اٌغبسق  ( 2)/ اٌؾذٚد/  ، ٚسٚاٖ ِغٍُ 199وشا١٘خ اٌؾفبػخ فٟ اٌؾذ ئرا سفغ ٌٍغٍطبْ ، ؿ/ اٌؾذٚد  / 8ط / سٚاٖ اٌجخبسٞ  . 

 851 ـ 850 ، ؿ1688/ اٌؾش٠ف ٚغ١شٖ ٚإٌٟٙ ػٓ اٌؾفبػخ فٟ اٌؾذٚد 

  1982 ، 2، داس ا٤ٔذٌظ ، ث١شٚد، ه101اٌزىش٠زٟ ، ٔبعٟ ، اٌفٍغفخ ا٤خ٩ل١خ ا٤ف٩ه١ٔٛخ ػٕذ ِفىشٞ ا٦ع٩َ ، ؿ. 
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ًؽ  اًلحى اأٍلىٍخبلى ـى صى ا بيًعٍثتي أًليتىمّْ مَّـى ًإنَّمى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى  ، فالعدؿ مف األخبلؽ التي حثت ()"المًَّو صى

كىذه الفضائؿ يجدر بالمؤمف أف يتخمؽ بيا ،  عمييا األدياف السابقة مع التفاكت في مراعاتيا ، 

الحكمة كالشجاعة كالعفة كالعدؿ ، كمما : فاإلماـ الغزالي أرجع أميات األخبلؽ إلى أصكؿ أربع 

حالة بالنفس القكة كالشجاعة الغضب الشيكة يحمميا عمى مقتضى الحكمة " قالو عف العدؿ أنو 

كأما قكة العدؿ " كيقكؿ في مكاف آخر " كتضبطيما في االسترساؿ كاالنقباض حسب مقتضاىا 

" . فيك ضبط الشيكة كالغضب تحت إشارة العقؿ كالشرع 

كالعدؿ إذا فات فميس لو طرفا زيادة كنقصاف بؿ لو " كيقكؿ عف العدؿ بأنو مف غير أطراؼ ، 

 ( )." ضد كاحد كمقابؿ ، كىك الجكر 

ممكة ، أم ىيئة راسخة في النفس تمنع مف اقتراؼ كبيرة " كقد بيف السيكطي حد العدالة بأنيا 

 ()" . ىذه أحسف عبارة في حدىا " أك صغيرة دالة عمى الخسة أك مباح يخؿ بالمركءة كيقكؿ 

ف ... كالعدالة ممكة تمنع مف قامت بو مف اقتراؼ الكبائر ، كالممكة كيفية راسخة في النفس "  كا 

فماىية العدؿ أنو تمكيف صاحب الحؽ بحقو بيده أك يد نائبو  ". " كماؿ العدالة بالمركءة  

فمعنى العدؿ مشعر بالككف بيف جانبيف يتجاذبانو ، كلك كاف ... " . " كتعيينو لو قكال أك فعبل 

 ( )". أحد الجانبيف ذاتا اعتبارية  

بأنو " أك " إعطاء كؿ ذم حؽ ما يعادؿ حقو كيساكيو دكف زيادة كال نقصاف " إذف العدؿ 

  ()" .المساكاة بيف التصرؼ كبيف ما يقتضيو الحؽ دكف زيادة كال نقصاف

                                                 
ؽذ٠ش فؾ١ؼ ، ئعٕبدٖ :  ، ؽممٗ ا٤سٔبؤٚه ٚلبي8952/ رزّخ ِغٕذ أثٟ ٘ش٠شح  / ثبلٟ ِغٕذ اٌّىضش٠ٓ  / 14ط/ سٚاٖ ا٦ِبَ أؽّذ . 

   513 ـ ؿ512لٛٞ ٚسعبٌٗ سعبي اٌقؾ١ؼ غ١ش ِؾّذ ثٓ ػغ٩ْ ، فمذ سٜٚ ٌٗ ِغٍُ ِزبثؼخ ٚ٘ٛ لٛٞ اٌؾذ٠ش ، ؿ

 ، داس ػّبس ، 115ِؾّذ ، اٌزشث١خ ا٨عزّبػ١خ فٟ فىش ا٦ِبَ اٌغضاٌٟ، ؿ. عٟ ، دٞ، اٌذ178، ؿ 3ط/، ئؽ١بء ػٍَٛ اٌذ٠ٓ اٌغضاٌٟ . 

 ٚرؾٍّٙب ػٍٝ ٚاٌؼذي ؽبٌخ ٌٕفظ ٚلٛح ثٙب رغٛط اٌغنت ٚاٌؾٙٛح" ،  ٌٚمذ ٔمً اٌؼجبسح وّب ٠ٍٟ  (َ 2001٘ـ ـ 1421 ) ، 1ه ػّبْ ،

"    ِمزنٝ اٌؾىّخ ٚٔنجطٙب فٟ ا٨عزشعبي ٚا٨ٔمجبك ؽغت ِمزنب٘ب 

 259 ـ ؿ258 ، ؿ2ط / اٌغ١ٛهٟ ، ا٤ؽجبٖ ٚإٌظبئش. 

 294 ، ؿ215 ـ ؿ214اثٓ ػبؽٛس ، أفٛي إٌظبَ ا٨عزّبػٟ ، ؿ. 

 258ـ ؿ257ا١ٌّذأٟ ، اٌٛع١ضح فٟ ا٤خ٩ق ا٦ع١ِ٩خ ٚأعغٙب ، ؿ. 



 142 

كالكسط العدؿ بيذا المعنى سمكؾ كغاية كعمـ كعمؿ كانتياجو ىك السبيؿ األقـك الذم يصمح " 

لئلنساف في حياتو الدنيكية إذ ىك باب االستقامة كمفتاح السبلمة كالخير الفاضؿ في الدنيا 

 لمجسـ كالنفس فيك ينظـ حياة اإلنساف دينا ةالكسط العدؿ إذف ىك مفتاح السعاد. " " كاآلخرة 

 ()". كدنيا ركحا كمادة عقبل كقمبا عمما كعمبل  

كالعدالة لفظ يقتضي ذكر المساكاة كال يستعمؿ إال باعتبار اإلضافة كىي في التعارؼ إذا " 

ذا اعتبرت بالفعؿ في القسط القائـ : اعتبرت بالقكة  ىيئة في اإلنساف يطمب بيا المساكاة ، كا 

نما يراد بو أف أفعالو كاقعة عمى  ذا كصؼ اهلل بالعدؿ فميس يراد بو الييئة كا  عمى االستكاء كا 

 ()" . نياية االنتظاـ 

كلكف ليس "بأف ال تناقض بيف الكسطية بمعنى العدؿ كالكسطية بيف طرفيف : كيقكؿ المكيحؽ 

بيف القكؿ بأف الكسط ىك العدؿ كالقكؿ بأنو الجزء بيف الطرفيف تعارض إذ أف الجزء بيف 

كالعدؿ يأتي في " كقاؿ في مكاف آخر " الطرفيف في مكضع اعتدؿ عف جانبي االنحراؼ 

ذىٍيفىةى قىاؿى يىا مىٍعشىرى اٍلقيرَّاًء "الغالب كسطا بيف طرفيف ذميميف كاستدؿ في ذلؾ عمى ما كرد  عىٍف حي

الن بىًعيدنا  بلى مىٍمتيـٍ ضى ًشمىاالن لىقىٍد ضى ٍذتيـٍ يىًميننا كى (  ) ()" اٍستىًقيميكا فىقىٍد سىبىٍقتيـٍ سىٍبقنا بىًعيدنا فىًإٍف أىخى

كال أرل تناقضا بيف ما قالو الغزالي كما قالو المكيحؽ إذ أف صفة العدؿ كصفة ال يكجد ليا 

نما ليا نقيض كىك الجكر كالظمـ بينما العدؿ كييئة يقع بيف طرفيف إذا ممت ألحدىما  طرفاف كا 

.   فتحكـ العقؿ كالشرع بالنفس يجعميا ترجع لمعدؿ كترفض أف تظمـ أك تيظمـ . اختؿ العدؿ 

                                                 
 80 ، ؿ78اٌؾشلبٚٞ ، ٔؾٛ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ،ؿ. 

 525اٌؼبٌُ ، اٌّمبفذ اٌؼبِخ ٌٍؾش٠ؼخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 

  570 ، ؿ7282/ ا٨لزذاء ثغٕٓ سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  ( 2 )/ ا٨ػزقبَ ثبٌغٕخ  / 4ط/ سٚاٖ اٌجخبسٞ .

 29ا٠ٌٍٛؾك ، اٌغٍٛ فٟ اٌذ٠ٓ ، ؿ. 
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ذا كاف الكسط شيئا بيف شيئيف فإنو يمـز ألف يككف شرعيا أف يككف عدال ، فإذا ماؿ "  كا 

ما إلى التفريط كىذا خركج عف حقيقة العدؿ ، كمف  كانحرؼ إلى أحد الطرفيف إما إلى اإلفراط كا 

  ()" . ثـ خركج عف الكسط 

كمما تقدـ يتبيف لنا عبلقة العدؿ بالكسطية فبل كجكد لمكسطية بعيدا عف العدؿ إذ بفقدانو نفقد 

. الخيرية كاألفضمية كنفقد االعتداؿ التي ىي مف أبرز مبلمح الكسطية 

 المطمب الخامس  

: صكر العدؿ في الشريعة اإلسالمية 

صكر العدؿ في الشريعة كثيرة فيي شاممة لجميع جكانب الحياة فكؿ أمر مف أمكر الديف جاء 

 ، فالعدؿ مف مقكمات بناء الشخصية اإلسبلمية السكية فبل يتأثر بالعكامؿ ()عمى كفؽ العدؿ 

الخارجية التي تسعى إلبعاده عف عدلو سكاء كاف حاكما أك قاضيا أك مدرسا أك إماما أك 

 كال ينجر كراء شيكاتو كعكاطفو فبل يحممو كره إنساف ()شاىدا ، ففي كؿ أحكالو يتكخى العدؿ 

عمى الجكر كالظمـ كال يحممو اختبلؼ المذىب عمى التجني عمييـ كال يحممو اختبلؼ الممة إلى 

فالمسمـ معتدؿ في مشاعره ال " فالعدؿ حؽ عاـ لكؿ أحد مف الناس" التعدم عمى حقكؽ الناس 

، كلذلؾ نرل أىؿ اإليماف الصادقيف أىؿ عدؿ ، إذ دفعيـ حبيـ ()ينجر كراءىا فبل يظمـ أحدا 

يمانيـ بو عمى إقامة العدؿ ، كالحكـ بالعدؿ ، كالشيادة بالعدؿ ، كمعاممة الناس بالعدؿ  لمحؽ كا 

 ( ). ، كالقكؿ بالعدؿ ، كالكتابة بالعدؿ إلى غير ذلؾ مما يدخؿ فيو العدؿ كالحؽ 

    كسأذكر مثاال نممس فيو عدؿ اإلسبلـ ككسطيتو  

                                                 
 123اٌؼّش ، اٌٛعط١خ فٟ مٛء اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ؿ.  

 36ٔقش ،  ا٦ع٩َ ٚلنب٠ب اٌؼقش ، ؿ.  

 27٘بؽُ ، ٚعط١خ ا٦ع٩َ ، ؿ.  

 167ثبػجذ هللا، ٚعط١خ أً٘ اٌغٕخ ث١ٓ اٌفشق ، ؿ.  

 266ا١ٌّذأٟ ، اٌٛع١ضح فٟ ا٤خ٩ق ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ.  
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فالكسطية تظير  في األمكاؿ بكضعيا في مكضعيا التي خمقت ألجمو كأمر بو الشارع ، 

فالعدؿ فييا يشمؿ كسبيا كتأدية ما عمييا مف حقكؽ ككاجبات ، كالزكاة ، كالصدقات ، 

نفاقيا ... كاإلنفاؽ عمى مف تجب عمييـ النفقة  . كاتباع أرشد الطرؽ لتنميتيا كا 

طمب اإلنفاؽ المحمكد كالذم يكسب : كقد تكصؿ الشارع إلى تحقيؽ مقصد األمكاؿ بمسمكيف 

 ( ).صاحبو العدالة ببذؿ ما أكجبت عميو الشريعة بذلو  ، كطمب الكؼ عف االمساؾ المذمـك 

فاإلنفاؽ الكسط خير في طبيعتو إذ يحقؽ الكحدة فبل حقد بيف الناس كال شقاؽ ، فالكحدة خير 

 (). كالكحدة كالكسط كالخير صفات لشيء كاحد ىك الحؽ . كالكسط خير 

. كبذلؾ نرل أف العدؿ مف أىـ سمات الكسطية كال تتحقؽ الكسطية مف غير عدؿ 

                                                 
 527اٌؼبٌُ ، اٌّمبفذ اٌؼبِخ ٌٍؾش٠ؼخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ.  

 121وّبي ، ِغزمجً اٌؾنبسح ، ؿ.  
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السمة الثالثة 

االعتداؿ كالتكازف  

كقد عبر عنيا بعضيـ بالبينية ألنيا تقع بيف أمريف ، كبعضيـ باالقتصاد بمعنى التكسط بيف 

. أمريف إال أننا في ىذا المبحث سنفصؿ بينيا ، كنتناكؿ االعتداؿ مف جيات مختمفة 

المطمب األكؿ 

تعريؼ االعتداؿ  

تكسط حاؿ بيف حاليف في كـ أك كيؼ ، كقكليـ جسـ معتدؿ بيف الطكؿ : االعتداؿ في المغة 

كالقصر ، كماء معتدؿ بيف الحار كالبارد ، ككؿ متناسب فقد اعتدؿ ، ككؿ ما أقمتو فقد عدلتو  

.  ()االستقامة : كاالعتداؿ 

بيف : ماء معتدؿ : بأنو تكسط بيف حاليف في كـ أك كيؼ أك تناسب ، يقاؿ : كعيٌرؼ أيضا 

بيف الحرارة كالبركدة ، كجسـ معتدؿ بيف الطكؿ كالقصر ، أك بيف : الحار كالبارد ، كجك معتدؿ 

 ()القكاـ: البدانة كالنحافة ، كحسنة االعتداؿ 

: كأما االعتداؿ في لغة الفقياء كاألصكلييف 

ىك الكماؿ كىك إعطاء كؿ شيء حقو مف غير زيادة أك نقصاف كىك ينشأ عف معرفة حقائؽ " 

األشياء عمى ما ىي عميو كمعرفة حدكدىا كغاياتيا كمنافعيا كىك الحكمة المنٌكه بيا في قكلو 

 ()" . يؤتي الحكمة مف يشاء " تعالى 

                                                 
 ، داس 10،  ػجذ اٌمبدس ، ِؾّذ أؽّذ ، ٩ِِؼ اٌفىش ا٦ع٩ِٟ ث١ٓ ا٨ػزذاي ٚاٌغٍٛ، ؿ433،ؿ3ط/اثٓ ِٕظٛس ، ٌغبْ اٌؼشة .  

 1994اٌّؼشفخ ، ا٦عىٕذس٠خ ، 

 588 ، ؿ2ط/ أ١ٔظ ، اٌّؼغُ اٌٛع١و .  

، لشأٖ ٚأخشط أؽبد٠ضٗ ٚٚصك ؽٛا٘ذٖ ِؾّذ اٌطب٘ش 47اثٓ ػبؽٛس ، ِؾّذ اٌطب٘ش، أفٛي إٌظبَ ا٨عزّبػٟ ا٦ع٩ِٟ ، ؿ.  

 (َ 2001٘ـ ـ 1421) ، 1ا١ٌّغبٚٞ ، داس إٌفبئظ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ، ا٤سدْ ، ه
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 ()... إنو الطريؽ الكسط بيف اإلفراط كالتفريط كىما خمقاف ذميماف : " كقيؿ أيضا في تعريفو 

. فالكسط ىك طريؽ األماف كىك السمكؾ المحمكد 

عطاء كؿ : " كجمع آخركف بيف التعريفيف  كنقصد باالعتداؿ عدـ اإلفراط كالتفريط في أم شيء كا 

  ()". ذم حؽ حقو 

يتضح لنا أف مفيـك االعتداؿ يتضمف مدلكليف ميميف مرتبطيف ارتباطا " كيقكؿ محمد عبد القادر 

كأثبت ما جاء بو مف " الكسطية كاالستقامة ، كىما ضد التطرؼ كاالنحراؼ : كثيقا ببعضيا كىما 

أف االعتداؿ ىك الكسطية كاالستقامة مف آيات القرآف الكريـ كاألحاديث النبكية الشريفة ، ففي 

وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً لَّْتُكونُوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَف الرَُّسوُؿ َعَلْيُكْم  : قكلو تعالى 

فالكسطية ىنا فضيمة ، كقد جعؿ اهلل الكسطية كالمتكسط ذا فضؿ كبير كما : " قاؿ   َشِهيداً 

ف الكسطية : ، كيقكؿ " جعؿ لو خصكصية كتميزا  إف االعتداؿ أصؿ في الفطرة اإلنسانية  كا 

 (). تمثؿ الركيزة األكلى لبلعتداؿ كاالستقامة تمثؿ الركيزة الثانية لو 

كلما كاف االعتداؿ مطمبا دينيا كاف الفكر األكثر التصاقا بالديف كااللتزاـ بقكاعده ىك الفكر األكثر 

اعتداال ، كذلؾ ىك فكر أىؿ السنة القائـ عمى تطبيؽ النصكص الكاردة في الكتاب كالسنة غير 

 ( )". فاالعتداؿ إذف ميزاف الديف " المحرؼ ليا بتأكيؿ متعسؼ أك تبديؿ معانييا 

إف قكاـ الصفات الفاضمة االعتداؿ  أم التكسط " كيعتبر االعتداؿ أساسا لقكاـ األخبلؽ الفاضمة 

بيف طرفي اإلفراط كالتفريط ألف ذينؾ الطرفيف يدعكىما إلى اتباع اليكل الذم حذرنا اهلل منو في 

 ()". مكاطف كثيرة 

                                                 
 138اٌغضائشٞ ، ِٕٙبط اٌّغٍُ ، ؿ .  

 71ص٠ذاْ ، أفٛي اٌذػٛح ، ؿ. 

 11 ـ ؿ10ػجذ اٌمبدس ، ٩ِِؼ اٌفىش ا٦ع٩ِٟ ، ؿ. 

 5ػجذ اٌمبدس ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، اٌّمذِخ ، ؿ.  

 184اثٓ ػبؽٛس ، ِمبفذ  اٌؾش٠ؼخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 
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ف مف أسرار حكمة الشريعة أف كؿ ما يطمب الطبع فيو الطرؼ األقصى ككاف فيو فساد جاء  كا 

(  )الشرع بالمبالغة في المنع فيو ،فيككف الطبع باعثا كالشرع مانعا فيتقاكماف كيحصؿ االعتداؿ

. فاالعتداؿ يجمع بيف الكسطية كاالستقامة كالخيرية ، في كؿ جانب مف جكانب الحياة 

كيعد االعتداؿ كالتكسط مف معاني الكسطية المثبتة لؤلمة اإلسبلمية إلى جانب البينية كالخيرية 

... ككؿ مف ىذه المعاني الثبلثة صحيح  " ()" ككذلؾ جعمناكـ أمة كسطا : " قاؿ تعالى 

كأما التكسط بيف اإلفراط ... فالعدكؿ ال يككنكا إال خيارا بؿ ال تتكفر العدالة إال في خيار الناس 

 ()". كالتفريط كبيف الغبلة كالجفاة فإنو عدؿ كاعتداؿ كىك خير مف الميؿ إلى أحد الطرفيػف 

ىك التكسط بيف االمتناع عف الطعاـ كالشراب كما ككيفا " كقيؿ عف االعتداؿ في الطعاـ كالشراب 
ى آدىًميّّ ًكعىاءن شىرِّا ًمٍف " ، كفي بياف حدكده أثبت ما جاء عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ () مىا مىؤلى

ثيميثه  ثيميثه ًلشىرىاًبًو كى الىةى فىثيميثه ًلطىعىاًمًو كى ٍمبىوي فىًإٍف كىافى الى مىحى ته ييًقٍمفى صي ـى أيكيبلى ٍسًب اٍبًف آدى بىٍطفو ًبحى

 ()... كقد اعتبر ىذا الحديث جامع ألصكؿ الطب كميا ()ًلنىفىًسًو 

المطمب الثاني  

اآليات القرآنية التي تحث عمى االعتداؿ 

ف لـ يذكر   اىتـ القرآف الكريـ باالعتداؿ كالحث عميو ، كمدح فاعمو ، كذـ اإلفراط كالتفريط ، كا 

قكلو ففي آيات القرآف الكريـ لـ أجدىا إال في : لفظ االعتداؿ صراحة إال أنو جاء ما يدؿ عميو 

 كقد جاء تفسيرىا في صحيح البخارم ميٍعتىًدؿى ( ) الَِّذي َخَلَ َك َفَ وَّاَؾ فَػَعَدَلكَ   : تعالى

                                                 
  232، ؿ231 ، ؿ1ط/ اٌغضاٌٟ ، ئؽ١بء ػٍَٛ اٌذ٠ٓ. 

 237ثبػجذ هللا ، ٚعط١خ أً٘ اٌغٕخ ث١ٓ اٌفشق ، ؿ. 

 162ثبػجذ هللا ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ. 

،  (َ 1994٘ـ 1414 )، 1ِغزٛ ، ِؾٟ اٌذ٠ٓ د٠ت ، اٌطؼبَ ٚاٌؾشاة ث١ٓ ا٨ػزذاي ٚا٦عشاف ، داس اٌىٍُ اٌط١ت ، دِؾك ، ه.

 27ـ ؿ26ؿ

، ؽممٗ اٌز٘جٟ لبي أثٛ ػ١غٝ ؽذ٠ش ؽغٓ فؾ١ؼ ، 317 ، ؿ2380/ وشا١٘خ وضشح ا٤وً  (47)/ اٌض٘ذ  / 4ط/ سٚاٖ  اٌزشِزٞ . 

 "[  3349/ اثٓ ِبعٗ "] ، 536ؽذ٠ش فؾ١ؼ ، ؿ: ٚلبي : ٚؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ 

اٌؾٕجٍٟ ، اثٓ سعت ص٠ٓ اٌذ٠ٓ أثٛ اٌفشط ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ؽٙبة اٌذ٠ٓ ثٓ أؽّذ ثٓ فشط اٌؾٕجٍٟ اٌجغذادٞ ، عبِغ اٌؼٍَٛ ٚاٌؾىُ ، . 

د  .ه ، د.  ، داس اٌّؼشفخ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ، ث١شٚد ، د399ـ ؿ398ؿ

 7آ٠خ / عٛسح ا٨ٔفطبس . 
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ٍمًؽ، كمف قرأىا بالتخفيؼ فتعني   كرىةو  )اٍلخى مَّا قىًبيحه أىٍك طىًكيؿه أىٍك  (ًفي أىمّْ صي سىفه كىاً  شىاءى ًإمَّا حى

  ()" . قىًصيره 

منيا ما جاء . كأما اآليات التي تكضح معنى االعتداؿ كالتكسط في القرآف كتحث عميو فمتعددة 

ِإنََّ ا الّلُه ِإلَػٌه َواِحٌد ُسْ َ انَُه َأف َيُكوَف َلُه َوَلٌد لَُّه َما ِفي ال ََّ اَوات َوَما  : قاؿ تعالى : في العقائد 

 فالمسممكف يعبدكف إليا كاحدا ىك اهلل تعالى فكانكا كسطا بيف ()  ِفي اَْلْرِض وََكَ ى  ِالّلِه وَِكيالً 

القائميف بتعدد اآللية كاتخاذىا أربابا مف دكف اهلل كالنصارل كغيرىـ ، كبيف المادييف الذيف 

إف كسطية " يجحدكف كجكد الرب الخالؽ ، كيؤمنكف بأزلية المادة ، كالشيكعييف كأنصارىـ  

اإلسبلـ تظير عمى قمة مضيئة بالبراىيف القطعية بيف الفريقيف فتعمف اإليماف بالخالؽ الرب 

  ( )" . األزلي الذم لو ممؾ السماكات كاألرض 

   كفي االعتداؿ بيف عمؿ الدنيا دار العمؿ كالسعي كاالختبار كبيف اآلخرة دار الثكاب كالحساب 

نْػَيا َوَأْحِ ن َكَ ا َأْحَ َن  : قاؿ تعالى  اَر اآْلِخَرَة َوَ   َنَس َنِصيَ َك ِمَن الدُّ َوا ْػَتِغ ِفيَ ا آ َاَؾ اللَُّه الدَّ

   ()  اللَُّه ِإلَْيَك َوَ   َػْ ِغ اْلَ َ اَد ِفي اْْلَْرِض ِإفَّ اللََّه َ  ُيِ  ُّ اْلُ ْ ِ ِدينَ 

َواْقِصْد ِفي َمْ ِيَك َواْغُضْض ِمن َصْوِ َك ِإفَّ أَنَكَر  :  في قكلو تعالى ك االعتداؿ في السمكؾ جاء

. كالقصد يعني االعتداؿ كما يعني التكسط  ()  اْْلَْصَواِت َلَصْوُت اْلَ ِ يِر 

َو َ َ ْ َعْل يََدَؾ َمْ ُلوَلًة ِإَلى ُعُنِ َك َو َ  َػْ ُ ْطَها ُكلَّ اْلَ ْ ِ  فَػتَػْ ُعَد  :  قاؿ تعالى كفي اإلنفاؽ 

َوالَِّذيَن ِإَذا َأنَ ُ وا َلْم ُيْ رُِفوا َوَلْم يَػْ تُػُروا وََكاَف  َػْيَن َذِلَك  : كقاؿ تعالى  ()   َمُلوماً مَّْ ُ وراً 

                                                 
 عضء ِٓ اٌؾذ٠ش  207ئرا اٌغّبء أفطشد ، ؿ/ رفغ١ش اٌمشآْ  / 6ط/سٚاٖ اٌجخبسٞ . 

 171آ٠خ / عٛسح إٌغبء . 

 24 ـ ؿ23ا١ٌّذأٟ ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ. 

  77آ٠خ / عٛسح اٌمقـ . 

 19آ٠خ / عٛسح ٌمّبْ . 

 29آ٠خ / عٛسح ا٦عشاء  . 
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 فاإلسبلـ لـ يمنع المسمـ مف التمتع بالطيبات كلكف كضع ليا ضكابط تحميو ()  قَػَواماً 

فالضابط األكؿ مادم ينظـ حاجة الجسـ كالثاني : كتصكنو مف اإلسراؼ كمف التكبر كاالستعبلء 

 (). معنكم أخبلقي ينظـ طريقة استخداـ الرزؽ : 

  ً ػَو َ َ ْ َهْر ِ َصالَِ َك َو َ ُ َ اِفْت ِ َها َوا ْػَتِغ  َػْيَن َذِلَك َسِ ي : قكلو تعالى كمما جاء في العبادات 
 ()  كقد نزلت ىذه اآلية تحث عمى المحافظة عمى االعتداؿ في أداء الصبلة فبل يجير بيا

بَّاسو " كيتعرض إليذاء قريش كال يخفييا فبل يسمعيا المسممكف كقد ثبت سبب نزكليا  ًف اٍبًف عى عى

ٍنيما ًفي قىٍكًلًو تىعىالىى  اًفٍت ًبيىا رىًضي المَّو عى ًتؾى كىالى تيخى بلى لىٍت كىرىسيكؿي المًَّو   كىالى تىٍجيىٍر ًبصى  قىاؿى نىزى

ٍكتىوي ًباٍلقيٍرآًف فىًإذىا سىًمعىوي  فىعى صى اًبًو رى مَّى ًبأىٍصحى مَّـى ميٍختىؼو ًبمىكَّةى كىافى ًإذىا صى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى اءى ًبًو فىقىاؿى المَّوي تىعىالىى ًلنىًبيًّْو صى مىٍف جى لىوي كى ٍف أىٍنزى مى  كىالى اٍلميٍشًركيكفى سىبُّكا اٍلقيٍرآفى كى

ًتؾى  بلى اًفٍت ًبيىا   أىٍم ًبًقرىاءىًتؾى فىيىٍسمىعى اٍلميٍشًركيكفى فىيىسيبُّكا اٍلقيٍرآفى تىٍجيىٍر ًبصى   عىٍف  كىالى تيخى

ـٍ  اًبؾى فىبلى تيٍسًمعييي  () .  كىاٍبتىًغ بىٍيفى ذىًلؾى سىًبيبلن أىٍصحى

كاألمثمة السابقة مف القرآف الكريـ تبٌيف االعتداؿ بمعنى البينية كالتكسط بيف أمريف مذمكميف ، 

فيككف االعتداؿ كالتكسط ىك األماف كىك الطريؽ المحمكد  

 إلى مثاؿ عمى ةكأما ما جاء في ذـ اإلفراط كالتفريط فقد بيناه في مبحث سابؽ ، كسأكتفي باإلشار

ُقْل َما َأْس َُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر َوَما َأنَا ِمَن     :قكلو تعالىفمما قالو ابف عاشكر في : ذلؾ 

يَا َأْ َل   : قكلو تعالى فذـ التكمؼ بمعنى تجاكز الحد كالتعمؽ في األمكر كفي ()  اْلُ َتَكلِّْ ينَ 

إنما خص بالتحذير "  قاؿ (). َأْ َل اْلِكَتاِب  َ  َػْ ُلوْا ِفي ِديِنُكْم َو َ  َػُ وُلوْا َعَلى الّلِه ِإ َّ اْلَ  ّْ 

                                                 
 67آ٠خ / عٛسح اٌفشلبْ .  

 34، ؿ33٘بؽُ ، ٚعط١خ ا٦ع٩َ ، ؿ.  

 110آ٠خ / عٛسح ا٦عشاء .  

 109عٛسح ثٕٟ ئعشائ١ً ، ؿ/ رفغ١ش اٌمشآْ  / 6ط/ سٚاٖ  اٌجخبسٞ .  

 86آ٠خ / عٛسح ؿ .  

 171آ٠خ / عٛسح إٌغبء .  
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التكمؼ كالغمك دكف التقصير ، ألف الغمك مظنة االلتباس باألمكر المحمكدة العتقاد أنو زيادة في 

  كفي ()... " كأما التقصير كالتفريط فيما داخبلف في الذـ العاـ لممفرطيف في الشرائع . الخير 

. ىذا دعكة إلى االعتداؿ في الدعكة كالرسالة 

المطمب الثالث  

األحاديث النبكية الشريفة التي تحث عمى االعتداؿ  

حث النبي صمى اهلل عميو كسمـ المسمميف عمى االعتداؿ في كؿ أمكر حياتيـ الدينية كالدنيكية ، 

"  :    كأف ال يطغى جانب عمى اآلخر، كقصة سمماف الفارسي مع أبي الدرداء تبيف قمة االعتداؿ

ٍممىافي أىبىا الدٍَّردىاًء فىرىأىل أيَـّ الدٍَّردىاًء  ٍممىافى كىأىًبي الدٍَّردىاًء فىزىارى سى مَّـى بىٍيفى سى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ى النًَّبيُّ صى آخى

ميتىبىذّْلىةن 
اءى أىبيك الدٍَّردىاًء () ةه ًفي الدٍُّنيىا فىجى اجى كؾى أىبيك الدٍَّردىاًء لىٍيسى لىوي حى  فىقىاؿى لىيىا مىا شىٍأنيًؾ قىالىٍت أىخي

تَّى تىٍأكيؿى قىاؿى فىأىكىؿى فىمىمَّا كىافى المٍَّيؿي  ا أىنىا ًبآًكؿو حى اًئـه قىاؿى مى ا فىقىاؿى كيٍؿ قىاؿى فىًإنّْي صى نىعى لىوي طىعىامن فىصى

ٍممىافي قيـً  ـٍ فىمىمَّا كىافى ًمٍف آًخًر المٍَّيًؿ قىاؿى سى ـى ثيَـّ ذىىىبى يىقيكـي فىقىاؿى نى ـٍ فىنىا ذىىىبى أىبيك الدٍَّردىاًء يىقيكـي قىاؿى نى

قِّا فىأىٍعًط كيؿَّ  مىٍيؾى حى قِّا كىأًلىٍىًمؾى عى مىٍيؾى حى ًلنىٍفًسؾى عى قِّا كى مىٍيؾى حى بّْؾى عى ٍممىافي ًإفَّ ًلرى مَّيىا فىقىاؿى لىوي سى اآٍلفى فىصى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى مَّـى فىذىكىرى ذىًلؾى لىوي فىقىاؿى النًَّبيُّ صى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى قَّوي فىأىتىى النًَّبيَّ صى ؽٍّ حى ًذم حى

ٍممىافي  دىؽى سى  ()" . صى

كقد استخمص العمماء كالفقياء دركسا عدة في االعتداؿ مف ىذا الحديث ، فالحقكؽ التي يجب 

عمى المسمـ مراعاتيا حؽ هلل ، كحؽ لؤلىؿ ، كحؽ لمنفس عمى صاحبيا ، فبل يطغى جانب عمى 

                                                 
 48اثٓ ػبؽٛس ، أفٛي إٌظبَ ا٨عزّبػٟ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ.  

أٞ سصخ ا١ٌٙئخ رٍجظ ص١بة اٌؼًّ   : ِزجّزٌخ .  

ِٓ ألغُ / اٌقَٛ / 3ط/ ، ٚسٚاٖ اٌجخبسٞ 186 ، ؿ6139/ فٕغ اٌطؼبَ ٚاٌزىٍف ٌٍن١ف  ( 86)/ ا٤دة  /4ط/ سٚاٖ اٌجخبسٞ .  

 50 ـ ؿ49ػٍٝ أخ١ٗ ١ٌفطش فٟ اٌزطٛع ، ؿ



 151 

اآلخر ، كفي العبادة عميو أف ال يحٌمؿ نفسو أكثر مف طاقتيا فعميو بالصياـ كاإلفطار ، كفي قياـ 

  ( )... الميؿ عميو بالصبلة كال ينس راحة جسمو بالنـك 

ٍيرىةى " دعا اإلسبلـ إلى ضبطيما بضابط االعتداؿ : كفي االعتداؿ في الحب كالبغض ٍف أىًبي ىيرى عى

ؾى  ؾى يىٍكمنا مىا كىأىٍبًغٍض بىًغيضى ًبيبىؾى ىىٍكننا مىا عىسىى أىٍف يىكيكفى بىًغيضى فىعىوي قىاؿى أىٍحًبٍب حى ىىٍكننا مىا  أيرىاهي رى

ًبيبىؾى يىٍكمنا مىا  فالحديث فيو الحث عمى االعتداؿ في الحب كالبغض لئبل  " ()" عىسىى أىٍف يىكيكفى حى

 ، فاهلل تعالى عندما أمر المسمـ باالعتداؿ في العكاطؼ ()" يندـ صاحبيا عند تغير األحكاؿ 

كالميكؿ ألنيا عندما تخرج تككف جياشة كسريعة فتدفع صاحبيا لئلفراط كالغمك بحسف نية فيتكرط 

 لذلؾ كجب أف يرافؽ العكاطؼ كالميكؿ االعتداؿ ()في متاىات عديدة كيصحك بعد فكات األكاف ،

.  كالحكمة 

ـٍ أىٍقرىأي " كاالعتداؿ في العبادة كتبلكة القرآف  ك قىاؿى قيٍمتي يىا رىسيكؿى المًَّو ًفي كى ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو عف عى

ؿى ًمٍف ذىًلؾى قىاؿى اٍخًتٍموي ًفي ًعٍشًريفى قيٍمتي ًإنّْي أيًطيؽي  اٍلقيٍرآفى قىاؿى اٍخًتٍموي ًفي شىٍيرو قيٍمتي ًإنّْي أيًطيؽي أىٍفضى

ؿى ًمٍف ذىًلؾى قىاؿى اٍخًتٍموي ًفي عىٍشرو  ٍمسىةى عىشىرى قيٍمتي ًإنّْي أيًطيؽي أىٍفضى ؿى ًمٍف ذىًلؾى قىاؿى اٍخًتٍموي ًفي خى أىٍفضى

ا  ؿى ًمٍف ذىًلؾى قىاؿى فىمى ٍمسو قيٍمتي ًإنّْي أيًطيؽي أىٍفضى ؿى ًمٍف ذىًلؾى قىاؿى اٍخًتٍموي ًفي خى قيٍمتي ًإنّْي أيًطيؽي أىٍفضى

رىخَّصى ًلي 
، كقد بينا في مبحث التفريط أف اهلل ال يمؿ حتى تممكا ، كأف أفضؿ العبادة القميؿ ()

.  الدائـ 

مَّـى ثيَـّ اٍنطىمىؽى فىأىتىاهي "  سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍف أىًبييىا أىٍك عىمّْيىا أىنَّوي أىتىى رىسيكؿى المًَّو صى كعىٍف ميًجيبىةى اٍلبىاًىًميًَّة عى

ٍف أىٍنتى قىاؿى أىنىا اٍلبىاًىًميُّ  مى ا تىٍعًرفيًني قىاؿى كى اليوي كىىىٍيئىتيوي فىقىاؿى يىا رىسيكؿى المًَّو أىمى قىٍد تىغىيَّرىٍت حى بىٍعدى سىنىةو كى

                                                 
 25 ـ ؿ24٘بؽُ ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ.  

لبي أثٛ ػ١غٝ ؽذ٠ش :  ، ؽممٗ اٌز٘جٟ 128 ، ؿ1997/ ا٨لزقبد فٟ اٌؾت ٚاٌجغل  (60)/ اٌجش ٚاٌقٍخ  / 4ط/ سٚاٖ  اٌزشِزٞ . 

 453 ، ؿ{ "472/ غب٠خ اٌّشاَ " }، 453ؽغٓ غش٠ت ، ٚؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي ؽذ٠ش فؾ١ؼ ، ؿ

 41 ، ؿ40ٔقش ، ا٦ع٩َ ٚلنب٠ب اٌؼقش ، ؿ. 

 224، ؿ223اٌضؽ١ٍٟ ، ا٨ػزذاي فٟ اٌزذ٠ٓ ، ؿ. 

لبي أثٛ ػ١غٝ ؽذ٠ش ؽغٓ فؾ١ؼ غش٠ت ، :  ، ؽممٗ اٌز٘جٟ 41 ـ ؿ40ؿ / 2946( / 13)/ اٌمشاءاد  / 5ط/ سٚاٖ اٌزشِزٞ . 

 659 ـ ؿ658ٚؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي ؽذ٠ش مؼ١ف ا٦عٕبد ، ؿ
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ٍنذي  ا ًإالَّ ًبمىٍيؿو مي ا أىكىٍمتي طىعىامن سىفى اٍليىٍيئىًة قىاؿى مى قىٍد كيٍنتى حى يَّرىؾى كى ًؿ قىاؿى فىمىا غى ـى اأٍلىكَّ ا الًَّذم ًجٍئتيؾى عى

ا ًمٍف  يىٍكمن ٍبًر كى ـٍ شىٍيرى الصَّ ـى عىذٍَّبتى نىٍفسىؾى ثيَـّ قىاؿى صي مَّـى ًل سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍقتيؾى فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى فىارى

ـٍ  ثىةى أىيَّاـو قىاؿى ًزٍدًني قىاؿى صي ـٍ ثىبلى ٍيًف قىاؿى ًزٍدًني قىاؿى صي ـٍ يىٍكمى كيؿّْ شىٍيرو قىاؿى ًزٍدًني فىًإفَّ ًبي قيكَّةن قىاؿى صي

مَّيىا ثيَـّ  ثىًة فىضى اًبًعًو الثَّبلى قىاؿى ًبأىصى ـً كىاٍتريٍؾ كى ري ـٍ ًمفى اٍلحي ـً كىاٍتريٍؾ صي ري ـٍ ًمفى اٍلحي ـً كىاٍتريٍؾ صي ري ًمفى اٍلحي

مىيىا  أىٍرسى
.     كىذا يبيف االعتداؿ في باب صـك التطكع ()

المطمب الرابع 

:   مظاىر االعتداؿ 

تبرز مظاىر االعتداؿ في جميع جكانب الحياة اإلسبلمية كقد جعؿ اهلل ىذه األمة ىي األمة 

الكسط في جميع أبكاب الديف ، ككؿ انحراؼ عف الكسط سببو إما اإلفراط أك التفريط فالناس في 

فإذا انحرؼ غيرىما مف األمـ إلى أحد الطرفيف كانت " ديف اهلل بيف الغالي فيو كالجافي عنو " 

 (). الكسطية كاالعتداؿ كاالستقامة :   فالعصمة في ( ).ىي أمة الكسط 

االعتداؿ في الجانب االعتقادم  : الفرع األكؿ 

 كأىؿ التمثيؿ ( )فأمة اإلسبلـ كسط في باب أسماء اهلل كصفاتو بيف أىؿ التعطيؿ الجيمية

طائفة غمت في التنزيو كالنفي :  ، فيـ كسط في باب الصفات بيف طائفتيف متطرفتيف ()المشبية

كىـ أىؿ التعطيؿ مف الجيمية كغيرىـ كطائفة غمت في اإلثبات كىـ الممثمة ، كأما أىؿ السنة 

                                                 
        1049 ـ ؿ1048اعٕبدٖ مؼ١ف، ؿ :  ، ؽممٗ اٌغ١ذ ِؾّذ ٚلبي2428/ فَٛ أؽٙش اٌؾشَ / اٌقَٛ  / 2ط/ سٚاٖ أثٛ داٚد . 

  { " 4/291أخشعٗ اٌج١ٙمٟ فٟ وزبة اٌقَٛ " } 

 41 ، ٔقش ، لنب٠ب ا٦ع٩َ اٌّؼبفشح ، ؿ598اٌغٛص٠خ ، ِفزبػ داس اٌغؼبدح ، ؿ. 

 41ٔقش ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ. 

ٚ٘ٛ اٌمبئٍْٛ ثبٌغجش اٌّؾل ، ٚا٠٦ّبْ ػٕذُ٘ ِؼشفخ لٍج١خ ٨ . ٠ٕغجْٛ ئٌٝ اٌغُٙ ثٓ ففٛاْ . ِشعئخ ، ٚعجش٠خ خٍـ  :ٌغ١ّٙخ ا.

ُٚ٘ ٠ٕىشْٚ ففبد هللا ػض ٚعً ثً غ٩رُٙ ٠ٕىشْٚ ا٤عّبء ٠ٚمٌْٛٛ ٨ ٔضجذ . ػ٩لخ ٌٙب ص٠بدح ٨ٚ ٔمقب ، ثبٌؼًّ اٌزٞ رأر١ٗ اٌغٛاسػ 

  367ِؾّذ ػّبسح ، ر١بساد اٌفىش ا٦ع٩ِٟ ، ؿ. َّلل ئعّب ٨ٚ ففخ 

صائذح ػٍٝ اٌزاد ، ػٍٝ ٔؾٛ ٠ٕفٟ اٌزٕض٠ٗ ٚاٌزغش٠ذ ػٓ اٌزاد ا١ٌٙ٦خ ، ا٤ِش اٌزٞ ٠إدٞ ئٌٝ  ٠ضجزْٛ َّلل ففبد اٌّؾجٙخ ُ٘ اٌز٠ٓ.  

 377ِؾّذ ػّبسح ، ر١بساد اٌفىش ا٦ع٩ِٟ ، ؿ... اٌزؾج١ٗ ٚاٌزغغ١ذ ٌٍزاد اٌخبٌمخ ، ِٓ ٔؾٛ اٌمٛي ثأٔٗ عغذ ، ٌٚٗ ٠ذ أٚ ػ١ٓ 
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 ليس كمثمو  لقكلو تعالىكالجماعة فيقكلكف ال تغمك في اإلثبات كال في النفي كنثبت دكف تمثيؿ 

 (()) . شيء كىك السميع البصير 

كىك السميع " كرد عمى المعطمة بقكلو " ليس كمثمو شيء " كقد رد اهلل عمى المشبية بقكلو 

كىـ كسط في باب الرسؿ بيف مف عبدىـ كجعؿ ليـ مف صفات اهلل كحقكقو ..()" البصير 

...  كأشركيـ باهلل كالنصارل كبيف مف قتميـ كآذاىـ 

كاالعتداؿ في باب االعتقاد كاسع جدا يشمؿ االعتداؿ في اإليماف بالرسؿ كالمبلئكة كالقضاء 

.    كالقدر كاليـك اآلخر 

  االعتداؿ في األخالؽ اإلسالمية: الفرع الثاني 

 فيي كسط بيف طرفيف كؿ () فاألخبلؽ في اإلسبلـ تأخذ طابعا معتدال ال إفراط فيو كال تفريط 

منيما يعتبر رذيمة فالكـر كسط بيف التبذير كالبخؿ ، كالشجاعة كسط بيف التيكر كالجبف كالعزة 

مف أجؿ ىذا نجد اإلسبلـ دائما كسطا ال غمك فيو كال تفريط ،  " ( )كسط بيف الكبر كالذلة ،

فالمتكسط في األمكر كالمكاقع ىك الذم يمكف أف يقؼ شاىدا عمى الطرفيف ذات اليميف كذات 

الحكمة ، الشجاعة ، العفة ، العدؿ ، :  كقد ذكرنا سابقا أف أميات الفضائؿ أربعة ()" اليسار 

كبمكغ ىذه األصكؿ حد االعتداؿ تككف محاسف األخبلؽ  ، فمف استكت فيو ىذه الخصاؿ 

كاعتدلت فيك حسف الخمؽ مطمقا ، كمف اعتدؿ فيو بعضيا دكف بعض فيك حسف الخمؽ في 

الجية التي قاـ بيا فحسف القكة الغضبية كاعتداليا يعبر عنو بالشجاعة ، كحسف قكة الشيكة 

. كاعتداليا يعبر عنو بالعفة ، فالمحمكد ىك الكسط كىك الفضيمة ، كالطرفاف رذيمتاف مذمكمتاف
                                                 

 11آ٠خ / عٛسح اٌؾٛسٜ . 

 ِٚب ثؼذ٘ب ، ئػذاد فٙذ ثٓ ٔبفش ثٓ ئثشا١ُ٘ اٌغ١ٍّبْ ، داس اٌضش٠ب 438اٌؼض١ّ١ٓ ، ِؾّذ ثٓ فبٌؼ ، ؽشػ اٌؼم١ذح اٌٛاعط١خ ، ؿ. 

 ، ساعؼٗ 118، ٘شاط ، ِؾّذ خ١ًٍ ،ؽشػ اٌؼم١ذح اٌٛاعط١خ ، ؿ (َ 1998٘ـ ـ 1419) ، 1ٌٍٕؾش ، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ، ه

اٌغٛص٠خ ، اٌّشعغ . ٘ـ1396 ، 4ػجذ اٌشصاق ػف١فٟ ، ِإعغخ ِىخ ٌٍطجبػخ ِٓ ِطجٛػبد اٌغبِؼخ ا٦ع١ِ٩خ ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ، ه

.   598اٌغبثك ، ؿ

 119٘شاط ، ؽشػ اٌؼم١ذح اٌٛاعط١خ ، ؿ.  

 126أثٛ ػغ١ّخ، دساعبد فٟ اٌفىش ،ؿ.  

 14٘بؽُ ، ٚعط١خ ا٦ع٩َ ، ؿ.  

 23وبًِ ، ٚوزٌه عؼٍٕبوُ أِخ ٚعطب ، ؿ.  
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ككماؿ االعتداؿ لـ يبمغو إال الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كالناس بعده متفاكتكف في القرب كالبعد 

منو، فكؿ قريب منو قريب مف اهلل تعالى كمف بمغيا مف البشر استحؽ أف يككف مبلكا مطاعا في 

 (). األرض 

 عند الغزالي نرل أف اعتداؿ الحكمة يؤدم إلى حسف التدبر كجكدة ةكفي دراسة لمتربية االجتماعي

صابة الظف ، كفي اعتداؿ الشجاعة يصدر الكـر كالنجدة كالشيامة ككبر النفس  الذىف كالفطنة كا 

بأنيا قكة في عزيمة النفس :  كفي تعريؼ الشجاعة ()كاالحتماؿ كالثبات ككظـ الغيظ كالكقار ،

 ، كفي اعتداؿ العفة يصدر منع السخاء ()تدفع إلى اإلقداـ بعقؿ في مخاطرة بعمؿ أك قكؿ 

كؼ النفس :"  كتعرؼ العفة بأنيا(). كالحياء كالصبر كالقناعة كالتقكل كالكرع كالمطافة كالمساعدة 

النفس عف المحاـر كعما ال يجمؿ باإلنساف فعمو ، كمنيا العفة عف اقتراؼ الشيكة المحرمة كعف 

أكؿ الماؿ الحراـ كعف ممارسة ما ال يميؽ باإلنساف أف يفعمو مما ال يتناسب مع مكانتو 

   (). .." االجتماعية 

" كتعد السماحة ػ كىي أكؿ أكصاؼ الشريعة كأكبر مقاصدىا ػ  مف مظاىر االعتداؿ        

السماحة سيكلة المعاممة في اعتداؿ ، فيي كسط بيف التضييؽ كالتساىؿ ، كىي راجعة إلى 

فالسماحة ىي السيكلة المحمكدة فيما يظف الناس التشديد فيو " " معنى االعتداؿ كالعدؿ كالتكسط 

ٍبًد المًَّو رىًضي "  ، ()" ، كمعنى ككنيا محمكدة أنيا ال تفضي إلى ضر أك فساد  اًبًر ٍبًف عى فعىٍف جى

ذىا  ذىا اٍشتىرىل كىاً  ا ًإذىا بىاعى كىاً  ـى المَّوي رىجيبلن سىٍمحن مَّـى قىاؿى رىًح سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ا أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ٍنيمى المَّو عى

ى   ()" اٍقتىضى

                                                 
 117 ، ؿ116، اٌذ٠غٟ ، اٌزشث١خ ا٨عزّبػ١خ ، ؿ179ـ ؿ178 ، ؿ3ط/ اٌغضاٌٟ ، ئؽ١بء ػٍَٛ اٌذ٠ٓ .  

 346اٌذ٠غٟ ، اٌزشث١خ ا٨عزّبػ١خ فٟ فىش اٌغضاٌٟ ، ؿ.  

 499ا١ٌّذأٟ ، اٌٛع١ضح فٟ ا٤خ٩ق ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ.  

 179 ، ؿ3ط / اٌغضاٌٟ ، اٌّشعغ اٌغبثك .  

 491ا١ٌّذأٟ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ.  

 185 ـ  ؿ184اثٓ ػبؽٛس ، ِمبفذ اٌؾش٠ؼخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ.  

 . 121 ، ؿ2067/ اٌغٌٙٛخ ٚ اٌغّبؽخ فٟ اٌؾشاء ٚاٌج١غ ِٚٓ هٍت ؽمب / اٌج١ٛع  / 2ط/ اٌجخبسٞ .  
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، فرجع معنى " فالسماحة مف أكبر صفات اإلسبلـ الكائنة كسطا بيف طرفي إفراطو كتفريط  " 

  (). السماحة إلى التيسير المعتدؿ كىك معنى اليسر المكصكؼ بو اإلسبلـ 

كىك ال يتغافؿ عف مبادئ األمكر التي تخشى غكائميا كال يبمغ في : كمنيا االعتداؿ في الغيرة 

كأما الغيرة في محميا فبل بد منيا، كىي محمكدة كمنيا : إساءة الظف كالتعنت كتجسس البكاطف 

مىٍيًو "ما جاء في الصحيح عف غيرة اهلل  مَّى المَّو عى ًف النًَّبيّْ صى ٍنو عى ٍيرىةى رىًضي المَّو عى عف أىبي ىيرى

ـى المَّوي  رَّ ٍيرىةي المًَّو أىٍف يىٍأًتيى اٍلميٍؤًمفي مىا حى مَّـى أىنَّوي قىاؿى ًإفَّ المَّوى يىغىاري كىغى سى   كمنيا ما ىك مذمـك كقد ()" كى

مَّـى : بينو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ًتيؾو أىفَّ نىًبيَّ المًَّو صى اًبًر ٍبًف عى فعىٍف جى

يبىًة كىأىمَّا  ا ييٍبًغضي المَّوي فىأىمَّا الًَّتي ييًحبُّيىا المَّوي فىاٍلغىٍيرىةي ًفي الرّْ ًمٍنيىا مى ا ييًحبُّ المَّوي كى كىافى يىقيكؿي ًمفى اٍلغىٍيرىًة مى

ا ييًحبُّ المَّوي  ًمٍنيىا مى ا ييٍبًغضي المَّوي كى ًء مى يىبلى فَّ ًمفى اٍلخي ٍيًر ًريبىةو كىاً  يىا المَّوي فىاٍلغىٍيرىةي ًفي غى اٍلغىٍيرىةي الًَّتي ييٍبًغضي

دىقىًة كىأىمَّا الًَّتي  ًؿ نىٍفسىوي ًعٍندى اٍلًقتىاًؿ كىاٍخًتيىاليوي ًعٍندى الصَّ ءي الًَّتي ييًحبُّ المَّوي فىاٍخًتيىاؿي الرَّجي يىبلى فىأىمَّا اٍلخي

 ()".ييٍبًغضي المَّوي فىاٍخًتيىاليوي ًفي اٍلبىٍغًي قىاؿى ميكسىى كىاٍلفىٍخًر 

 :  االعتداؿ في الجانب المادم كالركحي: الفرع الثالث 

اعتبر القرضاكم التكازف كاالعتداؿ بيف الركحية كالمادية المبدأ اإلصبلحي الخامس مف المبادئ 

  (). التي دعا إلييا اإلسبلـ كرعاىا 

ففي كؿ إنساف جانباف أحدىما مادم بحاجة إلى الطعاـ كالشراب كالممبس كالمسكف كالزكاج ، 

كاآلخر معنكم ركحي بحاجة إلى صقؿ النفس ك تيذيب الركح كاتصاليا المباشر مع خالقيا 

                                                 
  50 ـ ؿ49، اثٓ ػبؽٛس ، أفٛي إٌظبَ ا٨عزّبػٟ ، ؿ.  

غ١شح هللا رؼبٌٝ ( 6 )/  اٌزٛثخ /  ، ٚفٟ سٚا٠خ ِغٍُ 652 ـ ؿ651 ، ؿ5223/ اٌغ١شح  (108 )/ إٌىبػ  /  3ط/ سٚاٖ  اٌجخبسٞ . 

َغ١َْشحُ  "1365 ، ؿ2761/ ٚرؾش٠ُ اٌفٛاؽؼ  َٚ َٓ ٠ََغبُس  ِِ ْإ ُّ ٌْ ْه ا ئِ َٚ َ ٠ََغبُس  ْه هللاه َُ ئِ َعٍه َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِ َفٍٝه هللاه ْٓ أَثِٟ َُ٘ش٠َْشحَ لَبَي لَبَي َسُعُٛي هللاه  َػ

 ِٗ ََ َػ١ٍَْ ب َؽشه َِ  ُٓ ِِ ْإ ُّ ٌْ َٟ ا ْْ ٠َأْرِ ِ أَ  " هللاه

أخشعٗ " }1151ؿ ؽذ٠ش ؽغٓ ، :  ، ؽممٗ اٌغ١ذ ِؾّذ ٚلبي2659/اٌخ٩١ء فٟ اٌؾشة  (114)/ اٌغٙبد  / 3ط/ سٚاٖ أثٛ داٚد . 

 ، ٚأؽّذ فٟ ِغٕذٖ ٚع١ّؼب ِٓ هش٠ك 2/200 ، ٚاٌذاسِٟ فٟ إٌىبػ ثبة اٌغ١شح 5/82إٌغبئٟ فٟ اٌضوبح ثبة ا٨خز١بي فٟ اٌقذلخ 

 { ٠ؾ١ٝ 

 181اٌمشمبٚٞ ، اٌؼجبدح فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ. 
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 فاإلسبلـ يمتاز عف غيره مف األدياف األخرل بالعدؿ بيف ( ).ليصؿ بيا إلى درجة التقكل 

مطالب الركح كمطالب الجسد فيك ال يأمر المسمـ أف يحـر نفسو مف متعة مادية أك جسدية ما 

كقد حثت اآليات القرآنية بالجمع بيف مطالب .داـ يتناكليا بطريؽ مشركع كفي حدىا المعتدؿ 

نْػَيا َوَما َلُه ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخاَلٍؽ   : قاؿ تعالىالمادة كالركح  َفِ َن النَّاِس َمن يَػُ وُؿ رَ ػََّنا آ َِنا ِفي الدُّ

نْػَيا َحَ َنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَ َنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ {200} ُهم مَّن يَػُ وُؿ رَ ػََّنا آ َِنا ِفي الدُّ كقاؿ  ()   ِوِمنػْ

ـَ ُخُذوْا زِيَنَتُكْم ِعنَد ُكلّْ َمْ ِ ٍد وُكُلوْا َواْشَر ُوْا َو َ ُ ْ رُِفوْا ِإنَُّه  َ ُيِ  ُّ  : تعالى  يَا  َِني آَد

ـَ زِيَنَة الّلِه الَِّتَي َأْخَرَج ِلِعَ اِدِو َواْلطَّيَّْ اِت ِمَن الرّْْزِؽ ُقْل ِ ي لِلَِّذيَن آَمُنوْا {31}اْلُ ْ رِِفيَن   ُقْل َمْن َحرَّ

نْػَيا َخاِلَصًة يَػْوـَ اْلِ َياَمِة َكَذِلَك نُػَ صُّْل اآليَاِت ِلَ ْوـٍ يَػْعَلُ وَف   ( ) ِفي اْلَ َياِة الدُّ

كقد عد اإلسبلـ حرماف النفس مما أحمو اهلل ليا اعتداء كخركج عف طريؽ العدؿ بيف الطبيعتيف 

 (). المادية كالركحية 

يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا  َ ُ َ رُّْموْا  َيَّْ اِت َما َأَحلَّ الّلُه َلُكْم َو َ  َػْعَتُدوْا ِإفَّ الّلَه  َ ُيِ  ُّ  : قاؿ تعالى 

  ()  اْلُ ْعَتِدينَ 

كاالتجاه الكسط ىك الذم ال يسرؼ في المادة كعامؿ حضارم كال يفرط بالركح كعامؿ حضارم " 

 ()". كىك الكسط المبلئـ لمفطرة 

كلمكصكؿ إلى التكازف كاالعتداؿ في حياة اإلنساف كطاقاتو الجسمية كالعقمية كالركحية يحتاج 

اإلنساف إلى جيد كبير يستغرؽ حياتو كميا ، فعميو االعتداؿ كالتكفيؽ بيف الضركرات القاىرة 

كاألشكاؽ الطائرة ، كبيف ما يجب أف يككف كما يمكف أف يككف ، كبيف مطالب الفرد الكاحد 

                                                 
 15٘بؽُ ، ٚعط١خ ا٦ع٩َ ، ؿ. 

 201ـ 200آ٠خ / عٛسح اٌجمشح . 

 33 ـ 32آ٠خ / عٛسح ا٤ػشاف . 

د  . ، د18، داس اٌؼٍُ ١٠٩ٌٍّٓ ، ث١شٚد ، ه 163هجبسح ، ػف١ف ػجذ اٌفزبػ ، سٚػ اٌذ٠ٓ ا٦ع٩ِٟ ،  ؿ. 

 87آ٠خ / عٛسح اٌّبئذح . 

 142وّبي ، ِغزمجً اٌؾنبسح ، ؿ. 



 157 

كمطالب الجماعة ، كبيف العمؿ لآلجمة كالعمؿ لمعاجمة ، كعمى ذلؾ يجب عميو أف يككف معتدال 

   (). في كؿ لحظة مف لحظات حياتو 

كقد بيف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أف ما ينالو المسمـ مف تقكل اهلل كراحة القمب كالبدف إنما يناؿ 

 قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ()باإلجماؿ في الطمب ، كترؾ الحرص عمى الدنيا كمتاعيا،

مَّـى أىيُّيىا النَّاسي اتَّقيكا المَّوى كىأىٍجًمميكا ًفي " سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍبًد المًَّو قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى اًبًر ٍبًف عى عىٍف جى

ذيكا  ٍنيىا فىاتَّقيكا المَّوى كىأىٍجًمميكا ًفي الطَّمىًب خي ٍف أىٍبطىأى عى تَّى تىٍستىٍكًفيى ًرٍزقىيىا كىاً  الطَّمىًب فىًإفَّ نىٍفسنا لىٍف تىميكتى حى

ـى  ري دىعيكا مىا حى ؿَّ كى مىا حى
 فالمسمـ متى اتقى اهلل فاز باآلخرة كنعيميا كمف أجمؿ في الطمب ()

 (). استراح مف نكد الدنيا كىمكميا 

  االعتداؿ في العبادات: الفرع الرابع 

  ().أف تخمك مف الغمك كالتنطع كاإلىماؿ كالتفريط : كنقصد باالعتداؿ في العبادة 

فبل ينبغي لممسمـ أف يرىؽ نفسو أك يؤذم جسده ، كيحرميا مف الطيبات التي أحميا اهلل ليا 

مَّـى " (  )أك أف يحمؿ نفسو أكثر مف طاقتيا  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى بَّاسو قىاؿى بىٍينىا النًَّبيُّ صى ٍف اٍبًف عى عى

ٍنوي فىقىاليكا أىبيك ًإٍسرىاًئيؿى نىذىرى أىٍف يىقيكـى كىالى يىٍقعيدى كىالى يىٍستىًظؿَّ كىالى يىتىكىمَّـى  ؿو قىاًئـو فىسىأىؿى عى يىٍخطيبي ًإذىا ىيكى ًبرىجي

ٍكمىوي  َـّ صى ٍلييًت ٍليىٍقعيٍد كى ٍليىٍستىًظؿَّ كى ـٍ كى مَّـى ميٍرهي فىٍميىتىكىمَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى كـى فىقىاؿى النًَّبيُّ صى يىصي  فتعذيب ()" كى

 .الجسد ليس مف مقاصد اإلسبلـ ، كال مف مقاصد كسائمو أك غاياتو 

                                                 
د  .  ، د 2 ، داس اٌؾشٚق ، ث١شٚد ، ه31لطت ، ِؾّذ ، ِٕٙظ اٌزشث١خ ا٦ع١ِ٩خ ،  ؿ . 

 68اٌغٛص٠خ ، اٌفٛائذ ، ؿ. 

 ،  3/7اٌزؼ١ٍك " ] ، 369ؽذ٠ش فؾ١ؼ ، ؿ:  ، ؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي2144/ ا٨لزقبد فٟ هٍت اٌّؼ١ؾخ  (2)/ اٌزغبساد /اثٓ ِبعٗ . 

 ( "[  5300 ) ، اٌّؾىبح 2607/ أؽبد٠ش اٌج١ٛع ، اٌقؾ١ؾخ 

 68اٌغٛص٠خ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ. 

 138اٌغضائشٞ ، ِٕٙبط اٌّغٍُ ، ؿ. 

 71ص٠ذاْ ، أفٛي اٌذػٛح ، ؿ. 

ا٦ؽغبْ فٟ رمش٠ت /  ، سٚاٖ اثٓ ؽجب ْ 373 ، ؿ6704/ إٌزس ف١ّب ٨ ٠ٍّه ٚفٟ ِؼق١خ / ا٠٤ّبْ ٚإٌزٚس / سٚاٖ اٌجخبسٞ . 

، ؽممٗ ؽؼ١ت 231 ـ ؿ230 ،ؿ 4385/ ا٤ِش ثٛفبء إٌزس إٌبدس ئرا ٔزس ِب َّلل ف١ٗ هبػخ / إٌزٚس  /  3ط / فؾ١ؼ اثٓ ؽجبْ 

ا٤سٔبؤٚه ٚلبي  ئعٕبدٖ فؾ١ؼ  
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كالعبادة في اإلسبلـ تعتبر كسطا معتدال بيف الشرائع األخرل كمف أمثمة ذلؾ ما جاء في باب 

الطيارة نجد النصارل ال يتكرعكف كال يحترزكف مف النجاسات كيذىبكف إلى كنائسيـ كعمى ثيابيـ 

أثر البكؿ ، بينما كاف الييكد يقرضكف ثيابيـ كيضع مكانيا قطعة طاىرة لـ يصبيا البكؿ ، ككانكا 

ال يؤاكمكف الحائض كال يجالسكنيا حتى تطير ، كىنالؾ بعض المسمميف الذيف ابتمكا بداء 

الكسكسة يبالغكف في الطيارة كفي تعقيـ ما يمبسكف كيأكمكف ، أما اإلسبلـ ديف الكسط كاالعتداؿ 

فيكجب الطيارة مف النجاسة ػ فبل تقبؿ صبلة بغير طيكرػ ، كيدعك إلى النظافة بالماء كبكسائؿ 

 (  ). التنظيؼ دكف غمك أك إسراؼ أك كسكسة 

كفي طريقة العبادة يرل بعض الناس أف العبادة مجرد فكر كتأمؿ كتفكر كسككف مثؿ اليككا ، 

كبعضيـ يرل أف العبادة يجب أف تككف عمبل شاقا قاىرا لمنفكس كبعض الفرؽ الباطمة في اليند 

كيظير اإلسبلـ عمى قمة سامية مشرقة ، كلمعبادة في اإلسبلـ اثنتي عشرة خصيصة تميزىا .... 

 ().عف المذاىب كالفرؽ األخرل 

 كيتضح لنا مما تقدـ أف العبادة حؽ هلل كأف المشقات التي بيا ليست مقصكدة لذاتيا كتدخؿ في 

باب تحمؿ العبد ليا كأف اإلنساف إذا عجز عف القياـ بيا رفع عنو الحرج إما كميا أك جزئيا حسب 

ٍف أىنىسو قىاؿى نىذىرىًت اٍمرىأىةه أىٍف "حالو كفي النيي عف تحميؿ النفس أكثر مف طاقتيا كرد في حديث  عى

ٍشًييىا  ٍف ذىًلؾى فىقىاؿى ًإفَّ المَّوى لىغىًنيّّ عىٍف مى مَّـى عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى تىٍمًشيى ًإلىى بىٍيًت المًَّو فىسيًئؿى نىًبيُّ المًَّو صى

كىىا فىٍمتىٍركىػٍب   ()" . ميري

عف "كفي تعميمو صمى اهلل عميو كسمـ الصحابة االعتداؿ في العبادة ما كرد في الحديث الصحيح 

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ثىةي رىٍىطو ًإلىى بيييكًت أىٍزكىاًج النًَّبيّْ صى اءى ثىبلى ٍنو قاؿ جى اًلؾو رىًضي المَّو عى أىنىسى ٍبفى مى

                                                 
 32 ـ ؿ31ا١ٌّذأٟ ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ.  

 33 ـ ؿ32ا١ٌّذأٟ ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ. 

 ،ؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي ؽذ٠ش ؽغٓ فؾ١ؼ ، 1536/ ف١ّٓ ٠ؾٍف ثبٌّؾٟ ٨ٚ ٠غزط١غ  (9)/ إٌزٚس ٚا٠٤ّبْ / سٚاٖ اٌزشِزٞ .  

ئرا ٔزسد اِشأح أْ رّؾٟ فٍزشوت ٌٚزٙذ ؽبح  : ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ ٘زا ػٕذ ثؼل أً٘ اٌؼٍُ ٚلبٌٛا 363ؿ
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ـٍ تىقىالُّكىىا فىقىاليكا كىأىٍيفى نىٍحفي ًمفى  كا كىأىنَّيي مَّـى فىمىمَّا أيٍخًبري سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍف ًعبىادىًة النًَّبيّْ صى يىٍسأىليكفى عى

مّْي  ـٍ أىمَّا أىنىا فىًإنّْي أيصى ديىي رى قىاؿى أىحى ا تىأىخَّ مى ٍنًبًو كى ـى ًمٍف ذى ا تىقىدَّ مَّـى قىٍد غيًفرى لىوي مى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى النًَّبيّْ صى

اءى  كَّجي أىبىدنا فىجى ري أىنىا أىٍعتىًزؿي النّْسىاءى فىبلى أىتىزى قىاؿى آخى كـي الدٍَّىرى كىالى أيٍفًطري كى ري أىنىا أىصي قىاؿى آخى المٍَّيؿى أىبىدنا كى

ـٍ ًلمًَّو  ىٍخشىاكي كىذىا أىمىا كىالمًَّو ًإنّْي ألى ـٍ فىقىاؿى أىٍنتيـي الًَّذيفى قيٍمتيـٍ كىذىا كى مَّـى ًإلىٍيًي سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى رىسيكؿي المًَّو صى

كَّجي النّْسىاءى فىمىٍف رىًغبى عىٍف سينًَّتي فىمىٍيسى ًمنّْي  مّْي كىأىٍرقيدي كىأىتىزى كـي كىأيٍفًطري كىأيصى ـٍ لىوي لىًكنّْي أىصي  ( )" .كىأىٍتقىاكي

فيذه سنة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ التي تمقاىا عف ربو بما فييا مف اعتداؿ يتناسب مع 

. الفطرة اإلنسانية كالخركج عنيا يككف خركج عف سنتو صمى اهلل عميو كسمـ 

كبيذا نبيف المنيج القكيـ في االعتداؿ في العقيدة كالتديف كاألخبلؽ كالسمكؾ ، كىك ما أنزلو اهلل 

عمى عبده صمى اهلل عميو كسمـ لييدم الناس كيخرجيـ مف االنحراؼ كالضبلؿ إلى اليدل 

 ( ).كالصكاب 

فالشريعة جاءت بأحكاـ معتدلة كمتزنة كمكافقة لمفطرة ، فالدليؿ الشرعي ىك الذم يحدد االعتداؿ 

كالكسطية كليس العقؿ ىك الذم يحدده ، فالدليؿ شرعي ال عقمي ، ككؿ ما عميو دليؿ شرعي ىك 

ف تكىـ البعض أنو ينافي االعتداؿ كالكسطية  .  مف االعتداؿ كا 

                                                 
 598 ، ؿ5063/ اٌزشغ١ت فٟ إٌىبػ  (1)/ إٌىبػ   /  3ط/ سٚاٖ اٌجخبسٞ .  

 240اٌضؽ١ٍٟ ، ا٨ػزذاي فٟ اٌزذ٠ٓ ، ؿ.  
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السمة الرابعة 

االقتصاد 
المطمب األكؿ  

تعريؼ االقتصاد  

مف الفعؿ قصد بمعنى استقاـ ، كاقتصد في أمره تكسط فمـ يفرط أك يفرىط ، كفي : االقتصاد 

  (). اعتدؿ فيو : لـ يسرؼ كلـ يقتر ، كفي مشيو : عدؿ كلـ يمؿ ناحية ، كفي النفقة : الحكـ 

أحدىما محمكد عمى اإلطبلؽ كذلؾ : استقامة الطريؽ ، كمنيا االقتصاد كىك نكعاف : كالقصد 

 ().المعتدؿ الجسـ :   كالمقصد ().فيما لو طرفاف إفراط كتفريط 

.  فاالقتصاد يمثؿ الكسطية مف االعتداؿ كاالستقامة كالعدؿ 

التقصير في جمب المصالػح ، : كاالقتصاد رتبة بيف رتبتيف كمنزلة بيف منزلتيف ، كالمنازؿ ثبلثة 

كقاؿ حذيفة الحسنة بيف سيئتيف كمعناه أف التقصير ... كاإلسراؼ في جمبيا ، كاالقتصاد بينيما 

 (). سيئة ، كاإلسراؼ سيئة ، كالحسنة ما تكسط بيف اإلسراؼ كالتقصير 

ىك االعتداؿ كاالستقامة كالتكسط في جميع أمكر الديف بدكف غمك كال : كاالقتصاد في التديف 

 (). مغاالة كبدكف تقصير أك إىماؿ 

ىك الركيزة األساسية  كاالقتصاد يعني اختيار البدائؿ المثالية كالعدؿ في القكؿ أك العمؿ ، فالعدؿ

  ().لبلقتصاد كىك بمثابة إشارة الميزاف التي تنصؼ حياة الناس 

                                                 
 738 ، ثبة لقذ ، ؿ2ط/ أ١ٔظ ، اٌّؼغُ اٌٛع١و .  

 703اٌض٠ٓ ، ِؼغُ اٌج١بْ اٌؾذ٠ش ، ؿ.  

 540 ، ثبة اٌض٩صٟ اٌقؾ١ؼ ، ؿ1ط/ ا٤ٔذٌغٟ ، ِخزقش اٌؼ١ٓ .  

 ، اٌّشاعؼخ 174 ،ؿ2ط/ ٘ـ ، لٛاػذ ا٤ؽىبَ فٟ ِقبٌؼ ا٤ٔبَ 660د/ اٌغٍّٟ ، أثٛ ِؾّذ ػض اٌذ٠ٓ ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ ػجذ اٌغ٩َ . 

د  . ه ، د.اٌٍغ٠ٛخ ِؾّٛد ثٓ اٌز١ِ٩ذ اٌؾٕم١طٟ ، اٌّىزجخ اٌزغبس٠خ اٌىجشٜ ، ِقش ، داس اٌّؼشفخ ، ٌجٕبْ ، د

 200اٌضؽ١ٍٟ ، ا٨ػزذاي فٟ اٌزذ٠ٓ ، ؿ. 

 ) ، 1، ِإعغخ اٌشعبٌخ ٌٍطجغ ٚاٌزٛص٠غ  ، داس اٌجؾ١ش ٌٍٕؾش، ه19لؼذاْ ، ص٠ذاْ ػجذ اٌفزبػ ، ِٕٙظ ا٨لزقبد فٟ اٌمشآْ،  ؿ. 

  (َ 1997٘ـ ـ 1418
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كىذا " كقد ذكر العمماء االقتصاد كأحد سمات الكسطية ، فالقصد ىك االستقامة كاالعتداؿ 

االقتصاد كاالعتداؿ كاالتزاف كالكسط كاالستقامة في األمكر ىك ما يتفؽ مع العقؿ السميـ كىك ما 

 لذلؾ سأكتفي في ىذا المبحث ببياف كممة القصد في ()" دعا إليو العقبلء كالحكماء كالمصمحكف 

. القرآف كالسنة كأقكاؿ العمماء 

كاستدؿ العمماء كالفقياء عمى عبلقة القصد بالكسطية مف االستقراء في آيات اهلل تعالى 

كاألحاديث النبكية الشريفة ، التي تدعك إلى االقتصاد كتبيف ما يترتب عميو مف جميؿ الفكائد 

.  كعظيـ المنافع 

المطمب الثاني  

اآليات القرآنية التي تحث عمى االقتصاد كما يترتب عميو  

َوَلْو َأنػَُّهْم َأقَاُموْا التػَّْورَاَة َواِْلنِ يَل َوَما أُنِزَؿ ِإلَيِهم مّْن رَّ ِّْهْم ْلَكُلوْا ِمن فَػْوِقِهْم َوِمن   : قاؿ تعالى

ُهْم َساء َما يَػْعَ ُلوفَ  ُهْم أُمٌَّة مُّْ َتِصَدٌة وََكِثيٌر مّْنػْ مقتصدة في : قاؿ الطبرم  ()  َ ْ ِت َأْرُجِلِهم مّْنػْ

القكؿ في عيسى ابف مريـ قائمة فيو الحؽ أنو رسكؿ اهلل ككممتو ألقاىا إلى مريـ كركح منو ، ال 

"  (). غالية قائمة أنو ابف اهلل ػ تعالى اهلل عما يقكلكف عمكا كبيرا ػ كال مقصرة قائمة ىك لغير رشده 

كىـ المؤمنكف كالنجاشي كسمماف :  قاؿ القرطبي (). أم معتدلة ، تمتـز الحد الكسط " مقتصدة 

... كعبد اهلل بف سبلـ اقتصدكا فمـ يقكلكا في عيسى كمحمد عمييما السبلـ إال ما يميؽ بيما 

  (). كاالقتصاد كاالعتداؿ في العمؿ كىك مف القصد كالقصد إتياف الشيء 

                                                 
 205اٌضؽ١ٍٟ ، ا٨ػزذاي فٟ اٌزذ٠ٓ ، ؿ. 

  66آ٠خ / عٛسح اٌّبئذح . 

  363 ، ؿ6ط/ اٌطجشٞ ، عبِغ اٌج١بْ .  

 199اٌضؽ١ٍٟ ، ا٨ػزذاي فٟ اٌزذ٠ٓ ، ؿ. 

 242 ـ ؿ241 ، ؿ6ط /اٌمشهجٟ ، اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ .  
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َها َجآئٌِر َوَلْو َشاء َلَهَداُكْم َأْجَ ِعيَن  : كقاؿ تعالى   كقصد () َوَعَلى الّلِه َقْصُد ال َِّ يِل َوِمنػْ

ىك طريؽ الحؽ كما سكاه :  فالسبيؿ القصد ()السبيؿ استقامة الطريؽ ، كالسبيؿ ىك اإلسبلـ 

طريؽ السنة ، " قصد السبيؿ  " ()كقاؿ التسترم . جائر عف الحؽ كىي طرؽ البدع كالضبلالت 

أم المقتصد منيا بيف الغمك كالتقصير كذلؾ يفيد أف الجائر ىك " قصد السبيؿ " أما مجاىد فقاؿ 

 كىذا خركج عف طريؽ اهلل ، طريؽ الخير ().الغالي أك المقصر ككبلىما مف أكصاؼ البدع 

عميكـ بالسبيؿ كالسنة ، فإنو ما : " كقاؿ أبي بف كعب . كالسداد ، طريؽ الذيف أنعـ اهلل عمييـ 

مف عبد عمى السبيؿ كالسنة ذكر اهلل عز كجؿ فاقشعر جمده مف خشية اهلل تعالى إال تحاتت عنو 

ف اقتصادا في سبيؿ كسنة خير مف اجتياد في خبلؼ سبيؿ كسنة ، فاحرصكا إذا ... خطاياه  كا 

فالفقو كؿ الفقو االقتصاد في "  كانت أعمالكـ اقتصادا أف تككف عمى منياج األنبياء كسنتيـ 

 ()" . الديف كاالعتصاـ بالسنة 

كسفرا ( )  َلْو َكاَف َعَرًضا َقرِيً ا َوَسَ ًرا قَاِصًدا َ  ػَّ َػُعوَؾ َوَلِكْن  َػُعَدْت َعَلْيِهُم ال ُّ َّةُ   : كقاؿ تعالى

 (). كىك الميسر الذم ال مشقة فيو ( )كسفرا قاصدا أم سيبل معمـك الطريؽ 

 () َواْقِصْد ِفي َمْ ِيَك َواْغُضْض ِمن َصْوِ َك ِإفَّ َأنَكَر اْْلَْصَواِت َلَصْوُت اْلَ ِ يرِ  : قاؿ تعالى ك

أم تكسط فيو ، كالقصد ما بيف اإلسراع " كاقصد في مشيؾ " كمما جاء في تفسير قكلو تعالى 

كالبطء أم ال تدب دبيب المتماكتيف كال تثب كثب الشطار ، كأما ما ركم عنو صمى اهلل عميو 

                                                 
 9آ٠خ / عٛسح إٌؾً . 

 81، ؿ10ط / اٌمشهجٟ ، اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ . 

أؽذ أئّخ اٌمَٛ ٚػٍّبئُٙ ٚاٌّزى١ٍّٓ فٟ ػٍَٛ / ٘ٛ عًٙ ثٓ ػجذ هللا ثٓ ٠ٛٔظ ثٓ ػ١غٝ ثٓ ػجذ هللا ثٓ سف١غ ٚو١ٕزٗ أثٛ ِؾّذ .  

هجمبد اٌقٛف١خ ، أثٟ ػجذ اٌشؽّٓ /  أفؼ 283أظٓ "  ٚلبي 293ٚل١ً 283اٌش٠بم١بد ٚا٦خ٩ؿ ٚػ١ٛة ا٤فؼبي ، رٛفٟ عٕخ 

 206ؿ (َ 1997٘ـ ـ 1418 )3ِقش ، ه/ ِطجؼخ اٌّذٟٔ / اٌغٍّٟ ، رؾم١ك ٔٛس اٌذ٠ٓ ؽشث١ٗ 

 . 38، ؿ1ط/ اٌؾبهجٟ ، ا٨ػزقبَ . 

 140اٌغٛص٠خ ،ئغبصخ اٌٍٙفبْ ، ؿ.  

 42آ٠خ / عٛسح اٌزٛثخ . 

 153، ؿ8ط / اٌّشعغ اٌغبثك / اٌمشهجٟ . 

 200اٌضؽ١ٍٟ ، ا٨ػزذاي فٟ اٌزذ٠ٓ ، ؿ. 

  19آ٠خ/ عٛسح ٌمّبْ. 
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 ، فالمشي ()كسمـ أنو كاف إذا مشي أسرع فالمقصكد بيا السرعة المرتفعة عف دبيب المتماكت 

َواْغُضْض ِمن  " قكلو تعالى،  كأما ()المعتدؿ ىك البعيد عف الخيبلء في األرض أك الكبر فييا 

فنيى بذلؾ . ()أم أنقص منو ، أم ال تتكمؼ رفع الصكت كخذ منو ما تحتاج إليو  : َصْوِ كَ 

ِإفَّ الَِّذيَن يَػُ ضُّوَف  : قاؿ تعالى عف رفع الصكت كفي مكضع آخر أثنى عمى مف يغض صكتو 

 ()  َأْصَوا َػُهْم ِعنَد َرُسوِؿ اللَِّه ُأْولَِ َك الَِّذيَن اْمَتَ َن اللَُّه قُػُلو َػُهْم لِلتػَّْ َوى َلُهم مَّْ ِ َرٌة َوَأْجٌر َعِظيمٌ 

ككذلؾ األمر بالحديث الذم يتكمـ بو المرء فيجب عميو االقتصاد في الكبلـ ألنو مف أىـ ما 

يستقيـ بو المساف ، فبل يتكمـ اإلنساف إال بعد تفكر كركية ، فيحافظ عمى اتزانو في مجمسو 

كيكسكه الكقار كتعمكه الييبة ، فإذا كٌطف المرء نفسو عمى االقتصاد في الكبلـ قؿ خطأه كحسف 

  (). قكلو 

َوَ  ُ َصعّْْر َخدََّؾ لِلنَّاِس َوَ  َ ْ ِش ِفي اْْلَْرِض َمَرًحا ِإفَّ اللََّه َ  ُيِ  ُّ ُكلَّ ُمْ َتاٍؿ  : كقاؿ تعالى 

  ( ) َفُ ورٍ 

يَن فَػَل َّا َن َّاُ ْم ِإَلى اْل َػرّْ   : كقاؿ تعالى َوِإَذا َغِ يَػُهم مَّْوٌج َكالظَُّلِل َدَعُوا اللََّه ُمْ ِلِصيَن َلُه الدّْ

ُهم مُّْ َتِصٌد َوَما َيْ َ ُد  ِآيَا َِنا ِإ َّ ُكلُّ َختَّاٍر َكُ ورٍ   َفِ نػْ
أم متمسؾ بالطاعة :  فمنيـ مقتصد ()

 (). كالتكحيد 

 في المشي كالحديث كالصكت ألنيا مف ؿكبيذا نرل أف القرآف الكريـ قد أمر بالتكسط كاالعتدا

 ( ). كماؿ األخبلؽ كاألدب ، كنيى أيضا عف التعالي عمى الناس كالتكبر 

                                                 
 71 ، ؿ14ط/ اٌمشهجٟ ، اٌغبِغ  ٤ؽىبَ اٌمشآْ . 

 20لؼذاْ ، ِٕٙظ ا٨لزقبد فٟ اٌمشآْ ، ؿ. 

 71، ؿ14ط /اٌمشهجٟ ، اٌّشعغ اٌغبثك . 

 3آ٠خ / عٛسح اٌؾغشاد . 

 171 ـ ؿ170٘بؽُ ، ا٦ع٩َ ٚثٕبء اٌؾخق١خ ، ؿ. 

 18آ٠خ / عٛسح ٌمّبْ . 

 32آ٠خ / عٛسح ٌمّبْ . 

 80 ، ؿ14ط/ اٌمشهجٟ ، اٌّشعغ اٌغبثك . 

 222اٌضؽ١ٍٟ ، ا٨ػزذاي فٟ اٌزذ٠ٓ ، ؿ. 
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ُهم مُّْ َتِصٌد   كقاؿ تعالى ُهْم  َاِلٌم لّْنَػْ ِ ِه َوِمنػْ َنا ِمْن ِعَ اِدنَا َفِ نػْ ثُمَّ َأْورَثْػَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصطََ يػْ

َراِت  ِِإْذِف اللَِّه َذِلَك ُ َو اْلَ ْضُل اْلَكِ يرُ  ُهْم َساِ ٌ   ِاْلَ يػْ .  ()  َوِمنػْ

 كالمقتصد ىك الذم يعطي الدنيا حقيا كاآلخرة حقيا كفي تفسير اآلية ما جاء في الحديث 

مَّـى أىنَّوي قىاؿى ًفي ىىًذًه اآٍليىًة "الشريؼ  سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ًف النًَّبيّْ صى ٍدًرمّْ عى ٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي ٍثنىا  )عى ثيَـّ أىٍكرى

ٍيرىاًت  قىاؿى  ـٍ سىاًبؽه ًباٍلخى ًمٍنيي ٍقتىًصده كى ـٍ مي ًمٍنيي ـه ًلنىٍفًسًو كى ـٍ ظىاًل اٍلًكتىابى الًَّذيفى اٍصطىفىٍينىا ًمٍف ًعبىاًدنىا فىًمٍنيي

نًَّة  ـٍ ًفي اٍلجى كيمُّيي ٍنًزلىةو كىاًحدىةو كى ـٍ ًبمى ًء كيمُّيي  (( ))" . ىىؤيالى

مف خبلؿ اآليات السابقة نستخمص عبلقة االقتصاد بالكسطية فقد جاءت بمعنى االعتداؿ ، 

. كاألفضؿ كاأليسر ، كعدـ الحرج كالمشقة 

المطمب الثالث  

األحاديث النبكية الشريفة التي تحث عمى االقتصاد  

أما ما جاء في المنيج النبكم الشريؼ ػ الذم يكزع فيو السمكؾ تكزيعا عادال بحسب الحقكؽ 

.   فقد أشار إلى االقتصاد كأنو مف معاني الكسطية كسماتيا ()كالكاجبات ػ 

تيوي قىٍصدنا  بلى مَّـى فىكىانىٍت صى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى مّْي مىعى رىسيكًؿ المًَّو صى اًبًر ٍبًف سىميرىةى قىاؿى كيٍنتي أيصى فعىٍف جى

ٍطبىتيوي قىٍصدنا   ()" . كىخي

 

                                                 
 32آ٠خ / عٛسح فبهش . 

 ، ؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي ؽذ٠ش فؾ١ؼ ، لبي أثٛ ػ١غٝ ؽذ٠ش 3225/   ِٓ عٛسح ا٩ٌّئىخ  (36 )/ رفغ١ش اٌمشآْ / سٚاٖ اٌزشِزٞ . 

 729ؽغٓ غش٠ت ٌُ ٔؼشفٗ ئ٨ ِٓ ٘زا اٌٛعٗ ، ؿ

ِ 345 ، ؿ14ط/ اٌمشهجٟ ، اٌغبِغ ٤ؽىبَ اٌمشآْ .  ْؼُذ َسُعَٛي هللاه ِّ ْسَداِء لَبَي َع ْٓ أَثِٟ اٌذه ، ٚعبء فٟ رفغ١ش٘ب ِب سٚاٖ ا٦ِبَ أؽّذ َػ

ًه  َع َٚ ُ َػضه  َُ ٠َمُُٛي لَبَي هللاه َعٍه َٚ  ِٗ ُْ َعبثٌِك  )َفٍٝه هللاه َػ١ٍَْ ُْٕٙ ِِ َٚ ْمزَِقٌذ  ُِ  ُْ ُْٕٙ ِِ َٚ  ِٗ ٌُ ٌَِْٕفِغ ُْ ظَبٌِ ُْٕٙ ِّ ْٓ ِػجَبِدَٔب فَ ِِ َٓ اْفطَف١ََْٕب  ٌِْىزَبَة اٌهِز٠ َسْصَٕب ا ْٚ ُه أَ صُ

 ِ ِْ هللاه ٌَْخ١َْشاِد ثِاِْر َْ ِؽَغبثًب  (ثِب َٓ اْلزََقُذٚا فَأٌَُٚئَِه ٠َُؾبَعجُٛ ب اٌهِز٠ ِه أَ َٚ ٌَْغٕهخَ ثَِغ١ِْش ِؽَغبٍة  َْ ا َٓ ٠َْذُخٍُٛ ٌَْخ١َْشاِد فَأٌَُٚئَِه اٌهِز٠ َٓ َعجَمُٛا ثِب ب اٌهِز٠ ِه َ فَأ

 َْ َٓ ٠َمٌُُٛٛ ُِ اٌهِز٠ ِٗ فَُٙ زِ َّ ُ ثَِشْؽ ُُ هللاه َٓ ر٩ََفَبُ٘ ُِ اٌهِز٠ ُه ُ٘ ْؾَؾِش صُ َّ ٌْ َْ فِٟ هُِٛي ا َٓ ٠ُْؾجَُغٛ ُْ فَأٌَُٚئَِه اٌهِز٠ ْٔفَُغُٙ ٛا أَ ُّ َٓ ظٍََ ب اٌهِز٠ ِه أَ َٚ ِ اٌهِزٞ  )٠َِغ١ًشا  ُذ َّلِله ّْ ٌَْؾ ا

َب ٌََغفٌُٛس َؽُىٌٛس  ْه َسثٕه َْ ئِ ٌَْؾَض ِٗ  (أَْرََ٘ت َػٕهب ا ٌِ ْٛ  (ٌُُغٌٛة ) ئٌَِٝ لَ

 152اٌفشفٛس ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ. 

، ٚأخشعٗ اثٓ ثٍجبْ ، ا٦ؽغبْ فٟ رمش٠ت فؾ١ؼ اثٓ ؽجبْ 391 ، ؿ866/ رخف١ف اٌق٩ح ٚاٌخطجخ  ( 13)/ اٌغّؼخ / سٚاٖ ِغٍُ . 

 ؽممٗ ؽؼ١ت ا٤سٔبؤٚه ٚلبي ؽذ٠ش فؾ١ؼ 72، ؿ357/ ِب عبء فٟ اٌطبػبد ٚصٛاثٙب / اٌجش ٚا٦ؽغبْ / 2ط/ 
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ـٍ "  دنا ًمٍنكي يى أىحى مَّـى لىٍف يينىجّْ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍنو قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ٍيرىةى رىًضي المَّو عى ٍف أىًبي ىيرى كعى

قىاًربيكا كىاٍغديكا  ميوي قىاليكا كىالى أىٍنتى يىا رىسيكؿى المًَّو قىاؿى كىالى أىنىا ًإالَّ أىٍف يىتىغىمَّدىًني المَّوي ًبرىٍحمىةو سىدّْديكا كى عىمى

ًة كىاٍلقىٍصدى اٍلقىٍصدى تىٍبميغيكا  شىٍيءه ًمفى الدٍُّلجى كا كى كحي  ( )" .كىري

ٍخرىةو "  مىى صى مّْي عى ؿو ييصى مىى رىجي مَّـى عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍبًد المًَّو قىاؿى مىرَّ رىسيكؿي المًَّو صى اًبًر ٍبًف عى كعىٍف جى

مىعى يىدىٍيًو ثيَـّ قىاؿى يىا  ـى فىجى اًلًو فىقىا مىى حى مّْي عى ؿى ييصى دى الرَّجي رىؼى فىكىجى ًميِّا ثيَـّ اٍنصى فىأىتىى نىاًحيىةى مىكَّةى فىمىكىثى مى

مُّكا  تَّى تىمى ثنا فىًإفَّ المَّوى الى يىمىؿُّ حى ـٍ ًباٍلقىٍصًد ثىبلى مىٍيكي  ()" . أىيُّيىا النَّاسي عى

ينا فىظىنىٍنتيوي "  مَّـى ميتىكىجّْ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ا أىٍمًشي فىًإذىا ًبالنًَّبيّْ صى رىٍجتي يىٍكمن ٍف أىًبي بىٍرزىةى اأٍلىٍسمىًميّْ قىاؿى خى كعى

ذى ًبيىًدم فىاٍنطىمىٍقنىا نىٍمًشي  وي فىرىآًني فىأىشىارى ًإلىيَّ فىأىتىٍيتيوي فىأىخى ٍنوي كىأيعىاًرضي عىٍمتي أىٍخنىسي عى ةن فىجى اجى ييًريدي حى

مَّـى أىتيرىاهي ميرىاًئينا  سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى كدى فىقىاؿى النًَّبيُّ صى مّْي ييٍكًثري الرُّكيكعى كىالسُّجي ؿو ييصى ًميعنا فىًإذىا نىٍحفي ًبرىجي جى

ٍنًكبىٍيًو  ا ًبًحيىاًؿ مى عىؿى يىٍرفىعيييمى مىعىييمىا كىجى ـي فىأىٍرسىؿى يىًدم ثيَـّ طىبَّؽى بىٍيفى كىفٍَّيًو فىجى فىقيٍمتي المَّوي كىرىسيكليوي أىٍعمى

ٍف ييشىادَّ الدّْيفى يىٍغًمٍبوي  ثى مىرَّاتو فىًإنَّوي مى ـٍ ىىٍدينا قىاًصدنا ثىبلى مىٍيكي يىقيكؿي عى عيييمىا كى يىضى  ()" كى

دى "  ًف اٍقتىصى مَّـى مىا عىاؿى مى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى  ()" كعىٍف عى

عنكانا جانبيا تحت عنكاف بكاعث االقتصاد " كتابو االعتداؿ في التديف "  كقد أفرد الزحيمي في 

كبيف فيو أف االقتصاد في الديف جاء بو الشرع الحنيؼ كأيده العقؿ ، كاتفؽ مع : في التديف 

( )". الفطرة البشرية ، كالكاقع اإلنساني 

                                                 
ا٨عزمبِخ ٌٚضَٚ اٌقٛاة ، :، ٚاٌغذاد 298ـ ؿ297 ، ؿ 6463/ اٌمقذ ٚاٌّذاِٚخ ػٍٝ اٌؼًّ / اٌشلبق  / 4ط/  سٚاٖ اٌجخبسٞ . 

الزقذٚا فٟ اٌؼجبدح ٨ٚ رؾٍّٛا ِب ٨ رط١مْٛ  : ٚاٌمقذ اٌمقذ 

، ِقجبػ اٌضعبعخ فٟ صٚائذ اثٓ ِبعٗ ، رؾم١ك ِٛعٝ ِؾّذ ػٍٟ   (٘ـ 840٘ـ ـ 762 )اٌجٛف١شٞ ، ؽٙبة أؽّذ ثٓ أثٟ ثىش . 

 داس اٌزٛف١ك إٌّٛرع١خ 305، ٚلبي ٘زا ئعٕبد ؽغٓ ، ؿ1516ػضد ػط١خ ، وزبة اٌض٘ذ ، ثبة اٌّذاِٚخ ػٍٝ اٌؼًّ ، ؽذ٠ش . ٚ د

          ]" 703، ٚؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي ؽذ٠ش فؾ١ؼ ، ؿ (َ 1985٘ـ ـ 1405  ) 1ٌٍطجبػخ ، داس اٌىزت ا٦ع١ِ٩خ ٌٍٕؾش ، ِقش ، ه

 "[  1760/ اٌقؾ١ؾخ 

ئعٕبدٖ فؾ١ؼ ، :  ، ؽممٗ ؽؼ١ت ا٤سٔبؤٚه ٚلبي 19674/ ؽذ٠ش أثٟ ثشصح ا٤عٍّٟ /أٚي ِغٕذ اٌجقش١٠ٓ / 15ط/سٚاٖ ا٦ِبَ أؽّذ. 

. 37ؿ

ئعٕبدٖ :  ، ؽممٗ ؽؼ١ت ا٤سٔبؤٚه ٚلبي4269/ ِغٕذ ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد / ِغٕذ اٌّىضش٠ٓ ِٓ اٌقؾبثخ  / 7ط/ سٚاٖ ا٦ِبَ أؽّذ. 

 ، مؼفٗ إٌغبئٟ ٚأثٛ داٚد ٚاٌذاسلطٕٟ  302مؼ١ف ، ؿ

 ِٚب ثؼذ٘ب  201اٌضؽ١ٍٟ ، ا٨ػزذاي فٟ اٌزذ٠ٓ ، ؿ. 
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السمة الخامسة 

الحكمة 
تعتبر الحكمة مف السمات التي تتصؼ بيا الكسطية ، كقد ذكرىا الصبلبي في رسالتو ، كبيف 

أنكاعيا كأركانيا ، كفي ىذا المبحث سأبيف الحكمة مف حيث كركدىا في القرآف كالسنة كأقكاؿ 

المطمب العمماء ، كأىمية الحكمة كأسمكب مف أساليب نشر الدعكة كعبلقة ذلؾ بكسطية اإلسبلـ 

األكؿ 

تعريؼ الحكمة 

 كىي مف (). معرفة أفضؿ األشياء بأفضؿ العمـك كالعمـ كالتفقو : " تيعٌرؼ الحكمة في المغة بأنيا

كـ القضاء ، كأحكمو  أم العمـ ، كالحكيـ : أم صار محكما ، كمنيا الحكمة : الفعؿ حكـ ، فالحي

 ، الحكمة أم العدؿ كالعمـ ، كأحكمت الشيء ()العالـ ، كىك صاحب الحكمة ، المتقف لؤلمكر: 

  (). أم أتقنتو 

المطمب الثاني  

اآليات القرآنية التي تبيف الحكمة  

: أما ما جاء في القرآف الكريـ صريحا في الحكمة 

ُلو َعَلْيِهْم آيَاِ َك َويُػَعلُّْ ُهُم اْلِكَتاَب َواْلِ ْكَ َة   : قاؿ تعالى  ُهْم يَػتػْ رَ ػََّنا َوا ْػَعْث ِفيِهْم َرُسو ً مّْنػْ

أم كضع األشياء مكاضعيا أك ما يزيؿ مف القمكب مف  : () َويُػزَكّْيِهْم ِإنََّك َأنَت الَعزِيُز الَ ِكيُم 

: ، كيقاؿ الحكمة " كىج حب الدنيا ، أك الفقو في الديف أك السنة المبينة لمكتاب أك الكتاب نفسو 

                                                 
 190، ؿ1ط / أ١ٔظ ، اٌّؼغُ اٌٛع١و .  

 148اٌشاصٞ ، ِخزبس اٌقؾبػ ، ِٓ اٌفؼً ػ، ن، َ ، ؿ. 

 251 ، ثبة اٌض٩صٟ اٌقؾ١ؼ ، ؿ1ط/ ا٤ٔذٌغٟ ، ِخزقش اٌؼ١ٓ .  

 129آ٠خ / عٛسح اٌجمشح . 
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المراد بيا حقائؽ الكتاب كدقائقو كألفاظو كما أكدع فيو ، كعرفيا بعضيـ بما تكمؿ بو النفكس مف 

      (). المعارؼ كاألحكاـ فتشمؿ المعرفة العممية كالمعرفة النظرية

ًرا َكِثيًرا َوَما يَذَّكَُّر ِإ َّ   : كقاؿ تعالى يُؤِ ي اْلِ ْكَ َة َمن َيَ اء َوَمن يُػْؤَت اْلِ ْكَ َة فَػَ ْد ُأوِ َي َخيػْ

قاؿ الطبرم كالحكمة في ىذه اآلية جاءت بمعنى القرآف كالفقو بو كمعرفة . ()  ُأْوُلوْا اْلَْلَ ابِ 

، كقاؿ بعضيـ .. عمكمو ناسخو كمنسكخو ، محكمو كمتشابيو ، مقدمو كمؤخره ، حبللو كحرامو 

الفيـ ، كقاؿ آخركف اإلصابة في األمكر ، كانتيى إلى أف جميع األقكاؿ السابقة تدخؿ في : 

ذا كاف ذلؾ "  معنى الحكمة  ألف اإلصابة في األمكر إنما تككف عف فيـ بيا كعمـ كمعرفة كا 

كذلؾ كاف المصيب عف فيـ منو بمكاضع الصكاب في أمكره فيما خاشيا هلل فقييا عالما ، ككانت 

" . النبكة مف أقسامو ألف األنبياء مسددكف مفيمكف كمكفقكف إلصابة الصكاب في األمكر كالنبكة 
() 

َنآ آَؿ ِإ ْػَراِ يَم اْلِكَتاَب   : كقاؿ تعالى ـْ َيْ ُ ُدوَف النَّاَس َعَلى َما آ َاُ ُم الّلُه ِمن َفْضِلِه فَػَ ْد آ َػيػْ َأ

َناُ م مُّْلًكا َعِظيً ا   ( ). أم ما أكحى إلييـ مما لـ يكف مقركءا :  كالحكمة ()  َواْلِ ْكَ َة َوآ َػيػْ

 ()كجاءت الحكمة في ىذه اآلية بمعنى النبكة ()   َوآ َاُو الّلُه اْلُ ْلَك َواْلِ ْكَ ةَ   : كقاؿ تعالى

() 

ادُْع ِإِلى َسِ يِل رَ َّْك  ِاْلِ ْكَ ِة َواْلَ ْوِعظَِة اْلَ َ َنِة َوَجاِدْلُهم  : كفي الدعكة إلى اهلل قاؿ تعالى 

 فاهلل تعالى ( )  ِالَِّتي ِ َي َأْحَ ُن ِإفَّ رَ ََّك ُ َو َأْعَلُم ِ َ ن َضلَّ َعن َسِ يِلِه َوُ َو َأْعَلُم  ِاْلُ ْهَتِدينَ 

                                                 
 346، ؿ1ط/ ا٤ٌٛعٟ ، سٚػ اٌّؼبٟٔ فٟ رفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ . 

 269آ٠خ / عٛسح اٌجمشح . 

 ٚلذ أ٠ذٖ فٟ ٘زا اٌزفغ١ش ا٤ٌٛعٟ فٟ رفغ١شٖ سٚػ اٌّؼبٟٔ فٟ رفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ ٚاٌغجغ 60 ، ؿ3ط/اٌطجشٞ ، عبِغ اٌج١بْ . 

 35 ، ؿ3اٌّضبٟٔ ، ط

 54آ٠خ / عٛسح إٌغبء . 

 89، ؿ5ط / اٌطجشٞ ، عبِغ اٌج١بْ . 

  251آ٠خ / عٛسح اٌجمشح . 

 403/ 2ط/اٌطجشٞ ، اٌّشعغ اٌغبثك . 

 125آ٠خ / عٛسح إٌؾً . 
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أمرنا في ىذه اآلية أف ندعك إلى اهلل بالحكمة ال بالحماقة كبالمكعظة الحسنة ال بالعبارة الخشنػة 

.  كسيأتي بياف ذلؾ في مظاىر الحكمة ().

َوقَاَؿ رَُجٌل مُّْؤِمٌن مّْْن   : قاؿ تعالىكقد جاءت العديد مف اآليات التي تشير إلى معنى الحكمة  

آِؿ ِفْرَعْوَف َيْكُتُم ِإيَ انَُه َأ َػْ تُػُلوَف رَُجاًل َأف يَػُ وَؿ رَ َّْي اللَُّه َوَقْد َجاءُكم  ِاْل َػيػَّْناِت ِمن رَّ ُّْكْم َوِإف َيُك 

َكاِذ ًا فَػَعَلْيِه َكِذ ُُه َوِإف َيُك َصاِدقًا ُيِصْ ُكم  َػْعُض الَِّذي يَِعدُُكْم ِإفَّ اللََّه َ  يَػْهِدي َمْن ُ َو ُمْ ِرٌؼ 

  َكذَّابٌ 
() 

نَػُهْم  َػَراُ ْم رُكًَّعا ُس ًَّدا  كقاؿ تعالى  مَُّ  ٌَّد رَُّسوُؿ اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاء َعَلى اْلُك َّاِر رَُحَ اء  َػيػْ

فالمؤمف يجمع بيف  ()  يَػْ تَػُ وَف َفْضاًل مَّْن اللَِّه َوِرْضَوانًا ِسيَ اُ ْم ِفي ُوُجوِ ِهم مّْْن َأثَِر ال ُُّ ودِ 

فإنيا شدة في الحؽ  " الشدة ، رحيـ ليىف في كقت الرحمة كالميف،  النقيضيف فيك شديد في كقت

 ()" . كمع الرافضيف لمحؽ ، كىي في أعماقيا رحمة ، كفي مقاصدىا نعمة 

فعندما يأمره بالشدة " إذف المسمـ غير منفعؿ لغرائزه كال لدكالب حياتو إنما ىك منفعؿ لمنيج  " 

 .  () يككف شديدا كعندما يأمره بالرحمة يككف رحيما

فالمؤمف ذليبل عزيزا في كقت كاحد  ()  َأِذلٍَّة َعَلى اْلُ ْؤِمِنيَن َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِينَ  : كقاؿ تعالى 

 أف كىكذا نرل ، فمنيجو ىك المحرؾ لو فيأمره بالعزة في أكقات كيأمره بالذلة في أكقات أخرل

كالعزة في مكانيا  الحكمة تقتضي أف يضع اإلنساف القكة كالشدة في مكانيا كاالستكانة في مكانيا

 . () كىذا قمة الكسطية

                                                 
 57ٔقش ، لنب٠ب ا٦ع٩َ اٌّؼبفشح ، ؿ. 

 28آ٠خ / عٛسح غبفش . 

 29آ٠خ / عٛسح اٌفزؼ . 

 47ا١ِ٤شٞ ، ٚعط١خ ا٦ع٩َ ٚأِزٗ ، ؿ. 

  24اٌؾؼشاٚٞ ، ا٦ع٩َ ؽذاصخ ٚؽنبسح ، ؿ. 

 54آ٠خ / عٛسح اٌّبئذح .

 25اٌؾؼشاٚٞ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ.  
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 ا َِّ ُعوا َمن {20}َوَجاء ِمْن َأْقَصى اْلَ ِديَنِة رَُجٌل َيْ َعى قَاَؿ يَا قَػْوـِ ا َِّ ُعوا اْلُ ْرَسِليَن  : قاؿ تعالى   ك

 ()  َوَما ِلي  َ َأْعُ ُد الَِّذي َفَطَرِني َوِإلَْيِه  ُػْرَجُعوَف {21} َّ َيْ  َُلُكْم َأْجراً َوُ م مُّْهَتُدوَف 

كقد جاءت العديد مف اآليات التي تتحدث عف قصص األنبياء تجمت فييا الحكمة في الدعكة إلى 

اهلل كفي مخاطبة أقكاميـ ، كؿ حسب منزلتو كثقافتو ، كأخذىـ بالرفؽ كالميف ، كأخيرا إنزاؿ 

 . العقكبة المناسبة لمف أبى الدعكة كحاربيا

المطمب الثالث  

األحاديث الشريفة التي تبيف الحكمة كتحث عمييا 

كأما ما جاء في األحاديث الشريفة فبعضيا جاء لفظيا  صريحا ، كبعضيا جاء داال عمى 

. الحكمة 

ؿه آتىاهي "  سىدى ًإالَّ ًفي اٍثنىتىٍيًف رىجي مَّـى الى حى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍبد المًَّو ٍبفى مىٍسعيكدو قىاؿى قىاؿى النًَّبيُّ صى فعف عى

ييعىمّْمييىا  ؿه آتىاهي المَّوي اٍلًحٍكمىةى فىييكى يىٍقًضي ًبيىا كى ؽّْ كىرىجي مىى ىىمىكىًتًو ًفي اٍلحى  ()" المَّوي مىاالن فىسيمّْطى عى

 كىك أحؽ بيا مف غيره ألنو يحسف استخداميا  كالمؤمف يتبع الحكمة كيأخذىا أيف كجدىا

مَّـى قىاؿى ًإفَّ ًلكيؿّْ شىٍيءو ًشرَّةن ؼ " سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍف النًَّبيّْ صى ٍيرىةى عى ٍف أىًبي ىيرى عى
ًلكيؿّْ ًشرَّةو فىٍترىةن فىًإٍف ( )  كى

اًبًع فىبلى تىعيدُّكهي  ٍف أيًشيرى ًإلىٍيًو ًباأٍلىصى كهي كىاً  قىارىبى فىاٍرجي اًحبييىا سىدَّدى كى  () . "كىافى صى

ٍقؿى كىالتٍَّدًبيًر كىالى كىرىعى كىاٍلكىؼّْ كىالى "  مَّـى الى عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍف أىًبي ذىرٍّ قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى كعى

ميؽً  ٍسًف اٍلخي سىبى كىحي  ()" .حى

 

                                                 
 25 ـ 20آ٠خ / عٛسح ٠ظ .  

 58 ـ ؿ57 ، ؿ73/ ا٨غزجبه فٟ اٌؼٍُ ٚاٌؾىّخ  (15)/ اٌؼٍُ  /  1ط/ اٌجخبسٞ . 

 356 ، ؿ2ط/ اٌؾش٠ـ ، ا٤ٔذٌغٟ ِخزقش اٌؼ١ٓ : اٌؾشح ٚاٌؾش٘بْ :اٌؾشح . 

 ، ؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي ؽذ٠ش ؽغٓ 553 ، ؿ2453/ ِب عبء فٟ ففخ أٚأٟ اٌؾٛك / ففخ اٌم١بِخ ٚاٌشلبئك ٚاٌٛسع / اٌزشِزٞ . 

/ 1" اٌظ٩ي "  ، 46/ 1" اٌزؼ١ٍك اٌشغ١ت " اٌزؾم١ك اٌضبٟٔ ،  / 5325 )" اٌّؾىبح {( "ؽذ٠ش ؽغٓ فؾ١ؼ غش٠ت ، : لبي أثٛ ػ١غٝ 

28 ){ 

  300، ؿ4218/ اٌٛسع ٚاٌزمٜٛ  (24 )/اٌض٘ذ / صٚائذ اثٓ ِبعٗ / اٌجٛف١شٞ . 
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المطمب الرابع  

 أقكاؿ العمماء في الحكمة  

إذ مف " حالة لمنفس بيا يدرؾ الصكاب مف الخطأ في جميع األفعاؿ االختيارية  كيتابع : الحكمة 

صابة الظف  كالتفطف لدقائؽ  قكة العقؿ يحصؿ حسف التدبير ، كجكدة الذىف ، كثقابة الرأم ، كا 

كالحكمة ليا طرفاف فإفراطيا يسمى خبثا كيسمى تفريطيا ... " األعماؿ كخفايا آفات النفكس  

 (). بميا 

ىي العمـ الذم بو تعرؼ كافة المحاكالت الفنية المتعددة الرامية إلى تبميغ الناس : "كالحكمة 

اإلسبلـ بما حكل مف عقيدة كشريعة كأخبلؽ شرط اجتناب الحماقات كتذليؿ العقبات بكضع 

عطاء كؿ أمر ما يناسبو   ()". األشياء في مكضعيا كا 

 (). كىي إدراؾ الحقائؽ كالنظر في العكاقب كالتمييز بيف المصالح كالمفاسد كمحميا العقؿ " 

ف كاف محمكدا في ذاتو كخبل مف الحكمة في  ك نستخرج مف ذلؾ أف أم أمر مف أمكر حياتنا كا 

كيفية استخدامو كمكعد استخدامو لـ يؤد الثمار المرجكة منو ككاف بذلؾ بعيدا عف الحكمة إلى 

فالشجاعة في ساحة القتاؿ ضد األعداء محمكدة ، كأما استخداميا في المشاجرة .أحد طرفييا 

.  كخصاـ المسمميف فيي مذمكمة 

فالقكلية قكؿ الحؽ ، كالفعمية فعؿ الصكاب ، ككؿ طائفة مف : قكلية كفعمية : كالحكمة نكعاف " 

الطكائؼ ليـ حكمة يتقيدكف بيا كأصح الطكائؼ حكمة مف كانت حكمتيـ أقرب إلى حكمة الرسؿ 

فحكمة الرسؿ ىي الحكمة الحؽ المتضمنة لمعمـ النافع كالعمؿ " التي جاءكا بيا مف عند اهلل 

".  الصالح إلصابة الحؽ اعتقادا كقكال كعمبل

                                                 
 178، ؿ3ط/اٌغضاٌٟ ، ئؽ١بء ػٍَٛ اٌذ٠ٓ . 

  (2000َ٘ـ ـ 1420، 1 ، داس ػّبس ، ػّبْ ، ه17اٌؼبٟٔ ، ص٠بد ِؾّٛد ، أعب١ٌت اٌذػٛح ٚاٌزشث١خ فٟ اٌغٕخ إٌج٠ٛخ ، ؿ. 

 24وبًِ ، ٚوزٌه عؼٍٕبوُ أِخ ٚعطب ، ؿ. 
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كفي بياف تمييز النبي صمى اهلل عميو كسمـ عمى األنبياء أف اهلل أعطاه جكامع الحكمة في حيف 

كىذه الحكمة فرقيا اهلل سبحانو بيف أنبيائو كرسمو كجمعيا لمحمد صمى اهلل " فرقيا بيف األنبياء ، 

فمك جمعت كؿ حكمة في العالـ مف كؿ طائفة لكانت في الحكمة التي أكتييا " . " عميو كسمـ 

 ()" .صمكات اهلل كسبلمو عميو جزءا يسيرا جدا ال يدرؾ البشر نسبتو 

المطمب الخامس  

مظاىر الحكمة  

اإلسبلـ ديف كاضح جمي تيعرض كؿ أحكامو كتعميماتو كأصكلو كفركعو عمى الناس جميعا ، ك 

يعمف بشكؿ صريح أنو لف يكره أحدا عمى الدخكؿ في الديف ، كيأمر المسمميف أف يتبعكا أفضؿ 

السبؿ لنشر الديف عمى الناس ، كأفضؿ السبؿ الرفؽ كالميف كالحمـ كاإلقناع اليادئ باألدلة العقمية 

 (). كالعممية 

: مف مظاىر الحكمة في الدعكة إلى اهلل تعالى 

  بعد النظر في عكاقب األمكر: الفرع األكؿ 

 فعمى المسمـ أف يتركل قبؿ اإلقداـ عمى أم أمر مف األمكر كيدرسيا دراسة جيدة 

  : قاؿ تعالىكيدرس نتائجيا كالفكائد كالمفاسد الناتجة عنيا ، كما أثرىا عمى المسمميف 

 فيجب عمى المسمميف أف يدعكا (( )) ادُْع ِإِلى َسِ يِل رَ َّْك  ِاْلِ ْكَ ِة َواْلَ ْوِعظَِة اْلَ َ َنِة 

إلى اهلل بالحكمة كأف يتأنكا في نشر الدعكة كيعممكا أف لكؿ مكاف أسمكب يختمؼ عف 

المكاف اآلخر ، كأف الجرأة في غير مكضعيا تككف تيكرا ، فالحكمة مطمكبة في جميع 

فاألب المسمـ : المكاقؼ ، كمع جميع الفئات ، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ تربية النشء 

                                                 
 614 ، ؿ613اثٓ اٌم١ُ ، ئغبصخ اٌٍٙفبْ ، ؿ.  

 68 ، ؿ67ا١ٌّذأٟ ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ. 

 125آ٠خ / عٛسح إٌؾً .  

 19اٌؼبٟٔ ، أعب١ٌت اٌذػٛح ا٦ع١ِ٩خ  ، ؿ. 



 172 

معني بالخطاب في تربية أبنائو، فاألبناء أكلى بالدعكة مف غيرىـ كأسمكب الدعكة 

مضمكف النتائج كخاصة في المراحؿ األكلى مف عمر الطفؿ ، كتأتي أىمية ىذا 

 ()األسمكب بسبب سرعة النتائج كذلؾ العتماده عمى مخاطبة الكجداف كاإلقناع العقمي ، 

فإذا اعتنينا بعمر الطفكلة ىيأنا جيبل قادرا عمى إعماؿ عقمو في كؿ ما يعرض عميو مف 

 .  أمكر 

المجادلة بالحسنى  : الفرع الثاني 

 فأقر اإلسبلـ مبدأ المجادلة بشرط أف () َوَجاِدْلُهم  ِالَِّتي ِ َي َأْحَ ُن  : قاؿ تعالى

 : قاؿ تعالى تككف بالحسنى ، كساقت لنا اآليات الكريمة مجادلة األنبياء مع أقكاميـ 

َوِإْذ قَاَؿ ُموَسى ِلَ ْوِمِه اذُْكُروْا نِْعَ َة الّلِه َعَلْيُكْم ِإْذ َأنَ اُكم مّْْن آِؿ ِفْرَعْوَف َيُ وُموَنُكْم ُسوَء 

().  اْلَعَذاِب َويَُذ ُّْ وَف َأ ْػَناءُكْم َوَيْ َتْ ُيوَف ِنَ اءُكْم َوِفي َذِلُكم َ الء مّْن رَّ ُّْكْم َعِظيمٌ 
 

الحمـ كاألناة  : الفرع الثالث 

 فقد دعا اإلسبلـ إلى الحمـ ككبح جماح النفس كالتغمب عمى شيكة الغضب كالسيطرة 

 كالحكمة في كزف األمكر التي يتعرض ليا المػرء ، كسبيؿ ذلؾ كمو ()عمى االنفعاؿ ،

إذ الحمـ ىك األناة كالتثبت في األمر كما يمـز ذلؾ مف ضبط لمنفس عند " الصبر 

 ، كفي حث النبي صمى اهلل عميو كسمـ ( )" الغضب ، ككظـ لمغيظ ، كعفك عف السيئة 

ٍنوي أىفَّ رىسيكؿى المًَّو : " َقاؿ  تعمى التحكـ بالعكاطؼ كاالنفعاال ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى ٍف أىًبي ىيرى عى

                                                 
 319اٌذ٠غٟ ، اٌزشث١خ ا٨عزّبػ١خ فٟ فىش ا٦ِبَ اٌغضاٌٟ ، ؿ. 

 125آ٠خ / عٛسح إٌؾً .  

 6آ٠خ / عٛسح ئثشا١ُ٘ . 

 266ػف١فٟ ، ٌّؾبد فٟ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 

 390ا١ٌّذأٟ ، اٌٛع١ضح فٟ ا٤خ٩ق ا٦ع١ِ٩خ ٚأعغٙب ، ؿ. 
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ا الشًَّديدي الًَّذم يىٍمًمؾي نىٍفسىوي ًعٍندى  ًة ًإنَّمى رىعى مَّـى قىاؿى لىٍيسى الشًَّديدي ًبالصُّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى صى

().  "اٍلغىضىبً 
 

" . فالحمـ يدؿ عمى قكة ضبط النفس كالسيطرة عمييا عند الغضب كعدـ االستجابة الستفزاز أحػد 
() 

فعىًف اٍبًف " كقد مدح رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ الحمـ كاألناة ، كبيف ثكابيما عند اهلل تعالى 

ـي  ا المَّوي اٍلًحٍم ٍصمىتىٍيًف ييًحبُّييمى ٍبًد اٍلقىٍيًس ًإفَّ ًفيؾى خى مَّـى قىاؿى أًلىشىجّْ عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى بَّاسو أىفَّ النًَّبيَّ صى عى

  ( )"كىاأٍلىنىاةي 

كالحمـ فضيمة تقع بيف رذيمتيف متباعدتيف في طرفيف متقابميف فمف جانب اإلفراط يظير التسرع 

في األمكر كاالستعجاؿ كاالستجابة السريعة لممؤثرات ، كفي جانب التفريط يظير التكاسؿ 

كلما كاف الحمـ ىك الفضيمة الخمقية التي تأتي بخير ، كتدؿ عمى " كاإلىماؿ كتمبد الطبع ، 

سبلمة المزاج كاعتدالو ، كعدـ جنكحو ذات اليميف كذات الشماؿ ، كاف ما يتجاكزه منافيا لو 

فالذم جعؿ الحمـ فضيمة ىك اعتدالو ككسطيتو " كنقصانا خمقيا ال يأتي بالخير المطمكب 

كمسايرتو لمعقؿ السميـ كالفطرة السكية كما خرج عنو إلى غيره ضر كأفسد كخرج مف دائرة 

 ( ).الفضيمة 

كمف آثار الحمـ ما كرد مف أخبار المسمميف األكائؿ الذيف تجممكا باألخبلؽ الرفيعة ، كبالحمـ حيف 

يحسف الحمـ كحيف يككف فضيمة ، فصانكا ألسنتيـ كأيدييـ عف فعمة السكء ، كعف ركح االنتقاـ ، 

                                                 
/ فنً ِٓ ٠ٍّه ٔفغٗ ػٕذ اٌغنت / اٌجش ٚاٌقٍخ ٚا٤دة /  ، سٚاٖ ِغٍُ 34اٌؾزس ِٓ اٌغنت ، ؿ/ ا٤دة  / 8ط/ سٚاٖ اٌجخبسٞ .  

 1297 ، ؿ2609

 358اٌؼبٟٔ ، أعب١ٌت اٌذػٛح ٚاٌزشث١خ ، ؿ. 

ا٤ِش ثب٠٦ّبْ ثبَّلل رؼبٌٝ ٚسعٌٛٗ فٍٝ اٌٗ ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚؽشائغ د٠ٕٗ ٚاٌذػبء ئ١ٌٗ ٚاٌغإاي ػٕٗ ٚؽفظٗ  (6)/ ا٠٦ّبْ / سٚاٖ ِغٍُ. 

 ، ؽممٗ اٌز٘جٟ 322، ؿ2011/ ِب عبء فٟ اٌزأٟٔ ٚاٌؼغٍخ / اٌجش ٚاٌقٍخ ،  / 4ط / ، سٚاٖ اٌزشِزٞ 35، ؿ17/ ٚرج١ٍغٗ ِٓ ٌُ ٠جٍغٗ 

 {  " 4188/ اثٓ ِبعٗ " }، 455ؽذ٠ش فؾ١ؼ ، ؿ: لبي أثٛ ػ١غٝ ؽذ٠ش ؽغٓ فؾ١ؼ غش٠ت ، ٚؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي

 293ـ ؿ392ا١ٌّذأٟ ، اٌٛع١ضح فٟ ا٤خ٩ق ا٦ع١ِ٩خ ٚأعغٙب ، ثزقشف، ؿ. 
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 (). فدانت ليـ الرقاب كخضعت ليـ األمـ ، كاطمأنت لحكميـ الشعكب ، كاستمالكا بيا أعداءىـ 

 كتعطي قدرا كبيرا مف الصبلبة في مكاجية أشد المكاقؼ ()كبالحمـ تجمع القمكب كتذيب اإلحف 

كأحمكيا ، كفي قصة يكسؼ مع أخكتو نرل الحمـ في العفك كالصفح عنيـ إذ قاؿ اهلل عمى لساف 

 ، ()  قَاَؿ  َ  َػثْػَريَ  َعَلْيُكُم اْليَػْوـَ يَػْ ِ ُر الّلُه َلُكْم َوُ َو َأْرَحُم الرَّاِحِ ينَ  : يكسؼ عميو السبلـ 

  ()  َفَ ْن َعَ ا َوَأْصَلَح فََ ْجُرُو َعَلى اللَِّه ِإنَُّه َ  ُيِ  ُّ الظَّاِلِ ينَ  : قاؿ تعالى ك

 .مراعاة جكانب شخصيات المدعكيف : الفرع الرابع 

. الترجيح بيف المصالح كالمفاسد : الفرع الخامس 

 .اختيار الشخص المناسب في المكاف المناسب : الفرع السادس 

:  أخذ الحذر كالحيطة في نشر الدعكة : الفرع السابع 

ٍيرىةى  " (). فالمؤمف يتعمـ مف أخطائو كيأخذ حذره في كؿ خطكة يخطكىا فعىٍف أىًبي ىيرى

ٍحرو  مَّـى أىنَّوي قىاؿى الى ييٍمدىغي اٍلميٍؤًمفي ًمٍف جي سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ًف النًَّبيّْ صى ٍنو عى رىًضي المَّو عى

تىٍيًف  ()" . كىاًحدو مىرَّ
 

                                                 
 268ػف١فٟ ، ٌّؾبد فٟ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 

 8 ، ؿ1اٌؾمذ ٚاٌنغ١ٕخ ، اٌّؼغُ اٌٛع١و ط: ا٦ؽٓ . 

 92آ٠خ / عٛسح ٠ٛعف .  

 40آ٠خ / عٛسح اٌؾٛسٜ . 

  ِٚب ثؼذ٘ب 19اٌؼبٟٔ ، أعب١ٌت اٌذػٛح ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ.  

٨ ٠ٍذؽ اٌّإِٓ ِٓ "  ، ٚسٚاٖ ِغٍُ فٟ فؾ١ؾٗ 184 ، ؿ6133/ ٨ ٠ٍذؽ اٌّإِٓ ِٓ عؾش ِشر١ٓ  (83)/ ا٤دة / 4ط/ اٌجخبسٞ . 

  1476، ؿ2998/ ثبة ٨ ٠ٍذؽ اٌّإِٓ ِٓ عؾش ِشر١ٓ  (12)/ اٌض٘ذ ٚاٌشلبئك / عؾش ٚاؽذ ِشر١ٓ 
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السمة السادسة 

االستقامة 

استقامة المنيج كالبعد : االستقامة مف سمات الكسطية التي اعتبرىا الفقياء كالعمماء كيقصد بيا 

عف الميؿ كاالنحراؼ ، كقد عبر عنيا القرآف الكريـ بالصراط المستقيـ ، كنبو المسمـ أف يأخذ 

 ( ).حذره مف تطرؼ الييكد كالنصارل كأمره أف يمتـز المنيج الكسط 

ما "  الكسطية استقامة ، كلك لـ تكف عمى نيج االستقامة لكانت انحرافا ، كاالنحراؼ إما إفراط كا 

 ()" . تفريط ، كذلؾ ضد الكسطية 

المطمب األكؿ 

تعريؼ االستقامة  

اىدنا " تقاؿ في الطريؽ الذم يككف عمى خط مستك كفيو شبو طريؽ الحؽ نحك : االستقامة لغة 

الثبات : كاستقامة اإلنساف لزكمو المنيج المستقيـ ، كاإلقامة في المكاف " الصراط المستقيـ 

قامة الشيء تكفيو حقو   (). كا 

االعتداؿ في جميع األمكر مف األقكاؿ كاألفعاؿ كالمحافظة عمى جميع األحكاؿ " كاالستقامة ىي 

 ( )... "التي تككف بيا النفس عمى أفضؿ حالة كأكمميا 

كىي كمفيكـ ترتبط في االستخداـ القرآني " كقد قيؿ أف االستقامة تعبير عف الكسطية اإلسبلمية  

حيث يشتركاف " القيـ"بمفاىيـ العدؿ كاإليماف كاألمانة كالشيادة ، كما أنيا ترتبط في المغة بمفيـك 

                                                 
 124اٌمشمبٚٞ ، اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٧ٌع٩َ ، ؿ. 

 209 ، اٌق٩ثٟ ، اٌٛعط١خ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ؿ95اٌؼّش ، اٌٛعط١خ فٟ مٛء اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ؿ. 

 726اٌض٠ٓ ، ِؼغُ اٌج١بْ اٌؾذ٠ش ، ؿ.  

َ  1983، داس ا١ٍ٘٤خ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ ، ث١شٚد ، 227صٔبرٟ ، اٌؾ١خ أؽّذ ، اٌٙذا٠خ ئٌٝ اٌقشاه اٌّغزم١ُ ، ؿ. 



 176 

كبيذا يتضمف مفيـك االستقامة أخبلقية العمـ ، كما يعبر عف أخبلقية " في الجذر المغكم 

   (). المفاىيـ اإلسبلمية مف ناحية أخرل كمرجعيتيا كضبطيا لمكاقع 

كالميزاف الذم تقاس بو االستقامة ما كاف عميو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كأصحابو فمف ابتعد 

فالميزاف الذم يعرؼ بو االستقامة عمى " عف السنة إما أف يككف مفرطا أك مبتدعا أك جاىبل 

الطريؽ كالجكر عنو ىك ما كاف رسكؿ اهلل كأصحابو عميو كالجائر عنو إما مفرط ظالـ ، أك 

ككؿ منيـ يحاسب عمى نيتو ، كمقصده ، كمقدار طاعتو هلل " مجتيد متأكؿ ، أك مقمد جاىؿ 

  (). كرسكلو أك تفريطو بحقيـ 

كاإليماف ال يككف صحيحا كال كامبل كال مستقيما إال إذا استقاـ القمب فباستقامة القمب يستقيـ 

اإليماف كباستقامة اإليماف تتحدد شخصية المسمـ في سائر عبادتو كمعامبلتو كسمككو كيتـ 

صبلح سائر جسده ، مف منطمؽ العقيدة الصحيحة يتجو مسار شخصية المسمـ اتجاىا كاحدا 

 ا ِدنَػػػػا {5}ِإيَّاَؾ نَػْعُ ُد وِإيَّاَؾ َنْ َتِعيُن  مستقيما ال عكج فيو كال شائبة حكلو كىك يردد في أعماقو 

مف اعتقادات ، :  فالصراط المستقيـ ىك أمكرا باطنة في القمب (( ))   الصَّْراَط الُ  َتِ يمَ 

رادات ، كغير ذلؾ ، كأمكرا ظاىرة  مف أقكاؿ ، أك أفعاؿ قد تككف عبادات ، كقد تككف عادات : كا 

كىذه األمكر الباطنة كالظاىرة بينيما ارتباط كمناسبة ، فإف ما يقـك بالقمب مف الشعكر كالحاؿ " ، 

 ()" . يكجب أمكرا ظاىرة ، كما يقكـ بالظاىر مف سائر األعماؿ ، يكجب لمقمب شعكرا كأحكاال 

 

 

المطمب الثاني  
                                                 

 1َ ، ؿ3/7/2001٘جخ سؤٚف ػضد ، . ا٦ٔزشٔذ ، ِٛلغ ئع٩َ اْٚ ٠٨ٓ ، ِمبٌخ ا٨عزمبِخ ، أ . 

 139اٌغٛص٠خ ، ئغبصخ اٌٍٙفبْ ، ؿ.  

 5آ٠خ / عٛسح اٌفبرؾخ .  

 9٘بؽُ ، ا٦ع٩َ ٚثٕبء اٌؾخق١خ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ.  

 92 ، ؿ1ط/ اثٓ ر١ّ١خ ، الزنبء اٌقشاه اٌّغزم١ُ .  
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حقيقة االستقامة في القرآف الكريـ 

:  كمما جاء في القرآف الكريـ عف االستقامة 

 () .  فَاْسَتِ ْم َكَ ا أُِمْرَت َوَمن  َاَب َمَعَك َو َ َ ْطَ ْوْا ِإنَُّه ِ َ ا  َػْعَ ُلوَف َ ِصيرٌ  : قكلو تعالى 

 () . فَِلَذِلَك فَادُْع َواْسَتِ ْم َكَ ا أُِمْرتَ : كقاؿ تعالى 

كقد أثنى اهلل عمى المستقيميف كبالغ في إكراميـ كمنحيـ أعظـ ما يحتاجكف إليو يـك الفزع األكبر 

 ()... مف رؤية ما أعد ليـ مف النعـ 

ِإفَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَ ػَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْستَػَ اُموا  َػتَػنَػزَُّؿ َعَلْيِهُم اْلَ اَلِئَكُة َأ َّ َ َ اُفوا َوَ  َ ْ َزنُوا  : كقاؿ تعالى 

 () . َوَأْ ِ ُروا  ِاْلَ نَِّة الَِّتي ُكنُتْم  ُوَعُدوفَ 

ِإفَّ الَِّذيَن   : قاؿ تعالىكجاء في مكضع آخر جزاء المؤمنيف الذيف استقامكا عمى شرع اهلل ، 

 ُأْولَِ َك َأْصَ اُب اْلَ نَِّة َخاِلِديَن {13}قَاُلوا رَ ػَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْستَػَ اُموا َفاَل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوَ  ُ ْم َيْ َزنُوَف 

 ()   ِفيَها َجَزاء ِ َ ا َكانُوا يَػْعَ ُلوفَ 

َناُ م مَّاء َغَدقاً  : كقاؿ تعالى   ()  َوَألَِّو اْستَػَ اُموا َعَلى الطَّرِيَ ِة َْلَْسَ يػْ

كىكذا بينت اآلية الكريمة ما أعده اهلل لممستقيميف مف كاسع فضمو كجزيؿ عطائو مف الخير 

الجامع كالرزؽ الكاسع ، فكانت االستقامة مدرة لمرزؽ مكسعة لو كمما يؤيد ذلؾ ما جاء في قكلو 

َوَلْو َأفَّ َأْ َل اْلُ َرى آَمُنوْا َوا ػََّ وْا َلَ َتْ َنا َعَلْيِهم  َػرََكاٍت مَّْن ال ََّ اِء َواَْلْرِض َولَػِكن َكذَّ ُوْا : تعالى 

   (( ))  فََ َخْذنَاُ م ِ َ ا َكانُوْا َيْكِ ُ وفَ 

                                                 
 112آ٠خ / عٛسح ٘ٛد .  

 15آ٠خ / عٛسح اٌؾٛسٜ .  

 227صٔبرٟ ، اٌٙذا٠خ ئٌٝ اٌقشاه اٌّغزم١ُ ، ؿ.  

 30آ٠خ /  عٛسح فقٍذ  

 14 ، 13آ٠خ / عٛسح ا٤ؽمبف .  

 16عٛسح اٌغٓ ، آ٠خ .  

  96آ٠خ/ عٛسح ا٤ػشاف .  

 229صٔبرٟ ، اٌٙذا٠خ ئٌٝ اٌقشاه اٌّغزم١ُ ، ؿ.  
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المطمب الثالث  

األحاديث النبكية التي تحث عمى االستقامة  

جاء المنيج النبكم حاثا المسمميف عمى االستقامة في جميع شؤكف حياتيـ الدينية كالدنيكية ، في 

. السر كالعمف ، في عبلقتيـ مع ربيـ كعبلقتيـ مع الناس 

ًشمىاالن لىقىٍد "  ٍذتيـٍ يىًميننا كى ذىٍيفىةى قىاؿى يىا مىٍعشىرى اٍلقيرَّاًء اٍستىًقيميكا فىقىٍد سىبىٍقتيـٍ سىٍبقنا بىًعيدنا فىًإٍف أىخى فعىٍف حي

الن بىًعيدنا  بلى مىٍمتيـٍ ضى  ()" . ضى

ٍنوي "  ـً قىٍكالن الى أىٍسأىؿي عى ٍسبلى ٍبًد المًَّو الثَّقىًفيّْ قىاؿى قيٍمتي يىا رىسيكؿى المًَّو قيٍؿ ًلي ًفي اإٍلً كعىٍف سيٍفيىافى ٍبًف عى

ـٍ  ٍيرىؾى قىاؿى قيٍؿ آمىٍنتي ًبالمًَّو فىاٍستىًق ًديًث أىًبي أيسىامىةى غى ًفي حى دنا بىٍعدىؾى كى   ()" . أىحى

ىذا مف جكامع كممو صمى اهلل عميو كسمـ كىك مطابؽ لقكلو : قاؿ القاضي عياض رحمو اهلل " 

ثـ استقامكا فمـ يحيدكا ، كآمنكا بو ، أم كحدكا اهلل  {إف الذيف قالكا ربنا اهلل ثـ استقامكا  }: تعالى 

 كقاؿ ابف عباس رضي ...كالتزمكا طاعتو سبحانو كتعالى إلى أف تكفكا عمى ذلؾ ، عف التكحيد 

ما نزلت عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  {فاستقـ كما أمرت  }: اهلل عنيما في قكؿ اهلل تعالى 

كسمـ في جميع القرآف آية أشد كال أشؽ عميو مف ىذه اآلية كلذلؾ قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ 

 كقد نقؿ النككم (). " شيبتني ىكد كأخكاتيا : " قد أسرع إليؾ الشيب فقاؿ : ألصحابو حيف قالكا 

االستقامة درجة بيا : كمما جاء فييا األستاذ أبك القاسـ القشيرم في رسالتو النككم ما أكرده 

كمف لـ يكف مستقيما في حالتو ، كبكجكدىا حصكؿ الخيرات كنظاميا ، كماؿ األمكر كتماميا 

االستقامة ال يطيقيا إال األكابر ألنيا الخركج عف : كقيؿ : قاؿ . ضاع سعيو كخاب جيده 

كلذلؾ قاؿ . كالقياـ بيف يدم اهلل تعالى عمى حقيقة الصدؽ ، المعيكد كمفارقة الرسـك كالعادات 

                                                 
 574 ، ؿ7282/ ا٨لزذاء ثغٕٓ إٌجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  (2)/ ا٨ػزقبَ ثبٌىزبة ٚاٌغٕخ  / 4ط/ سٚاٖ اٌجخبسٞ . 

  45 ، ؿ38/ عبِغ أٚفبف ا٦ع٩َ  ( 13 )/ا٠٦ّبْ / سٚاٖ ِغٍُ . 

 8 ، ؿ2ط /1َ/ أخشعٗ إٌٛٚٞ فٟ رفغ١ش فؾ١ؼ ِغٍُ .  
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كقاؿ الكاسطي الخصمة التي بيا كممت " . استقيمكا كلف تحصكا : " صمى اهلل عميو كسمـ 

  ()". كبفقدىا قبحت المحاسف كاهلل أعمـ ، المحاسف 

 تستقيـ حاؿ قكقد بيف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ خطكرة المساف كحث عمى ضبطو فباستقامت

دٍّْثًني ًبأىٍمرو أىٍعتىًصـي ًبًو قىاؿى قيؿٍ ؼ "المسمـ  ٍبًد المًَّو الثَّقىًفيّْ قىاؿى قيٍمتي يىا رىسيكؿى المًَّو حى  عىٍف سيٍفيىافى ٍبًف عى

ا أىخٍ  ـٍ قيٍمتي يىا رىسيكؿى المًَّو مى بّْيى المَّوي ثيَـّ اٍستىًق ذى ًبًمسىاًف نىٍفًسًو ثيَـّ ؽى ػرى مىيَّ فىأىخى اؼي عى ا تىخى  " ذىاػاؿى قى ػكىؼي مى

.()  

فإنو لك ترؾ أمرا أك فعؿ ، ىك لفظ جامع لجميع األكامر كالنكاىي :  "قؿ ربي اهلل ثـ استقـ " 

 {إف الذيف قالكا ربنا اهلل ثـ استقامكا  }منييا فقد عدؿ عف الطريؽ المستقيمة حتى يتكب كمنو 

 ()  ".فإف مف رضي باهلل ربا يؤدم مقتضيات الربكبية كيحقؽ مراضيو كيشكر نعماءه

اءى كيمَّيىا تيكىفّْري المّْسىافى فىتىقيكؿي اتًَّؽ ك " ـى فىًإفَّ اأٍلىٍعضى فىعىوي قىاؿى ًإذىا أىٍصبىحى اٍبفي آدى ٍدًرمّْ رى ٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي عى

ٍجنىا  ٍجتى اٍعكىجى ٍف اٍعكىجى ا نىٍحفي ًبؾى فىًإٍف اٍستىقىٍمتى اٍستىقىٍمنىا كىاً    ()". المَّوى ًفينىا فىًإنَّمى

ٍيثيمىا كيٍنتى كىأىٍتًبًع السَّيّْئىةى "  مَّـى اتًَّؽ المًَّو حى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍف أىًبي ذىرٍّ قىاؿى قىاؿى ًلي رىسيكؿي المًَّو صى كعى

سىفو  ميؽو حى اًلًؽ النَّاسى ًبخي يىا كىخى سىنىةى تىٍمحي .  ()" اٍلحى

ٍيرى  كا كىاٍعمىميكا أىفَّ خى لىٍف تيٍحصي مَّـى اٍستىًقيميكا كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍف ثىٍكبىافى قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى كعى

كًء ًإالَّ ميٍؤًمفه  مىى اٍلكيضي اًفظي عى ةى كىالى ييحى ـي الصَّبلى اًلكي  الحؽ كالقياـ بالعدؿ اتباعاالستقامة ك"  .() " أىٍعمى

كمبلزمة المنيج المستقيـ مف اإلتياف بجميع المأمكرات كاالنتياء عف جميع المناىي كذلؾ خطب 

                                                 
 8 ، ؿ2ط /1َ/ أخشعٗ إٌٛٚٞ فٟ رفغ١ش فؾ١ؼ ِغٍُ .  

 ، ؽممٗ اٌز٘جٟ لبي أثٛ ػ١غٝ ؽذ٠ش ؽغٓ فؾ١ؼ  332 ،ؿ 2410/ ِب عبء فٟ ؽفع اٌٍغبْ  (60)/اٌض٘ذ  / 4ط/ سٚاٖ  اٌزشِزٞ .  

 }( 3972)" اثٓ ِبعٗ  "  {ٚلذ سٚٞ ِٓ غ١ش ٚعٗ ػٓ عف١بْ ثٓ ػجذ هللا اٌضمفٟ " 543، ٚؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي ؽذ٠ش فؾ١ؼ ، ؿ

 77 ، ؿ2522/ ِب عبء فٟ ؽفع اٌٍغبْ / أثٛاة اٌض٘ذ / 7ط/ رؾفخ ا٤ؽٛرٞ ثؾشػ عبِغ  اٌزشِزٞ / أخشعٗ اٌّجبسوفٛسٞ .  

اٌقؾ١ؾخ  " ] ، ؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي ؽذ٠ش ؽغٓ 542 ، ؿ2407/ ِب عبء فٟ ؽفع اٌٍغبْ / اٌض٘ذ ػٓ سعٛي هللا / سٚاٖ اٌزشِزٞ .  

( "888 ] )

 ، ؽممٗ اٌز٘جٟ لبي أثٛ ػ١غٝ ؽذ٠ش ؽغٓ فؾ١ؼ 1987/ ِؼبؽشح إٌبط  (55)/ اٌجش ٚاٌقٍخ ػٓ سعٛي هللا  / 4ط/ سٚاٖ اٌزشِزٞ .  

، "} 855/  ، اٌشٚك إٌن١ش 5083/اٌّؾىبح "  {451ؽذ٠ش ؽغٓ، ؿ :  ، ٚؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي312، ؿ

/ 2 )ا٦سٚاء "  ،66 ، ؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي ؽذ٠ش فؾ١ؼ ، ؿ 278/ اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌٛمٛء (4)/ اٌطٙبسح ٚعٕٕٙب / سٚاٖ اثٓ ِبعٗ . 

137  " ) 
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عظيـ ال يطيقو إال مف استضاء قمبو باألنكار القدسية كتخمص عف الظممات اإلنسية كأيده اهلل 

تعالى مف عنده كقميؿ ما ىـ فأخبر بعد األمر بذلؾ أنكـ ال تقدركف عمى إيفاء حقو كالبمكغ إلى 

أم كلف تطيقكا كأصؿ اإلحصاء العدؿ  (كلف تحصكا  ) "كبيف ذلؾ في الحديث قكلو " غايتو 

كاإلحاطة بو لئبل يغفمكا عنو فبل يتكمكا عمى ما يكفكف بو كال ييأسكا مف رحمتو فيما يذركف عجزا 

ثـ بيف ليـ أنيـ إذا لـ يطيقكه " كقصكرا ال تقصيرا كقيؿ معناه لف تحصكا ثكابو كاهلل تعالى أعمـ 

الصبلة الجامعة ألنكاع العبادات القراءة كالتسبيح كالتيميؿ كاإلمساؾ كىي "فيمزمكا األكامر كأىميا 

 .()" عف كبلـ الغير 

فاالستقامة أمر صعب ألنيا تجمع الصكاب كالسداد في الظاىر كالباطف ، فدعا الحديث إلى 

 ().االستقامة كمف لـ يقدر عمييا دعاه إلى المقاربة حسب طاقتو

كالحقيقة أف االستقامة عمى الصراط المستقيـ في غاية الغمكض فيي أحدى مف الشعرة كأم تجكز 

عنيا يعتبر خركج عف االستقامة كيقاس ذلؾ الميؿ بحسب القرب أك البعد عنو ، فمف استطاع 

أف يجتازه في الدنيا جاز لو أف يجتازه في اآلخرة ، كأم ميؿ مف العبد عف الصراط كاف ذلؾ ميؿ 

َوِإف مّْنُكْم ِإ َّ َوارُِدَ ا َكاَف َعَلى رَ َّْك  :قاؿ تعالى إلى النار بحسب قربو أك بعده عف الصراط 

 كمف أجؿ عسر االستقامة ()   ثُمَّ نُػَن ّْي الَِّذيَن ا ػََّ وا وَّنََذُر الظَّاِلِ يَن ِفيَها ِجِثّياً {71}َحْت اً مَّْ ِضّياً 

"   اىدنا الصراط المستقيـ" كجب عمينا أف ندعك اهلل في اليـك سبع عشرة مرة في قكلنا 

كقد ركل أف بعضيـ رأل رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في المناـ فقاؿ قد قمت يا رسكؿ اهلل 

 ()  فَاْسَتِ ْم َكَ ا أُِمْرَت  : لقكلو تعالى شيبتني ىكد كأخكاتيا فمـ قمت ذلؾ؟ قاؿ عميو السبلـ 

                                                 
 / 1َ/  اٌضٚائذ ، أخشعٗ اٌجٛف١شٞ ،119اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌٛمٛء ، ؿ/ اٌطٙبسح ٚعٕٕٙب  / 1ط/ اٌغٕذٞ فٟ ؽشػ عٕٓ اثٓ ِبعخ .  

سعبي ئعٕبدٖ صمبد أصجبد ئ٨ أْ ف١ٗ أمطبػب ث١ٓ عبٌُ ٚصٛثبْ فأٗ ٌُ ٠غّغ ِٕٗ ث٩ خ٩ف ، 114/ خ١ش اٌؼًّ اٌق٩ح / اٌطٙبسح ٚعٕٕٙب 

 122 ، ؿٌٚىٓ أخشعٗ اٌذاسِٟ ٚاثٓ ؽجبْ فٟ فؾ١ؾٗ ِٓ هش٠ك صٛثبْ ِزق٩

 332 ، ؿ2ط/ اٌغٛص٠خ ، رٙز٠ت ِذاسط اٌغبٌى١ٓ . 

           71آ٠خ / عٛسح ِش٠ُ . 

 112آ٠خ / عٛسح ٘ٛد . 
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فعمى المسمـ أف يجتيد في القرب مف االستقامة فبل ينجك أحد إال بالعمؿ الصالح فميتفقد كؿ مف 

 ليصؿ في النياية إلى االستقامة عمى ()أعمالو كأخبلقو كليعددىا كليشتغؿ بعبلج كاحد كاحد 

فَا ػَُّ وا اللََّه َما اْسَتطَْعُتْم َواْسَ ُعوا َوَأِ يُعوا : قاؿ تعالى الحؽ فإف لـ يصؿ لحقيقتو فميقترب منو 
 

 () قَاَؿ َقْد ُأِجيَ ت دَّْعَوُ ُكَ ا فَاْسَتِ يَ ا َو َ  َػتَِّ َعآفّْ َسِ يَل الَِّذيَن  َ يَػْعَلُ وَف  :   كقاؿ تعالى ()

المطمب الرابع  

عالقة االستقامة بالكسطية  

ظيار حقيقة االستقامة  : كاختـ حديثي عف االستقامة ببياف عبلقة االستقامة بالكسطية كا 

فالمطمكب مف العبد المسمـ االستقامة كىي السداد ، فإف لـ يقدر عمييا فالمقاربة ، فإف خرج عنيا 

فعىٍف " كقد جاء في الحديث الشريؼ ما ييسر عمى المسمميف   ()فذلؾ ىك التفريط كاإلضاعة ، 

ـٍ  ـٍ ًبسيؤىاًلًي ـٍ ًإنَّمىا ىىمىؾى مىٍف كىافى قىٍبمىكي ٍكتيكي ا تىرى مَّـى قىاؿى دىعيكًني مى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ًف النًَّبيّْ صى ٍيرىةى عى أىًبي ىيرى

ا اٍستىطىٍعتيـٍ  ـٍ ًبأىٍمرو فىٍأتيكا ًمٍنوي مى ذىا أىمىٍرتيكي ـٍ عىٍف شىٍيءو فىاٍجتىًنبيكهي كىاً  ـٍ فىًإذىا نىيىٍيتيكي مىى أىٍنًبيىاًئًي ـٍ عى ًفًي ". كىاٍخًتبلى
كىي القياـ بيف يدم اهلل عمى حقيقة الصدؽ . فاالستقامة كممة جامعة ، آخذة بمجامع الديف  " ()

" . كالكفاء

االستقامة عمى االجتياد في االقتصاد ال عاديا رسـ العمـ " ىي: كاالستقامة عند الشيخ اليركم 

خبلص " كال متجاكزا حد اإلخبلص كال مخالفا نيج السنة  ، فكؿ الخير في اجتياد باقتصاد كا 

" . مقركف باالتباع 

                                                 
 190 ، ؿ3ط/ اٌغضاٌٟ ، ئؽ١بء ػٍَٛ اٌذ٠ٓ . 

 16آ٠خ / عٛسح اٌزغبثٓ .  

 89آ٠خ / عٛسح ٠ٛٔظ .  

 332، ؿ2ط / اٌغٛص٠خ ، رٙز٠ت ِذاسط اٌغبٌى١ٓ . 

 576 ، ؿ7288/ ا٨لزذاء ثغٕٓ إٌجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  (2)/ ا٨ػزقبَ ثبٌىزبة ٚاٌغٕخ  /  4ط/ اٌجخبسٞ . 
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كىك : درجة تتضمف ستة أمكر عمبل كاجتيادا فيو ، كىك بذؿ المجيكد كاقتصاد : " كاالستقامة 

السمكؾ بيف طرفي اإلفراط كىك الجكر عمى النفكس كالتفريط باإلضاعة ككقكفا مع ما يرسمو 

 (). العمػـ 

                                                 
، ٚاٌق٩ثٟ 99 ، ٚلذ ٔمً ػٕٗ ٔبفش اٌؼّش ، اٌٛعط١خ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ؿ 333 ـ 332اٌغٛص٠خ ، رٙز٠ت ِذاسط اٌغبٌى١ٓ ، ؿ. 

 216ـ ؿ214، ؿ211فٟ سعبٌزٗ ِٓ ؿ
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السمة السابعة 

الخيرية 

الخيرية مف أىـ ضكابط الكسطية اإلسبلمية كمف أىـ السمات التي تحؼ بيا ، كال كجكد 

. لمكسطية اإلسبلمية بدكف خيرية 

المطمب األكؿ  

تعريؼ الخيرية  

الخيرية مف الفعؿ خار بمعنى جعؿ لو فيو الخير ، كاختاره بمعنى انتقاه كاصطفاه ، كخيىر بيف 

ؿ بعضيا عمى بعض   ، كقد جاءت الخيرية مف المعاني المغكية لمكسطية ، فقاؿ ()األشياء فضى

بعض المغكييف الكسط بمعنى الخيار ألف  الخير يككف في الكسط كمنو قكؿ الشاعر  

ىـ كسط يرضى األناـ بحكميـ                      إذا نزلت إحدل الميالي بمعظـ 

المطمب الثاني  

األدلة الشرعية التي تبيف حقيقة الخيرية  

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس ُ  : قكلو تعالى كمما أثبتو اهلل تعالى مف خيرية ليذه األمة  كنُتْم َخيػْ

َهْوَف َعِن اْلُ نَكِر َو ُػْؤِمُنوَف  ِالّلهِ   فأبرز اهلل تعالى مف أكصاؼ خيرية ىذه ()  َْ ُمُروَف  ِاْلَ ْعُروِؼ َو َػنػْ

األمة أنيا تأمر بالمعركؼ كتنيى عف المنكر ، كىي أكؿ قاعدة في بناء الفرد المسمـ كاألمة 

ٍنو   " (). اإلسبلمية  ٍيرىةى رىًضي المَّو عى ٍت ًلمنَّاًس  )فعىٍف أىًبي ىيرى ٍيرى أيمَّةو أيٍخًرجى ٍيرى  (كيٍنتيـٍ خى قىاؿى خى

ـً  ٍسبلى ميكا ًفي اإٍلً تَّى يىٍدخي ـٍ حى ًسًؿ ًفي أىٍعنىاًقًي ـٍ ًفي السَّبلى  ()".النَّاًس ًلمنَّاًس تىٍأتيكفى ًبًي

                                                 
  264، ؿ1ط/ أ١ٔظ ، اٌّؼغُ اٌٛع١و . 

 110آ٠خ / عٛسح آي ػّشاْ. 

٘ـ ـ 1403)، 1 ، داس اٌمٍُ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ، دِؾك ، ه80ا١ٌّذأٟ ، ػجذ اٌشؽّٓ ؽغٓ ؽجٕىخ ، ا٤ِخ اٌشثب١ٔخ اٌٛاؽذح ، ؿ. 

1983 َ)  

 340 ، ؿ4557/ وٕزُ خ١ش أِخ ٌٍٕبط  (7)/ رفغ١ش اٌمشآْ / 3ط / سٚاٖ اٌجخبسٞ . 
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فإنو إذا تحقؽ اإليماف بمعناه الشامؿ المتكامؿ ، كجاء األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر " 

" يحكطو كيحرسو ، فإننا نرل الخيرية التي أخبرنا اهلل بيا ماثمة أماـ أعيننا ال يزيغ عنيا إال ىالؾ 

.() 

مَّـى " كفي إثبات النبي صمى اهلل عميو كسمـ خيرية ىذه األمة   سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى

ده ًمفى اأٍلىٍنًبيىاًء فىقيٍمنىا يىا رىسيكؿى المًَّو مىا ىيكى قىاؿى نيًصٍرتي ًبالرٍُّعًب كىأيٍعًطيتي  ـٍ ييٍعطى أىحى ا لى أيٍعًطيتي مى

ـً  ٍيرى اأٍليمى ًعمىٍت أيمًَّتي خى ًعؿى التُّرىابي ًلي طىييكرنا كىجي سيمّْيتي أىٍحمىدى كىجي فىاًتيحى اأٍلىٍرًض كى  ()" .مى

ا قىاؿى قىاؿى : " كأيضا مما جاء في إثبات خيرية ىذه األمة  ٍنيمى ٍيفو رىًضي المَّو عى عف ًعٍمرىافى ٍبفى حيصى

ـٍ قىاؿى ًعٍمرىافي الى أىٍدًرم أىذىكىرى  ـٍ ثيَـّ الًَّذيفى يىميكنىيي ـٍ قىٍرًني ثيَـّ الًَّذيفى يىميكنىيي ٍيريكي مَّـى خى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى النًَّبيُّ صى

ا  ـٍ قىٍكمن مَّـى ًإفَّ بىٍعدىكي سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ثىةن قىاؿى النًَّبيُّ صى مَّـى بىٍعدي قىٍرنىٍيًف أىٍك ثىبلى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى النًَّبيُّ صى

ـي السّْمىفي  يىٍظيىري ًفيًي كفى كىالى يىفيكفى كى يىٍنًذري يىٍشيىديكفى كىالى ييٍستىٍشيىديكفى كى نيكفى كى كنيكفى كىالى ييٍؤتىمى  ()" .يىخي

كقد اصطفى اهلل تعالى لحفظ كتابو كسنة رسكلو كلنشر ىذا الديف في الناس أجمعيف أمة اإلجابة 

لدعكة الرسكؿ الخاتـ ، فأكرثيـ الكتاب كحمميـ أمانة التبميغ ، كجعؿ منيـ طائفة متمسكة بدينيا ، 

ىـ كؿ مف آمف بخاتمة الرساالت السماكية : تحمؿ راية اإلسبلـ خمفا عف سمؼ ، كأمة اإلجابة 

مف كؿ شعكب األرض ، كيبرز منيـ عمى القمة األئمة المتقيف ، المكصكفيف بأنيـ عباد اهلل 

  ().فيتسمـ راية الدعكة جيؿ عف جيؿ ، حتى تنتيي ظركؼ  امتحاف الناس في الحياة الدنيا 

                                                 
 94اٌؼّش ، اٌٛعط١خ فٟ مٛء اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ؿ. 

ؽذ٠ش ؽغٓ :  ، ؽممٗ ؽؼ١ت ا٤سٔبؤٚه ٚلبي673/ِغٕذ ػٍٟ ثٓ أثٟ هبٌت / ِغٕذ اٌؼؾشح اٌّجؾش٠ٓ ثبٌغٕخ / 2ط/ سٚاٖ ا٦ِبَ أؽّذ . 

  156، ؿ

 2652/  ، ٚفٟ سٚا٠خ أخشٜ فٟ ٔفظ اٌجبة 348 ، ؿ2651/ ٨ ٠ؾٙذ ػٍٝ ؽٙبدح عٛس ئرا ؽٙذ / اٌؾٙبداد  / 2ط/ سٚاٖ اٌجخبسٞ . 

 ، 3650/  فنبئً أفؾبة إٌجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  (1)/ إٌّبلت  / 3ط/  ، ٚٚسدد ػذح سٚا٠بد فٟ اٌجخبسٞ ِٕٙب  348، ؿ

فنً اٌقؾبثخ سمٟ هللا رؼبٌٝ ػُٕٙ صُ اٌز٠ٓ ٠ٍُٛٔٙ صُ اٌز٠ٓ  (53)/ فنبئً اٌقؾبثخ سمٟ هللا رؼبٌٝ ػُٕٙ /  ، ٚسٚا٠خ ِغٍُ 5ؿ

َٓ "1263 ، ؿ2534ؽذ٠ش / ٠ٍُٛٔٙ  ُه اٌهِز٠ ُْ صُ ِٙ َٓ ثُِؼْضُذ ف١ِ ُْ اٌهِز٠ ٌْمَْش زِٟ ا ِه َُ َخ١ُْش أُ َعٍه َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِ َفٍٝه هللاه ْٓ أَثِٟ َُ٘ش٠َْشحَ لَبَي لَبَي َسُعُٛي هللاه َػ

ْْ ٠ُْغزَْؾَُٙذٚا  ًَ أَ َْ لَْج بَٔخَ ٠َْؾَُٙذٚ َّ َْ اٌغه ٌَ ٠ُِؾجُّٛ ْٛ ُه ٠َْخٍُُف لَ َْ ٨َ لَبَي صُ ُُ أََرَوَش اٌضهبٌَِش أَ ُ أَْػٍَ هللاه َٚ  ُْ ٍََُُٙٔٛ٠" ْٚ ِٓ أَ ر١َْ شه َِ  لَبَي أَثُٛ َُ٘ش٠َْشحَ ف٩ََ أَْدِسٞ 

،  ص٩ََصَخً 

 26 ،ؿ25، ؿ1ط/ ا١ٌّذأٟ ، ػجذ اٌشؽّٓ ؽجٕىخ ، فمٗ اٌذػٛح ئٌٝ هللا ٚفمٗ إٌقؼ ٚا٦سؽبد ٚا٤ِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش 

  (1996َ٘ـ ـ 1417)، 1، داس اٌمٍُ ، دِؾك ، ه
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فاألمة اإلسبلمية بحكـ منيجيا كغايتيا استحقت أف تككف خير أمة ، فمنيجيا قائـ عمى العدؿ 

 (). كالقسط ، كغايتيا إسعاد الناس 

َهْوَف َعِن اْلُ نَكِر َوُأْولَػِ َك  : قاؿ تعالى  َوْلَتُكن مّْنُكْم أُمٌَّة يَْدُعوَف ِإَلى اْلَ ْيِر َويَْ ُمُروَف  ِاْلَ ْعُروِؼ َويَػنػْ

 ()   ُ ُم اْلُ ْ ِلُ وفَ 

َر َلَعلَُّكْم  ُػْ ِلُ وفَ  : قاؿ تعالى  يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُ ُدوا َواْعُ ُدوا رَ َُّكْم َوافْػَعُلوا اْلَ يػْ

يِن ِمْن َحَرٍج مّْلََّة َأ ِيُكْم {77}  َوَجاِ ُدوا ِفي اللَِّه َح َّ ِجَهاِدِو ُ َو اْجَتَ اُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدّْ

ِإ ْػَراِ يَم ُ َو َس َّاُكُم اْلُ ْ ِل يَن ِمن قَػْ ُل َوِفي َ َذا لَِيُكوَف الرَُّسوُؿ َشِهيداً َعَلْيُكْم َوَ ُكونُوا ُشَهَداء 

 ()  َعَلى النَّاِس فََ ِقيُ وا الصَّاَلَة َوآ ُوا الزََّكاَة َواْعَتِصُ وا  ِاللَِّه ُ َو َمْوَ ُكْم فَِنْعَم اْلَ ْوَلى َونِْعَم النَِّصيرُ 

فاآلية الكريمة تؤكد أف اجتباء اهلل لؤلمة اإلسبلمية الكسط ، إكراـ كاصطفاء إليي مف جانب 

   (). كبناء عمى الخصائص المتفكقة التي تميزت بيا مف جانب آخر 

مَّـى يىقيكؿي ًفي قىٍكًلًو تىعىالىى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى دًّْه أىنَّوي سىًمعى النًَّبيَّ صى ٍف أىًبيًو عىٍف جى ًكيـو عى ٍف بىٍيًز ٍبًف حى  )عى

ٍت ًلمنَّاًس  ٍيرى أيمَّةو أيٍخًرجى مىى المًَّو  (كيٍنتيـٍ خى ٍيريىىا كىأىٍكرىمييىا عى ـٍ تىًتمُّكفى سىٍبًعيفى أيمَّةن أىٍنتيـٍ خى  ()".قىاؿى ًإنَّكي

كمف مظاىر خيرية األمة اإلسبلمية أنيا تشيد عمى جميع الخبلئؽ يـك القيامة ، فاهلل تعالى 

ٍف أىًبي سىًعيدو " جعميا أمة كسطا عدال فبذلؾ استحقت أف تككف خير األمـ لمشيادة عمييـ  عى

سىٍعدىٍيؾى يىا  ًة فىيىقيكؿي لىبٍَّيؾى كى مَّـى ييٍدعىى نيكحه يىٍكـى اٍلًقيىامى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍدًرمّْ قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى اٍلخي

ٍف يىٍشيىدي  ا أىتىانىا ًمٍف نىًذيرو فىيىقيكؿي مى ـٍ فىيىقيكليكفى مى ًتًو ىىٍؿ بىمَّغىكي ـٍ فىييقىاؿي أًليمَّ رىبّْ فىيىقيكؿي ىىٍؿ بىمٍَّغتى فىيىقيكؿي نىعى

مَّده كىأيمَّتيوي فىتىٍشيىديكفى أىنَّوي قىٍد بىمَّغى  ـٍ شىًييدنا  )لىؾى فىيىقيكؿي ميحى مىٍيكي يىكيكفى الرَّسيكؿي عى ؿَّ ًذٍكريهي  (كى فىذىًلؾى قىٍكليوي جى

                                                 
 119وّبي ، ِغزمجً اٌؾنبسح ، ؿ. 

 104آ٠خ / عٛسح آي ػّشاْ .  

 78ـ 77آ٠خ / عٛسح اٌؾظ . 

 57ا١ِ٤شٞ ، ٚعط١خ ا٤ِخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 

 ، ؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي ؽذ٠ش ؽغٓ ، لبي 672 ، ؿ3001/ ِٚٓ عٛسح آي ػّشاْ " رفغ١ش اٌمشآْ ػٓ سعٛي هللا ، / سٚاٖ اٌزشِزٞ . 

( [ 4287 )اثٓ ِبعٗ  ]أثٛ ػ١غٝ ٘زا ؽذ٠ش ؽغٓ 
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ـٍ شىًييدنا ) مىٍيكي يىكيكفى الرَّسيكؿي عى مىى النَّاًس كى سىطنا ًلتىكيكنيكا شييىدىاءى عى ـٍ أيمَّةن كى عىٍمنىاكي كىذىًلؾى جى سىطي  (كى كىاٍلكى

 ()" . اٍلعىٍدؿي 

ًف النًَّبيّْ "      كمف مظاىر األمة اإلسبلمية أنيا أمة خالدة إلى يـك الديف فعىًف اٍلميًغيرىًة ٍبًف شيٍعبىةى عى

كفى  ـٍ ظىاًىري ـٍ أىٍمري المًَّو كىىي تَّى يىٍأًتيىيي مَّـى قىاؿى الى يىزىاؿي طىاًئفىةه ًمٍف أيمًَّتي ظىاًىًريفى حى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى  "صى

 كقد أظير لنا الحديث أف خيرية ىذه األمة اكتسبتيا بسبب كجكد طائفة منيا في كؿ جيؿ ()

تككف ظاىرة ظيكر بياف كدعكة كأمر بالمعركؼ كنيي عف المنكر ، فتؤدم عمى مقدار 

استطاعتيا ما أكجب اهلل عمى ىذه األمة مف تبميغ دينو كدعكة الناس إليو ، كىذه الطائفة ال 

تخشى مف خالفيا أك خذليا فيثبطيا عف القياـ بكظيفتيا التي حمميا اهلل األمة اإلسبلمية 

 (). المحمدية 

ذا نظرنا في مقاصد الشريعة اإلسبلمية نرل أنيا تدعك لمخير كأف مف أىـ مقاصدىا رفع المشقة  كا 

كالحرج ، كرفع الضرر، كارتكاب اخؼ الضرريف كغيرىا مف القكاعد الدالة عمى الخير في الدنيا 

. كاآلخرة 

فشريعتنا شريعة خير بكؿ ما تحممو مف معاني لمفرد كالمجتمع ، لمكبير كالصغير ، لمذكر كاألنثى 

 ....  ، لمحاكـ كالمحكـك ، لمصديؽ كالعدك 

                                                 
 313 ، ؿ4487/ ٚوزٌه عؼٍٕبوُ أِخ ٚعطب  (13)/ رفغ١ش اٌمشآْ  / 3ط / سٚاٖ اٌجخبسٞ . 

 585 ، ؿ7311/ لٛي إٌجٟ ٨ رضاي هبئفخ ِٓ أِزٟ  (10)/ ا٨ػزقبَ ثبٌىزبة ٚاٌغٕخ  / 4ط/ اٌجخبسٞ .  

 29، ؿ1ط / ا١ٌّذأٟ ، فمٗ اٌذػٛح ئٌٝ هللا .  
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السمة الثامنة 

البينية 

كنختـ سمات الكسطية بالبينية كىي مف أىـ السمات كال كجكد لمكسطية اإلسبلمية دكف كجكد 

يمثؿ  (كسط  )البينية كالخيرية فييا كىذا ما لمسناه في حديثنا عف السمات السابقة ، فكؿ بيف 

منطقة األماف ، فاالنحراؼ يكمف باألطراؼ ، ككمما اقتربنا مف األطراؼ زدنا بعدا عف منطقة 

طبلؽ لفظ البينية يدؿ عمى كقكع شيء بيف شيئيف أك أشياء كيككف ذلؾ إما حسا أك  األماف كا 

كلكف ال يفيـ مف ذلؾ أف البيف فقط ىك المعتبر في الكسطية اإلسبلمية بمعزؿ عف ( )معنى 

السمات األخرل بؿ ىك يسير معيا جنبا إلى جنب كىذا ما كضحناه في حديثنا عف تعريؼ 

وََكَذِلَك   : قاؿ تعالىالكسطية فالتبلـز قائـ بيف البينية كالخيرية ، كىذا مؤيد بالنص القرآني 

 فالكسط بمعنى  َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً لَّْتُكونُوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَف الرَُّسوُؿ َعَلْيُكْم َشِهيداً 

كبيذا تككف البينية صفة مدح ال مجرد . " ، كالعدؿ البيف ىك الخير " بيف "العدؿ كتأتي بمعنى 

  ()". ظرؼ عابر

المطمب األكؿ  

  حقيقة البينية

اجتمع العقبلء كالحكماء عمى حب التكسط في األمكر كميا ككراىية التطرؼ لذلؾ يرل الكثيركف 

منيـ أف القرآف الكريـ امتدح أمة اإلسبلـ كجعميا عمى الطريؽ المستقيـ كلـ يجعميا مف 

  ( ). المغضكب عمييـ المتشدديف كال مف الضاليف المتساىميف 

                                                 
 117اٌؼّش ، اٌٛعط١خ فٟ مٛء اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ؿ.  

 117اٌؼّش ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ.  

 60اٌفشفٛس ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ.  



 188 

كالكسطية في اإلسبلـ ىي حدكد لمنيج الحركة في طريؽ مستقيـ إلى اليدؼ ، بعيد عف "

كحقيقة الكسط ليس ىك أنصاؼ حمكؿ كليس ىك نقطة " انحرافات في سبؿ شتى تؤدم لمضبلؿ 

بيف طرفيف كما صكر أرسطك ، إنما مف معانيو الحسف ، الفضؿ ، االعتداؿ ، القصد ، الحكمػة 

   ( ). ، االستقامة ، إنو صراط اهلل المستقيـ محدد بمعالـ كمتجو إلى غاية 

كالبينية تتمثؿ باالعتداؿ في جميع جكانب الحياة ، فالديف اإلسبلمي كسط بيف النصرانية 

اىدنا الصراط المستقيـ ، صراط الذيف  :" قاؿ تعالىكالييكدية ، كىذا ما أقرتو اآليات القرآنية 

  ( )"أنعمت عمييـ غير المغضكب عمييـ كال الضاليف 

المطمب الثاني 

مظاىر البينية  

الجانب العقائدم  : الفرع األكؿ 

كاف الديف اإلسبلمي كسط بيف النصرانية كالييكدية ػ بيف إفراط النصارل كتفريط الييكد ػ ففي 

كانت الييكد تصؼ اهلل بالنقائص فتمحقو بالمخمكؽ ، ككانت النصارل تمحؽ : " إعطاء اهلل حقو 

أما أمة اإلسبلـ فمـ تصؼ الرب بالنقائص كلـ تمحؽ المخمكؽ . المخمكؽ الناقص بالرب الكامؿ 

كغمت بو النصارل حتى . كذبت الييكد عيسى عميو السبلـ ككفرت بو : كفي حؽ األنبياء " بو 

. جعمتو إليا أما األمة اإلسبلمية فآمنت بو بدكف غمك ، كقالت ىك عبد اهلل كرسكلو 

" كما أف األمة اإلسبلمية كسط بيف األمـ فكذلؾ أىؿ السنة كالجماعة كسط بيف الفرؽ األخرل 

 ()" . بؿ ىـ كسط في فرؽ األمة كما أف األمة ىي الكسط في األمـ 

                                                 
 127، ؿح وّبي ، ِغزمجً اٌؾنبس . 

  8 ـ 5آ٠خ / عٛسح اٌفبرؾخ  . 

 438 اٌؼض١ّ١ٓ ، ؽشػ اٌؼم١ذح اٌٛاعط١خ ، ؿ.
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فيـ كسط في " ففي صفات اهلل تعالى كاف أىؿ السنة كالجماعة كسط بيف المعطمة كالمشبية  

 الذيف قالكا ()" باب صفات اهلل سبحانو كتعالى بيف أىؿ التعطيؿ الجيمية كأىؿ التمثيؿ المشبية 

نحف نأخذ بالحؽ الذم مع الجانبيف ، فنأخذ بالحؽ في التنزيو ، فبل نمثؿ كنأخذ بالحؽ في " 

جانب اإلثبات فبل نعطؿ ، بؿ إثبات ببل تمثيؿ ، كتنزيو ببل تعطيؿ ، فيـ كسط بيف طائفتيف 

طائفة غمت في التنزيو كىـ أىؿ التعطيؿ كالجيمية كغيرىـ ، كطائفة غمت في : متطرفتيف 

 (). اإلثبات كىـ الممثمة 

كىـ كسط في باب أفعاؿ اهلل تعالى " كأىؿ السنة كسط بيف القدرية كالجبرية في باب أفعاؿ اهلل 

" في باب كعيد اهلل بيف المرجئة كالكعيدية مف القدرية كغيرىـ" كىـ كسط " . بيف القدرية كالجبرية 

" . في باب أسماء اإليماف كالديف بيف الحركرية كالمعتزلة ، كبيف المرجئة كالجيمية " كىـ كسط . 

  ()" . في أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بيف الركافض كالخكارج " كأخيرا ىـ كسط 

  البينية المكانية: الفرع الثاني 

 جاء في المعنى المغكم لمكسطية أنيا تعني البينية المكانية كقد أخذ كثير مف العمماء ىذا المعنى 

لمتعبير عف الكسطية كقد ناقشنا أقكاليـ في مبحث أقكاؿ الفقياء كاألصكلييف في الكسطية 

كقد كاف مف تدبير اهلل الحكيـ العميـ في ىذه األمة أف جعؿ كسطيتيا في كؿ " اإلسبلمية ، كمنيا 

فيي في مكطف الرسالة األكلى ، كفي ساحتيا الحضارية في مناخ كسط محتمؿ كجك " مجاؿ 

 كىي في مكقعيا الجغرافي الميـ حيث كانت ميابط الكحي ، أرض اإلسبلـ كميد (). مسعؼ 

األمة اإلسبلمية األكلى ممتقى الجيات كمجمع القارات كاليابسة التي تحفيا مسالؾ المكاصبلت 

المائية إلى جؿ العالـ ، فيي الكسط بيف الشماؿ كالجنكب ، كالشرؽ كالغرب كىي مركز الكصؿ 
                                                 

  149رؾذصٕب ػٓ ٘زٖ اٌفشق فٟ ِجؾش عبثك ؿ . 

 441ـ ؿ439اٌؼض١ّ١ٓ ، ؽشػ اٌؼم١ذح اٌٛاعط١خ ، ؿ.  

اٌؼم١ذح اٌٛاعط١خ ، اٌؼم١ذح :  ، ِٚٓ أساد اٌزفق١ً ف١ٍشاعغ وزت أفٛي اٌؼم١ذح 447 ـ ؿ441اٌؼض١ّ١ٓ ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ِٓ ؿ.  

اٌطؾب٠ٚخ  

 61ـ ؿ59 ا٦ع٩َ ٚأِزٗ ، ؿا١ِ٤شٞ ، ٚعط١خ.  
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كقد كشؼ . بيف إفريقيا كآسيا كطرؼ ممتد مف أكركبا كىي الرباط البرم بيف الطرؽ المائية 

بعض العمماء المسمميف مؤخرا أف مكة المكرمة كفي قمبيا البيت الحراـ ىي مركز الكرة األرضية 

.(  ) 

كاستغرؽ الكصكؿ إلى ىذه الحقيقة الجديدة سنكات عديدة مف البحث العممي، باالعتماد عمى 

  .مجمكعة مف الجداكؿ الرياضية المعقدة، استعاف فييا العمماء بالحاسب اآللي

كيركم العالـ المصرم الدكتكر حسيف كماؿ الديف قصة االكتشاؼ الغريب، فيذكر أنو بدأ " 

البحث بيدؼ مختمؼو تمامان، حيث كاف يجرم بحثان لمكصكؿ إلى كسيمة تيساعد في تحديد القبمة 

مف أم مكاف في العالـ، كلذا فٌكر في عمؿ خريطة جديدة لمكرة األرضية لتحديد اتجاىات القبمة 

عمييا، كبعد أف كضع الخطكط األكلى في البحث التمييدم إلعداد ىذه الخريطة، كرسـ عمييا 

االن )القارات الخمس، كجد أف مكة المكرمة تقع في كسط العالـ، كأمسؾ بيده  ، ككضع طرفو (ًفٍرجى

عمى مدينة مكة، كمٌر بالطرؼ اآلخر عمى أطراؼ جميع القارات فتأكد لو أف اليابسة عمى سطح 

. الكرة األرضية مكزعة حكؿ مكة تكزيعان منتظمان   

ذا ىك ،كما أعٌد خريطة لمعالـ القديـ قبؿ اكتشاؼ أمريكا كأستراليا  ككٌرر المحاكلة السابقة، كا 

يكتشؼ أف مكة ىي أيضا مركز األرض اليابسة، حتى بالنسبة لمعالـ القديـ يـك بدأت الدعكة 

. لئلسبلـ  

لقد بدأت بحثي برسـ خريطة تحسب أبعاد كؿ األماكف " :  الدكتكر حسيف كماؿ الديفيضيؼك

عمى األرض، عف مدينة مكة، ثـ كصمت بيف خطكط الطكؿ المتساكية ألعرؼ كيؼ يككف 

إسقاط خطكط الطكؿ كخطكط العرض بالنسبة لمدينة مكة، كبعد ذلؾ رسمت حدكد القارات كباقي 

التفاصيؿ عمى ىذه الشبكة مف الخطكط، كاحتاج األمر إلى إجراء عدد مف المحاكالت كالعمميات 

                                                 
 61ـ ؿ59 ا٦ع٩َ ٚأِزٗ ، ؿا١ِ٤شٞ ، ٚعط١خ.  
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الرياضية المعقدة، باالستعانة بالحاسب اآللي لتحديد المسافات كاالنحرافات المطمكبة، ككذلؾ 

احتاج األمر إلى برنامج لمحاسب اآللي لرسـ خطكط الطكؿ كخطكط العرض ليذا اإلسقاط 

. الجديد  

 مكة ككرميا حيف جعميا مركز جذب اإلشعاعات الركحية فضؿبارؾ كتعالى كىكذا نرل أف اهلل ت

، مركزا يحج إليو المسممكف مف كؿ فج عميؽ ، كشاءت إرادة اهلل تبارؾ كتعالى أف يكضع أكؿ 

بيت لمناس لعبادتو كحده ال شريؾ لو في مكة ، فيي كجية الناس كمتجييـ في الحج كالعمرة 

لكسطية األمة  كىي ذات مكقع متكسط في العالـ إذ أنيا تمثؿ المعنى كالمفيـك الجغرافي 

 وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً لَّْتُكونُوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَف الرَُّسوُؿ  :قاؿ تعالىاإلسبلمية كما 

  (1)".   َعَلْيُكْم َشِهيداً 
 

كىي كسطية في اإلسبلـ شاممة المعاني ، كسطية في التمتع بطيبات الحياة دكف إفراط أك تفريط 

، كسطية في األمكر العامة كالخاصة فبل تبذير كال تقتير ، ثـ أنيا كسطية بالمكقع كالمكاف كلذلؾ 

كمكة كما ىك معركؼ تحتؿ مكقعا متميزا . اختارىا اهلل تبارؾ كتعالى لتككف ميبط خاتـ رساالتو 

الّلُه َأْعَلُم َحْيُث َيْ َعُل : قاؿ تعالى ( ) منذ أقدـ العصكر ، كىي حتى اآلف منطقة عبكر القكافؿ

 ()  ِرَسالََتهُ 

البينية في األخالؽ  :الفرع الثالث 

تتجمى البينية كاضحة في صفات المسمـ ػ ليككف بذلؾ أمة كسطا ، كيككف خير أمة أخرجت 

فبل  (العدؿ)لمناس ، كيككف شييدا عمى الناس  ػ فمف الصفات التي تبرز فييا شخصية المسمـ 

في جميع أحكالو في الرخاء كالشدة ، فيك يستطيع التحكـ بمشاعر  (الحكمة  )يظمـ كال يتخاذؿ ، 

                                                 
 143آ٠خ / عٛسح اٌجمشح .  

 .www. Khayma. Com  فنً ِىخ ػٍٝ عبئش اٌجمبع ، 

  124آ٠خ / عٛسح ا٤ٔؼبَ  .  
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كقد ضرب لنا . الفرح كالحزف كالغضب ، فيي بينية ػ كسط ػ فبل يفرح كثيرا كال يحزف كثيرا 

الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أركع المثؿ في االعتداؿ الذم يتسـ بالحؽ كالخير كالسمك ، ففي 

حالة السركر أك الحزف ، كفي المشاعر الظاىرة أك الكجدانية كاف صمكات اهلل كسبلمو عميو يتسـ 

ذا تعرض لما يحزنو طكل الحزف في قمبو  بضبط النفس فإذا فرح بما يىسٌر ابتسـ كلـ يقيقو ، كا 

ذا زاد حزنو لـ يخرج عف اتزانو كلـ يخرج عف طبيعتو الطيبة  كالديف كمو  " ()ككظـ غيظو ، كا 

كسط كأميىؿ إلى الرفؽ في جكىره مف األخبلؽ الكريمة اإلسبلمية كالشمائؿ المحمدية في حياتو 

 ()" . صمكات اهلل عميو الشريفة كصفاتو المنيفة 

 

 

                                                 
 15ـ ؿ12٘بؽُ ، ا٦ع٩َ ٚثٕبء اٌؾخق١خ ، .  

 60اٌفشفٛس ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ.  
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 :تمييد 

 يمتاز المجتمع المسمـ بظاىرة فذة تميزه عف سائر المجتمعات ، كىذه الظاىرة ىي التكازف 

كالكسطية كأجمى مظاىر التكازف التي امتاز بيا اإلسبلـ التكازف بيـ الثبات كالتطكر أك الثبات 

 (). كالمركنة فيك يجمع بينيما في تناسؽ مبدع كاضعا كبل في مكضعو الصحيح 

كقبؿ البدء ببياف عبلقة الثكابت كالمتغيرات بالكسطية حرم بنا أف نبيف ما المقصكد بالثكابت 

. كالمتغيرات كما المجاالت التي تشمميا كأدلة ذلؾ مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية 

التفريؽ بيف مكاضع اإلجماع كالنصكص القاطعة التي ال : فالمقصكد بالثكابت كالمتغيرات أكال 

تحؿ المنازعة فييا ػ حيث يعد الخركج عنيا خركجا عف جماعة المسمميف ػ ، كبيف مكارد االجتياد 

التي ال تضيؽ فييا عمى المخالؼ لظنية مداركيا ثبكتا أك داللة لتككف األكلى كحدىا ىي معقد 

ما تكسع بو السمؼ الصالح كتكمـ فيو الناس  : (مكارد االجتياد  )الكالء كالبراء ، كتككف الثانية 

كقد انقسـ الفقياء كالعمماء ( ). بالبينات كالحجج العممية ، مع بقاء األلفة كالعصمة كأخكة الديف 

فئة تشددت في إبراز الثبات كالخمكد في : في نظرتيـ إلى الثكابت كالمتغيرات إلى ثبلث فئات 

شريعة اإلسبلـ كتكجيياتو حتى لنظف أنيا شريعة جامدة كىذه فئة المغاليف ، كفئة أبرزت جانب 

المركنة كالتطكر كالتغير في أحكاـ اإلسبلـ كتعاليمو حتى لنظف أنيا لعبة نشكميا كيؼ نشاء 

 كبيف الثبات المطمؽ كالتغير المطمؽ برزت فئة كسط اعتدلت فأثبتت ما ()كىذه فئة المفرطيف ،

أثبتو القرآف كالسنة النبكية باألدلة القطعية كأما المتغيرات فتعاممت معيا في إطار الثكابت كما 

 (). شرع في القرآف كالسنة النبكية 

                                                 
 ،       1، اٌمذط ، ه8 ،  فجشٞ ، ػىشِخ ، ا٦ع٩َ ٚاٌزؾذ٠ش ، ؿ304 ـ ؿ203اٌمشمبٚٞ ، اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٧ٌع٩َ ، ؿ. 

  (َ 1983٘ـ ـ 1403) 

 ، عٍغٍخ رقذس ػٓ إٌّزذٜ ا٦ع٩ِٟ ، 38ف٩ػ ، اٌضٛاثذ ٚاٌّزغ١شاد فٟ ِغ١شح اٌؼًّ ا٦ع٩ِٟ اٌّؼبفش ، ؿ. اٌقبٚٞ ، د. 

.                      د . ه ، د. ِطبثغ أمٛاء اٌج١بْ ، اٌش٠بك ، د

 78 ، اٌمشمبٚٞ ، ث١ٕبد اٌؾً ا٦ع٩ِٟ ، ؿ203اٌمشمبٚٞ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ. 

 78اٌمشمبٚٞ ، ث١ٕبد اٌؾً ا٦ع٩ِٟ ، ؿ.  
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المبحث األكؿ 

: الثكابت 
المطمب األكؿ  

تعريؼ الثكابت  

ىي القطعيات كمكاضع اإلجماع التي أقاـ اهلل بيا الحجة بٌينة في كتابو ، أك عمى : الثكابت 

لساف نبيو محمد صمى اهلل عميو كسمـ ، كال مجاؿ فييا لتطكير أك اجتياد ، كال يحؿ الخبلؼ فييا 

 (). لمف عمميا 

إنو الثبات عمى األىداؼ كالغايات كالمركنة في الكسائؿ كاألساليب ، الثبات عمى األصكؿ " 

كالكميات ، كالمركنة في الفركع كالجزئيات ، الثبات عمى القيـ الدينية كاألخبلقية ، كالمركنة في 

فاألصكؿ الكمية ثابتة خالدة ، شأنيا شأف القكانيف الككنية ، التي " ، (  )"الشؤكف الدنيكية العممية 

 ()" .تمسؾ السماكات كاألرض أف تزكال ، أك تضطربا ، أك تصطدـ أجراميا 

التفريؽ بيف المقاصد الثابتة كالكسائؿ المتغيرة فتككف في األكلى صبلبة الحديد كفي " فالميـ إذا 

 ()" . الثانية ليكنة الحرير 

ىذه " فحقيقة الثبات كما بينيا العمماء تقكـ عمى أساس أنو ثابت كلكنو يسمح بالتطكر داخمو 

القكاعد ليست ثابتة بالمعنى الذم يفيـ منو أنيا ال تسمح بنمك الحياة في إطارىا ، كلكنيا ثابتة 

فالشريعة ليست جامدة كلكنيا ليست في نفس الكقت ... " بالقدر الذم ال يسمح لمنمك أف ينحرؼ 

جماؿ  متقمبة ، فيي ثابتة في إطار ناـ متحرؾ ، كنعني بالثبات المتحرؾ تفصيؿ ما ال يتغير ، كا 

                                                 
، رؾم١ك أؽّذ ِؾّذ ؽبوش ، اٌّىزجخ اٌؼ١ٍّخ ، 560٘ـ ،  اٌشعبٌخ ، ؿ204٘ـ ـ 150/ اٌؾبفؼٟ ، ا٦ِبَ اٌّطٍجٟ ِؾّذ ثٓ ئدس٠ظ . 

٘ـ  1309ه ، . ث١شٚد ، د

 205اٌمشمبٚٞ ، اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٧ٌع٩َ ، ؿ. 

 78اٌمشمبٚٞ ، ث١ٕبد اٌؾً ا٦ع٩ِٟ ، ؿ. 

 36اٌمشمبٚٞ ، فمٗ ا٠ٌٛٚ٤بد  ، ؿ. 
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ما يتغير فنصؿ بذلؾ إلى الكسط بيف الجمكد كالتحمؿ ، كىك خير طريؽ لمكصكؿ إلى الغايات 

 (). كاألىداؼ 

المطمب الثاني 

مجاالت الثكابت  

ا قميمة كمحدكدة مف ناحية الكـ كلكنيا ذات أىمية كبيرة مف حيث الكيؼ  تمتاز الثكابت بأنيا دائمن

. ، ألنيا تجسد كحدة األمة كتميزىا كقدرتيا عمى الصمكد محتفظة بمقكماتيا األصمية كالفرعية 
() 

كؿ ما أقاـ اهلل بو الحجة في كتابو أك عمى لساف نبيو منصكصا بينا " كيككف مجاؿ الثبات في 

 الفقو في الديف قطعية  ال ظنية ، كالدليؿ عمى ؿ فأصك()" . لـ يحؿ االختبلؼ فيو لمف عممو 

 ().ذلؾ أنيا راجعة إلى كميات الشريعة كما كاف كذلؾ فيك قطعي ال يحؿ تجاكزه 

إحداىما مغمقة ، : كيقاؿ في الفقو ما يقاؿ في األصكؿ ، فالفقو اإلسبلمي ينقسـ إلى منطقتيف 

فالمنطقة المغمقة ىي التي ال يدخميا تغيير أك تطكير ، كىي منطقة األحكاـ . كأخرل مفتكحة 

القطعية ، كىي التي مف شأنيا أف تحافظ عمى كحدة األمة ، أما المنطقة المفتكحة فيي األحكاـ 

 (). الظنية ثبكتا أك داللة ، كىي معظـ أحكاـ الفقو كالتي يدخؿ فييا مجاؿ االجتياد 

نكع ال يتغير عف حالة كاحدة كىك عمييا ال بحسب األزمنة كال األمكنة ، كال : " كاألحكاـ نكعاف 

اجتياد األئمة ككجكب الكاجب كتحريـ المحرمات كالحدكد المقدرة بالشرع عمى الجرائـ كنحك ذلؾ 

                                                 
 138، ؿ134وّبي ، ِغزمجً اٌؾنبسح ، ؿ. 

 225اٌمشمبٚٞ ، اٌغ١بعخ اٌؾشػ١خ ، ؿ. 

 560اٌؾبفؼٟ ، اٌشعبٌخ ، ؿ. 

  29 ، ؿ1ط/ اٌؾبهجٟ ، اٌّٛافمبد فٟ أفٛي اٌؾش٠ؼخ. 

 79ـ ؿ78اٌمشمبٚٞ ، ث١ٕبد اٌؾً ا٦ع٩ِٟ ، ؿ. 
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 ، كأما الحالة الثانية فسنتحدث ()" فيذا ال يتطرؽ إليو تغيير كال اجتياد يخالؼ ما كضع عميو 

.   عنيا عند حديثنا عف المتغيرات 

 كقد اعتبر األصكليكف كالفقياء الثكابت بمثابة مبادئ عامة تشمؿ قكاعد عريضة لمحياة كأصكال 

كمية تحدد الييكؿ العاـ لممجتمع كالطابع الشامؿ لكجو األمة كتأتي ىذه القكاعد كاألصكؿ في 

األقساـ الثبلثة التي سيأتي ذكرىا كالتي تتصؼ بالديمكمة كاالستقرار كالثبات بحيث ال تقبؿ تبديبل 

أك تغييرا فالزيادة عمى األصكؿ أك إنقاصيا يؤدم بالضركرة إلى تبدؿ جذرم في الطابع العاـ 

 (). لحياة األمة 

حقائؽ أزلية كحقائؽ مجعكلة بجعؿ : إف الحقائؽ تنقسـ إلى قسميف : يقكؿ الدكتكر محمد الفرفكر 

جاعؿ كبيف أف الحقائؽ األزلية ليا حدكد كمفاىيـ ال يمكف تجاكزىا ، كأف أم نقص فييا أك زيادة 

كيكجد قسـ مف الحقائؽ تضيؽ مسافة " (  ).، يككف فيو مف الباطؿ بمقدار االبتعاد عف الحقيقة 

حدكدىا كمقاديرىا ، فبل نكاد ندرؾ ليا مراتب أك درجات ليذه المراتب ،  حتى يبدك لنا أنيا 

  ()" .قكالب ال تحتمؿ المخالفػة بأقؿ المقادير كأدناىا فيي ال تنطبؽ إال عمى ما يماثميا تماما 

 فالثبات أمر ضركرم لمكصكؿ إلى النتائج المرجكة كالمحمكدة ، كلتحقيؽ العدؿ اإلليي الذم 

. ارتضاه لعباده 

: كمف المجاالت أك األقساـ التي يدخؿ فييا الثبات كال يككف ليا كجكد ككياف بغيره 

رساؿ ()منيا ما يتعمؽ بالعقائد أك ما يسمى قضايا اإليماف  : الفرع األكؿ  المتمثمة في التكحيد كا 

نزاؿ الكتب كختـ النبكة بمحمد صمى اهلل عميو كسمـ ، كالبعث ، كالجزاء في اآلخرة ،  ()الرسؿ كا 

                                                 
 327اٌغٛص٠خ ، ئغبصخ اٌٍٙفبْ ، ؿ. 

  9فجشٞ ، ا٦ع٩َ ٚاٌزؾذ٠ش ، ؿ. 

 35اٌفشفٛس ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ 

 47ـ ؿ46اٌفشفٛس ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ. 

 42اٌقبٚٞ ، اٌضٛاثذ ٚاٌّزغ١شاد ، ؿ. 

،  135وّبي ، ِغزمجً اٌؾنبسح ، ؿ. 
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كنظرة الديف إلى اهلل كالككف كالحياة كاإلنساف ، فالمحكر الثابت في قضايا اإليماف تدكر حكؿ 

حقيقة الكجكد اإلليي كأنو الخالؽ ، كالمعبكد الحؽ ، كاإلنساف خميفة اهلل في األرض مكـر ، 

كالبشر كميـ مف أصؿ كاحد خمقكا لمعبادة كالتقكل كالعمؿ الصالح ، كالعقيدة اإليمانية ىي الرابطة 

كىك ما يندرج تحت ما نسميو اإللييات كالنبكات ( ). الحقيقية كليس القـك أك الجنس أك المكف 

.  كليذا نجد في القرآف ثباتا في العقائد القاطعة ()كالسمعيات 

 هلل تعالى كحده بما في ذلؾ مف اإليجاب ةكمنيا ما يتعمؽ بإقامة الشعائر العبادم : الفرع الثاني

 () (األركاف األربعة  ) ()أك المنع أك التخيير ككجكب الصبلة ، كالزكاة ، كالحج كالصـك 

.  كالذكر كالدعاء ، ككذلؾ النظـ االجتماعية التي ال تتغير كالحدكد كغيرىا 

كالصدؽ كالعدؿ  (مجمكعة الفضائؿ الخمقية  ) ما يتعمؽ بترسيخ القيـ األخبلقية :الفرع الثالث 

 ().كاإلحساف كالعفاؼ كاإلحصاف كاألمانة كالرحمة كالبر، كسائر الفضائؿ الربانية كاإلنسانية

كبيذا نرل أف اإلسبلـ كضع مف األحكاـ كأصكؿ التشريعات المنظمة لحياة الناس ، فمـ يتركيـ 

يشرعكا ألنفسيـ كما يشاءكف ، كفي المقابؿ لـ يقيدىـ بتشريع معيف في كؿ شيء ، كىنا تبرز 

كسطية اإلسبلـ فجاء النص الثابت فيما ال تستقؿ العقكؿ بإدراؾ الخير فيو ، كفيما ال يختمؼ 

 لمنظر فيو دباختبلؼ الزماف كالمكاف كاألشخاص ، كما عدا ذلؾ تركو ألصحاب العقكؿ كاالجتيا

 (). في حدكد األصكؿ العامة 

 

 

                                                 
 28ػجذ اٌؾ١ّذ  ، ا٦ع٩َ ٚاٌز١ّٕخ ا٨عزّبػ١خ ، ؿ. 

 76اٌمشمبٚٞ ، ث١ٕبد اٌؾً ا٦ع٩ِٟ ، ؿ. 

 135وّبي ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ. 

 42اٌقبٚٞ ، اٌضٛاثذ ٚاٌّزغ١شاد ، ؿ. 

  42 ، اٌقبٚٞ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ225اٌمشمبٚٞ ، اٌغ١بعخ اٌؾشػ١خ ، ؿ. 

 64 ـ ؿ63ؽٍزٛد ، ِٓ رٛع١ٙبد ا٦ع٩َ ، ؿ. 
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المطمب الثالث  

أمثمة عمى مجاالت الثكابت 

كيتجمى الثبات في المصادر األصمية النصية كالقطعية لمتشريع مف كتاب اهلل كسنة رسكلو صمى 

اهلل عميو كسمـ فالقرآف ىك األصؿ كالدستكر كالسنة النبكية ىي الشرح النظرم كالبياف العممي 

كقد جاءت اآليات القرآنية التي  تبيف القضايا الثابتة ، كالقضايا . لمقرآف ، ككبلىما مصدر إليي 

   (). المتغيرة ، كعبلقة القضايا المتغيرة باإلطار الثابت الذم تدكر حكلو  

لَّْيَس اْلِ رَّ َأف  ُػَولُّوْا ُوُجوَ ُكْم ِقَ َل  : قكلو تعالى فالثبات في العقائد األساسية الخمسة نجدىا في 

اْلَ ْ ِرِؽ َواْلَ ْ ِرِب َولَػِكنَّ اْلِ رَّ َمْن آَمَن  ِالّلِه َواْليَػْوـِ اآلِخِر َواْلَ آلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّ يّْيَن َوآَ ى اْلَ اَؿ 

ـَ الصَّالَة َوآَ ى  َعَلى ُح ِّْه َذِوي اْلُ ْرَ ى َواْلَيَتاَمى َواْلَ َ اِكيَن َواْ َن ال َِّ يِل َوال َّآئِِليَن َوِفي الرّْقَاِب َوَأقَا

الزََّكاَة َواْلُ وُفوَف  َِعْهِدِ ْم ِإَذا َعاَ ُدوْا َوالصَّاِ رِيَن ِفي اْلَ ْ َساء والضَّرَّاء َوِحيَن اْلَ ْ ِس ُأولَػِ َك الَِّذيَن 

 ( )  َصَدُقوا َوُأولَػِ َك ُ ُم اْلُ تػَُّ وفَ 

ًف اٍبًف عيمىرى رىًضي المَّو : "كالثبات في األركاف العممية الخمسة نجدىا في السنة النبكية الشريفة  عى

ٍمسو شىيىادىًة أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي  مىى خى ـي عى ٍسبلى مَّـى بيًنيى اإٍلً سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ا قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ٍنيمى عى

افى  ٍكـً رىمىضى جّْ كىصى يتىاًء الزَّكىاًة كىاٍلحى ًة كىاً  قىاـً الصَّبلى مَّدنا رىسيكؿي المًَّو كىاً   ()" . كىأىفَّ ميحى

ثابت ... كفي المحرمات اليقينية مف السحر كقتؿ النفس كالزنى كأكؿ الربا كأكؿ ماؿ اليتيـ 

ِإفَّ الَِّذيَن يَْ ُكُلوَف َأْمَواَؿ اْلَيَتاَمى  ُْل اً ِإنََّ ا يَْ ُكُلوَف  : قاؿ تعالى بالنص القطعي بالقرآف كالسنة 

(  )  ِفي  ُطُونِِهْم نَاراً َوَسَيْصَلْوَف َسِعيراً 

                                                 
 208اٌمشمبٚٞ ، اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٧ٌع٩َ ، ؿ. 

 177آ٠خ / عٛسح اٌجمشح . 

   21 ، ؿ8/ دػبؤوُ ئ٠ّبٔىُ  ( 2 )/ ا٠٦ّبْ  / 1ط/ سٚاٖ  اٌجخبسٞ . 

 10آ٠خ / عٛسح إٌغبء . 
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مَّـى قىاؿى اٍجتىًنبيكا السٍَّبعى اٍلميكًبقىاًت "  سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ًف النًَّبيّْ صى ٍنو عى ٍيرىةى رىًضي المَّو عى ٍف أىًبي ىيرى كعى

ؽّْ كىأىٍكؿي  ـى المَّوي ًإالَّ ًباٍلحى رَّ قىٍتؿي النٍَّفًس الًَّتي حى مىا ىيفَّ قىاؿى الشٍّْرؾي ًبالمًَّو كىالسٍّْحري كى قىاليكا يىا رىسيكؿى المًَّو كى

ًت  نىاًت اٍلميٍؤًمنىاًت اٍلغىاًفبلى قىٍذؼي اٍلميٍحصى لّْي يىٍكـى الزٍَّحًؼ كى اًؿ اٍليىًتيـً كىالتَّكى بىا كىأىٍكؿي مى  ( )" . الرّْ

كفي أميات الفضائؿ مف الصدؽ كاألمانة كالعفة كالصبر كالكفاء بالعيد كالحياء كغيرىا مف مكاـر 

 (). األخبلؽ التي اعتبرىا اإلسبلـ مف شعب اإليماف 

ًستُّكفى شيٍعبىةن  " يمىافي ًبٍضعه كى مَّـى قىاؿى اإٍلً سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ًف النًَّبيّْ صى ٍنو عى ٍيرىةى رىًضي المَّو عى فعىٍف أىًبي ىيرى

اًف  يمى يىاءي شيٍعبىةه ًمفى اإٍلً  ()" . كىاٍلحى

دي النُّقىبىاًء لىٍيمىةى اٍلعىقىبىًة أىفَّ رىسيكؿى "  كىافى شىًيدى بىٍدرنا كىىيكى أىحى ٍنو كى اًمًت رىًضي المَّو عى كعف عيبىادىةى بفى الصَّ

مىى أىٍف الى تيٍشًركيكا ًبالمًَّو شىٍيئنا  اًبًو بىاًيعيكًني عى ابىةه ًمٍف أىٍصحى ٍكلىوي ًعصى مَّـى قىاؿى كىحى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى المًَّو صى

كا ًفي  ـٍ كىالى تىٍعصي ًمكي ـٍ كىأىٍرجي كنىوي بىٍيفى أىٍيًديكي ـٍ كىالى تىٍأتيكا ًببيٍيتىافو تىٍفتىري دىكي كىالى تىٍسًرقيكا كىالى تىٍزنيكا كىالى تىٍقتيميكا أىٍكالى

ابى ًمٍف ذىًلؾى شىٍيئنا فىعيكًقبى ًفي الدٍُّنيىا فىييكى كىفَّارىةه لىوي  مىٍف أىصى مىى المًَّو كى ـٍ فىأىٍجريهي عى فىى ًمٍنكي كؼو فىمىٍف كى مىٍعري

اقىبىوي فىبىايىٍعنىاهي  ٍف شىاءى عى ٍنوي كىاً  فىا عى ابى ًمٍف ذىًلؾى شىٍيئنا ثيَـّ سىتىرىهي المَّوي فىييكى ًإلىى المًَّو ًإٍف شىاءى عى مىٍف أىصى كى

مىى ذىًلؾ    ()" . عى

.  كفي ىذا الحديث بياف بعض األخبلؽ الثابتة التي يجب عمى المسمـ أف يتحمى بيا 

الزكاج كالطبلؽ كالميراث كالحدكد كالقصاص فجميعيا مف األمكر : كفي الشرائع القطعية مف 

 ِْلَك ُحُدوُد   بعد بياف عدة المطمقة  قاؿ تعالى ).الثابتة بالنص القطعي الداللة قطعي الثبكت 

 ()  الّلِه َفالَ  َػْعَتُدوَ ا َوَمن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد الّلِه فَُ ْولَػِ َك ُ ُم الظَّاِلُ وفَ 

                                                 
   428 ، ؿ6857/ ِٓ أظٙش اٌفبؽؾخ ٚاٌٍطخ ٚاٌزّٙخ ثغ١ش ث١ٕخ  ( 43)/ اٌؾذٚد  /4ط / سٚاٖ اٌجخبسٞ . 

 209ـ ؿ208اٌمشمبٚٞ ، اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٧ٌع٩َ ، ؿ. 

 21 ، ؿ9/ أِٛس ا٠٦ّبْ  (3)/ ا٠٦ّبْ  / 1ط/ سٚاٖ اٌجخبسٞ . 

 25 ، ؿ18/ ػ٩ِخ ا٠٦ّبْ ؽت ا٤ٔقبس   (11)/ ا٠٦ّبْ  / 1ط/ سٚاٖ اٌجخبسٞ . 

 209اٌمشمبٚٞ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ

 230آ٠خ / عٛسح اٌجمشح . 
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  ()   ِْلَك ُحُدوُد الّلِه َفالَ  َػْ َر ُوَ ا  : كقاؿ تعالى
َلى اْلُ رُّ  ِاْلُ رّْ َواْلَعْ ُد  ِاْلَعْ ِد  : كقاؿ تعالى   يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَ  َعَلْيُكُم اْلِ َصاُص ِفي اْلَ تػْ

 ()  َفَ ِن اْعَتَدى  َػْعَد َذِلَك فَػَلُه َعَذاٌب َألِيمٌ   كختـ اآلية...  َواْلُنَثى  ِاْلُنَثى

فيذه الثكابت ال يجكز لنا أف نجرم عمييا قط أمكر االجتياد كاإلضافة كالتبديؿ كالتساىؿ "

كاإلسقاط ففرضيتيا ثابتة في الشريعة اإلسبلمية ال تقبؿ فسخا كال تجميدا كال تطكيرا كال يجكز أف 

    (). تضيع في مجتمع مسمـ 

قاؿ كىنالؾ أمثمة مف القرآف الكريـ تبيف فييا الثبات مف جية كالمركنة كالتغيير مف جية أخرل 

نَػُهمْ :تعالى  َوَشاِوْرُ ْم  :   لرسكلو صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ تعالى  ك()   َوَأْمُرُ ْم ُشوَرى  َػيػْ

 فبل يجكز لمحاكـ المسمـ أك المجتمع أف يتخمكا عف مبدأ الشكرل ألف النص ثابت ()  ِفي اَْلْمرِ 

ثابت في القرآف الكريـ ، كلكف الكيفية راعى فييا اإلسبلـ اختبلؼ البمداف كاألجناس كاألزمنة فمـ 

. يحدد كيفيتيا كترؾ لمناس حؽ االجتياد في ذلؾ لما فيو تحقيؽ لممصمحة العامة لممسمميف 

كفي قضايا الحدكد أيضا التي ال يجكز لنا أف نتعداىا كاف بيا مف المركنة كالتغيير الذم ال 

َوال َّاِرُؽ َوال َّارَِقُة فَاْقطَُعوْا َأْيِديَػُهَ ا َجَزاء ِ َ ا َكَ َ ا َنَكا ً  قاؿ تعالى . يتعارض مع ثبات النص 

  ()  مَّْن الّلِه َوالّلُه َعزِيٌز َحِكيمٌ 

ُهَ ا ِمائََة َجْلَدةٍ  "كقاؿ تعالى   كمما يدلؿ عمى ثبات ()  الزَّانَِيُة َوالزَّاِني فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مّْنػْ

صراره  ىذه النصكص مكقؼ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ مف المرأة المخزكمية التي سرقت كا 

كأما المركنة في ذلؾ ما قالو صمى اهلل عميو . عمى تنفيذ الحد عمييا رغـ كساطة أسامة بف زيد 
                                                 

 187آ٠خ / عٛسح ٌجمشح .  

 178عٛسح اٌجمشح ، آ٠خ . 

 229اٌمشمبٚٞ ، اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٧ٌع٩َ ، ؿ. 

 38آ٠خ / عٛسح اٌؾٛسٜ .  

 159آ٠خ / عٛسح آي ػّشاْ .  

 38آ٠خ / عٛسح اٌّبئذح .  

 2آ٠خ / عٛسح إٌٛس .  



 202 

مَّـى يىقيكؿي الى تيٍقطىعي اأٍلىٍيًدم ًفي " كسمـ  سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍف بيٍسًر ٍبًف أىٍرطىاةى قىاؿى سىًمٍعتي النًَّبيَّ صى عى

 () رعاية لحاؿ الحرب كخشية أف يفتف السارؽ كيخاؼ عمى نفسو فييرب لؤلعداء ()" اٍلغىٍزًك 

كفي قصة المرأة الغامدية التي زنت رأل نبي الرحمة صمى اهلل عميو كسمـ أف يرجئ تنفيذ الحد 

ٍف أىًبيًو أىفَّ "حتى تضع مكلكدىا ، ثـ تفطمو ، كبعدىا نفذ الحد عمييا  ٍيدىةى عى ٍبدي المًَّو ٍبفي بيرى عف عى

عىٍت  ٍرتي فىقىاؿى اٍرًجًعي فىرىجى مَّـى فىقىالىٍت ًإنّْي قىٍد فىجى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى اًمدو أىتىًت النًَّبيَّ صى اٍمرىأىةن يىٍعًني ًمٍف غى

ٍبمىى فىقىاؿى لىيىا  اًلؾو فىكىالمًَّو ًإنّْي لىحي فىمىمَّا أىٍف كىافى اٍلغىدي أىتىٍتوي فىقىالىٍت لىعىمَّؾى أىٍف تىريدًَّني كىمىا رىدىٍدتى مىاًعزى ٍبفى مى

ًبيّْ  لىدىٍت أىتىٍتوي ًبالصَّ عىٍت فىمىمَّا كى تَّى تىًمًدم فىرىجى عىٍت فىمىمَّا كىافى اٍلغىدي أىتىٍتوي فىقىاؿى لىيىا اٍرًجًعي حى اٍرًجًعي فىرىجى

ًفي يىًدًه شىٍيءه  ٍتوي كى قىٍد فىطىمى اءىٍت ًبًو كى تَّى تىٍفًطًميًو فىجى لىٍدتيوي فىقىاؿى لىيىا اٍرًجًعي فىأىٍرًضًعيًو حى فىقىالىٍت ىىذىا قىٍد كى

ًفرى لىيىا كىأىمىرى ًبيىا فىريًجمىٍت  ؿو ًمفى اٍلميٍسًمًميفى كىأىمىرى ًبيىا فىحي ًبيّْ فىديًفعى ًإلىى رىجي  ()..." يىٍأكيميوي فىأىمىرى ًبالصَّ

ـُ َوَلْ ُم اْلِ ْنزِيِر َوَما ُأِ لَّ ِل َْيِر الّلِه  : قكلو تعالى كيتمثؿ الثبات في  ُحرَّْمْت َعَلْيُكُم اْلَ ْيَتُة َواْلدَّ

ْثٍم فَِإفَّ  قكلو تعالى بعدىا كتتمثؿ المركنة في  ()  ِِه  َر ُمَتَ اِنٍي ْلِّْ َفَ ِن اْضطُرَّ ِفي َمْ َ َصٍة َغيػْ

  فقرر بذلؾ مبدأ رعاية الضركرات ضمف حدكد كضكابط كضعيا حتى ()  فَِإفَّ الّلَه َغُ وٌر رَِّحيمٌ 

. حتى ال تنتيؾ محاـر اهلل 

ىذه األمكر " كفي بياف إثـ مف زاد أك نقص أك بدؿ في الثكابت يككف قد دخؿ في دائرة االبتداع 

 ( )" .الثبلثة ىي مف قسـ الثكابت في الديف ، ككؿ إضافة فييا يدخؿ في باب االبتداع 

كقد حذر النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف االختبلؼ في آيات القرآف كظير عميو الغضب عندما 

ضرب الصحابة آيات القرآف ببعضيا ألنيـ في ىذه الحالة يثبتكف بعض اآليات كينفكف بعضيا 
                                                 

 ، لبي أثٛ ػ١غٝ ؽذ٠ش غش٠ت ، 470 ، ؿ1450/ ِب عبء أْ ٨ رمطغ ا٠٤ذٞ فٟ اٌغضٚ  (20)/ اٌؾذٚد  /  3ط / سٚاٖ اٌزشِزٞ . 

  { " 3601/ اٌّؾىبح " } ، 343ؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي ؽذ٠ش فؾ١ؼ ، ؿ

 217اٌمشمبٚٞ ، اٌخقبئـ اٌؼبِخ ٧ٌع٩َ ، ؿ. 

ؽذ٠ش فؾ١ؼ ، :  ، ؽممٗ اٌغ١ذ ِؾّذ ٚلبي4442/ اٌّشأح اٌزٟ أِش إٌجٟ ثشعّٙب ِٓ ع١ٕٙخ / اٌؾذٚد / 4ط / سٚاٖ أثٛ داٚد. 

  } "363ؿ/ 4اٌؾبوُ فٟ اٌّغزذسن " ، " 221ؿ/8/ أخشعٗ اٌج١ٙمٟ اٌغٕٓ اٌىجشٜ  "  {1899ؿ

 3آ٠خ / عٛسح اٌّبئذح .  

 3آ٠خ / عٛسح اٌّبئذح .  

 43اٌقبٚٞ ، اٌضٛاثذ ٚاٌّزغ١شاد  ، ؿ. 
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" كىذا ما ال يجكز في الثكابت المذككرة في القرآف كقد نيى النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف ذلؾ 

يىا ًببىٍعضو  ـي اٍلكيتيبى بىٍعضى ٍرًبًي ـٍ كىضى مىى أىٍنًبيىاًئًي ـٍ عى ًفًي ـٍ ًباٍخًتبلى ـي ًمٍف قىٍبًمكي مىٍيبلن يىا قىٍكـً ًبيىذىا أيٍىًمكىًت اأٍليمى

مىا  ميكا ًبًو كى ٍفتيـٍ ًمٍنوي فىاٍعمى ا فىمىا عىرى وي بىٍعضن دّْؽي بىٍعضي ا بىٍؿ ييصى وي بىٍعضن ـٍ يىٍنًزٍؿ ييكىذّْبي بىٍعضي ًإفَّ اٍلقيٍرآفى لى

اًلًمًو  ًيٍمتيـٍ ًمٍنوي فىريدُّكهي ًإلىى عى  ()" . جى

                                                 
:  ، ؽممٗ ا٤سٔبؤٚه ٚلبي 6702/ ِغٕذ ػجذ هللا ثٓ ػّشٚ ثٓ اٌؼبؿ / ِغٕذ اٌّىضش٠ٓ ِٓ اٌقؾبثخ  / 11ط  / سٚاٖ  ا٦ِبَ أؽّذ . 

   305ؽذ٠ش فؾ١ؼ ٚئعٕبدٖ ؽغٓ ، ؿ
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المبحث الثاني 

المتغيرات 
المطمب األكؿ  

تعريؼ المتغيرات 

ىي تمؾ القضايا القابمة لمتغيير في إطار الثكابت فيي مشدكدة إلييا تنطمؽ منيا : المتغيرات 

 ()" .كترجع إلييا كتدكر حكليا 

ما يتغير بحسب اقتضاء المصمحة لو ، زمانا ، كمكانا ، كحاال ، كمقادير : " كقاؿ ابف القيـ 

 ()... " . التعزيرات ، كأجناسيا ، كصفاتيا ، فإف الشارع ينكع فييا بحسب المصمحة 

..... فإف اهلل تعالى حكـ بحكمو أف تككف فركع ىذه الممة قابمة لؤلنظار كمجاال لمظنكف " 

" فالظنيات عريقة في إمكاف االختبلؼ لكف في الفركع دكف األصكؿ كفي الجزئيات دكف الكميات 

.  كاهلل تعالى أعمـ ()كفي ىذه المسائؿ ال يضر اختبلؼ المسمميف 

كقد جاءت اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية الشريفة بمثابة الضكابط كاألصكؿ العامة كاإلطار 

الذم يضيء لممسمميف الطريؽ كيسمح ليـ بالتشريع كمما جد ليـ جديد ، كليذا ىك مف أعظـ 

المتغيرات كلكنو ليس مطمقا ، فيك متغير كفؽ ثكابت مف القكاعد العامة كالحدكد الفاصمة بيف 

 ( )" .الحبلؿ كالحراـ كالمطمكب كالممنكع 

المطمب الثاني  

: أىمية التغيير كالحاجة إليو 

تكمف أىمية التغيير في إبراز ركح الكسطية في اإلسبلـ كسماتيا مف الخير كالعدؿ كالتيسير  

                                                 
 206اٌمشمبٚٞ ، اٌغ١بعخ اٌؾشػ١خ ، ؿ. 

 328اٌغٛص٠خ ، ئغبصخ اٌٍٙفبْ ، ؿ. 

 117، ؿ2ط/اٌؾبهجٟ ، ا٨ػزقبَ .  

 43اٌقبٚٞ ، اٌضٛاثذ ٚاٌّزغ١شاد ، ؿ. 
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كلمكصكؿ إلى ذلؾ كاف ال بد مف تكامؿ فقو الشرع كفقو الكاقع كالمكازنة العممية السميمة بينيما 

 ( ).  كالبعيدة عف الغمك كالتفريط 

:  كتكمف أىمية التغيير فيما يمي 

 فالشارع الحكيـ لـ ينص عمى كؿ شيء بؿ (): سعة الشريعة كمركنتيا  : الفرع األكؿ

ترؾ منطقة كاسعة خالية مف أم نص ممـز كقد تركيا قصدا لمتكسعة كالتيسير عمى 

  (). المسمميف كالرحمة بيـ كقد أطمؽ عمييا منطقة العفك 

كقد تحدثنا عنو باعتباره أبرز سمات : التيسير كرفع الحرج عف المكمفيف  : الفرع الثاني

. الكسطية 

عانتيـ  : الفرع الثالث احتكاء المسمميف جميعا عمى اختبلؼ ألكانيـ كبمدانيـ كأزمانيـ كا 

. عمى االلتزاـ بتطبيؽ الشريعة اإلسبلمية 

. تحقيؽ مصالح العباد في العاجؿ كاآلجؿ كدرء المفاسد عنيـ : الفرع الرابع 

كقد اتفؽ عمماء األمة عمى أف : فالشريعة كميا مصالح إما درء مفاسد أك جمب مصالح 

الشريعة أينزلت لتحقيؽ مصمحة العباد في المعاد كالمعاش ، كأف اهلل ال يعكد عميو شيء 

نما أراد بيا الخير كالصبلح فبل بد لمعالـ معرفة مقصكد  منيا فيك غني عف العالميف كا 

، كال بد ( )الشارع كذلؾ باستقراء األحكاـ المتنكعة مف اآليات القرآنية كاألحاديث الشريفة 

 ()مف ضبط المصمحة بما ال يتنافى مع النص الثابت فحيثما كجد النص فيك المصمحة 

، فالمصمحة ىي عمة الحكـ تبقى ببقائو كتنتفي بانتفائو ، كمعنى ىذا أف الحكـ يتغير 

                                                 
 31فٟ اٌّشؽٍخ اٌمبدِخ ، ؿ/ اٌمشمبٚٞ ، أ٠ٌٛٚبد اٌؾشوخ ا٦ع١ِ٩خ . 

 185ـ ؿ184ؽؼجبْ ، مٛاثو ا٨خز٩ف ، ؿ.  

 79اٌمشمبٚٞ ، ث١ٕبد اٌؾً ا٦ع٩ِٟ ، ؿ.  

  (َ 1996٘ـ ـ 1416)، 2، ِإعغخ اٌشعبٌخ ، ث١شٚد ، ه234اٌمشمبٚٞ ، اٌّشعؼ١خ اٌؼ١ٍب فٟ ا٦ع٩َ ٌٍمشآْ ٚاٌغٕخ ، ؿ.  

 138وّبي ، ِغزمجً اٌؾنبسح ، ؿ.  
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 كما يتطمب مف المسمـ معرفة أف ()تبعا ليا ، فالحكـ يدكر مع عمتو كجكدا كعدما 

الشريعة قد جاءت بتحصيؿ المصالح كتكميميا ، كتعطيؿ المفاسد كتقميميا ، كأنيا ترجح 

خير الخيريف كأقؿ الشريف ، كتحصؿ أعظـ المصمحتيف بتفكيت أدناىما كتدفع أعظـ 

فيجب عمى الداعية المسمـ إحياء كتجديد ىذه المفاىيـ ... المفسدتيف باحتماؿ أدناىما 

عمما كعمبل ألنو بابتعادنا عف آثار عصر النبكة كالصحابة  كثر التعارض كاختمط 

الصالح بالطالح كالحسف بالسيء كازدحمت المصالح كالمفاسػد ، فعجز الناس عف 

الفصؿ بينيما فما يراه الناس حسنا يمكف أف يتضمف السيء كما يركنو سيئا يمكف أف 

يتضمف الحسف ، كىنالؾ فريؽ ثالث ينشد المكازنة كلكف قد ال يتبيف لو مقدار المصمحة 

كالمفسدة ، أك أنو ال يجد مف يعينو عمى فعؿ المصمحة كترؾ المفسدة ، لتحكـ األىكاء 

   ().بالناس 

 التكسعة كالرحمة  : الفرع الخامس

إف النصكص التي جاءت في أحكاـ جزئية قد صيغت بطريقة معجزة بحيث تتسع 

لتعدد األفياـ كالتفسيرات ما بيف متشدد كمترخص كبيف آخذ بحرفية النص كآخذ 

 كمف مظاىر سعة الشريعة إمكانية أف يأخذ العامي بقكؿ ()... بركحو كفحكاه 

اإلماـ الذم تبيف عنده صحة الدليؿ ػ كىذا أمر يتيحو تعدد األقكاؿ كمف ثـ يرفع 

الحرج عف المكمفيػف ػ أك التكسعة في بحث المسائؿ المختمؼ فييا ، كبالتالي تكفير 

الكقت كالجيد عمى اآلخريف كتعكيدىـ عمى كيفية كطريقة البحث كمعالجة ما يطرأ 

 ().مف األمر

                                                 
 210ؽؼجبْ ، مٛاثو ا٨خز٩ف ، ؿ.  

 325ـ ؿ323اٌقبٚٞ ، اٌضٛاثذ ٚاٌّزغ١شاد ، ؿ.  

 80اٌمشمبٚٞ ، ث١ٕبد اٌؾً ا٦ع٩ِٟ ، ؿ.  

 186ؽؼجبْ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ.  
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 باألعذار المبيحة ليا كمبررات تخفيؼ رإعماؿ الرخص كاالعتبا : الفرع السادس

األحكاـ مف مرض كسفر كغيره  كمف ىنا جاءت ىذه القكاعد الفقيية كأساس في الحكـ 

 ( ).لرفع الحرج كالمشقة عف الناس كالتخفيؼ عنيـ كتيسير أمر التكميؼ عمييـ 

مناسبة التكاليؼ لطاقة اإلنساف كقدرتو فما يعجز عنو المرء ال يطالبو بو  : الفرع السابع

. ، فالتكميؼ مرىكف بالقدرة كتنتفي إذا عجز المرء عف القياـ بما يكمؼ بو 

فساد الزماف كانحراؼ أىمو عف الجادة ، كأيضا تغيير العادات كتبدؿ  : الفرع الثامف

 فقد أجاز العمماء مف باب التيسير عمى الناس تغيير الفتكل بتغير الزماف ()األعراؼ ،

فقد يشتد  .()كالمكاف مستدليف في ذلؾ بيدم الصحابة كعمؿ الخمفاء الراشديف ،

التضييؽ عمى جماعة المسمميف في بمد مف الببلد فيضطر بعضيـ إلى الترخص في 

بعض شعائر اليدم الظاىر كإعفاء المحية لمرجؿ كالنقاب لممرأة ، كأف يككف ىنالؾ 

حممة اعتقاالت عامة تناؿ كؿ مف تمسؾ بيذه الشعائر ،أك يفصمكا مف كظائفيـ ، أك 

 . كما حصؿ في تكنس ، كفي فرنسا ، كتركيا .()يمنعكا مف دخكؿ الجامعات ، 

مف أجؿ ذلؾ كاف ال بد مف فقو التغيير لتنتفي عف اإلسبلـ صفة التعنت كالتشديد كالتقكلب 

نما لو ضكابط يخضع ليا  بقالب كاحد ، كلكف ىذا التغيير ال يككف تبعا ليكل أك لشيكة كا 

  ثالث قكاعد ال بد منيا عند التغييركقد كضع لنا الفقياء : كيدكر حكليا 

قاعدة رعاية الضركرات  : القاعدة األكلى

كليذه القاعدة أدلتيا الكثيرة مف نصكص الشرع في باب األطعمة كغيره كىي قاعدة مسمَّـ بيا 

مجمع عمييا كىذا يمثؿ كاقعية اإلسبلـ  التي تعترؼ بضغط الحياة كقير الظركؼ كضعؼ 

                                                 
 146ـ ؿ 145 ، ؿ1ط/ اٌجشٞ ، أفٛي اٌفمٗ ا٦ع٩ِٟ .  

 84ؽؼجبْ ، مٛاثو ا٨خز٩ف ، ؿ. 

 90اٌمشمبٚٞ ، فٟ فمٗ ا٠ٌٛٚ٤بد ، ؿ. 

 327اٌقبٚٞ ، اٌضٛاثذ ٚاٌّزغ١شاد ، ؿ. 
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كال يرتقي إلى التبسط ، كأكؿ المبلذ بؿ يقتصر عمى قدر الحاجة : " قاؿ اإلمػاـ  " (). اإلنساف 

 . "( ) 

قاعدة ارتكاب أخؼ الضرريف   : القاعدة الثانية

دفعا ألعظـ المفسدتيف " السككت عمى المنكر إذا ترتب عمى تغييره منكر أكبر منو " كمنيا 

 : ةكارتكاب أخؼ الضرريف كمما يستدؿ بو ليذا المبدأ حديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ لعائش

بىٍيًر ًبكيٍفرو " ـٍ قىاؿى اٍبفي الزُّ ٍيديىي ًديثه عى اًئشىةي لىٍكالى قىٍكميًؾ حى مَّـى يىا عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  قىاؿى النًَّبيُّ صى

بىٍيرً  كفى فىفىعىمىوي اٍبفي الزُّ بىابه يىٍخريجي ؿي النَّاسي كى عىٍمتي لىيىا بىابىٍيًف بىابه يىٍدخي  كمنيا ()" . لىنىقىٍضتي اٍلكىٍعبىةى فىجى

أف سيدنا ىاركف سكت عف عبادة : ما جاء في القرآف الكريـ مف قصة سيدنا مكسى عميو السبلـ 

قكمو لمعجؿ حتى يعكد أخكه كيتفاىما معا عمى عبلج األمر ، ككاف سككتو ىذا بعد إنكاره عمييـ 

 .ما ىـ عميو في أكؿ األمر خكفا عمى كحدة القـك 

مراعاة سنة التدرج  : القاعدة الثالثة

تحديد األىداؼ : تسكيؼ كتأجيؿ التنفيذ ، ك نعني بيا أكسع مف ذلؾ فيي : كنقصد بالتدرج 

بدقة كبصيرة ، كتحديد الكسائؿ المكصمة إلييا بعمـ كتخطيط دقيؽ كتحديد المراحؿ البلزمة 

لمكصكؿ إلى األىداؼ بكعي كصدؽ بحيث تسمـ كؿ مرحمة إلى ما بعدىا بالتخطيط كالتنظيـ 

 ( ). كالتصميـ حتى تصؿ المسيرة إلى المرحمة المنشكدة التي قاـ بيا اإلسبلـ 

فالتدرج كما ىك سنة ككنية ، سنة شرعية ، فقد بدأ اإلسبلـ بالدعكة إلى التكحيد كتثبيت العقيدة 

السميمة ، ثـ جاء التشريع شيئا فشيئا ، فقد فرضت الفرائض كحرمت الحرمات بالتدرج ، كمثاؿ 

                                                 
 326اٌمشمبٚٞ ، اٌغ١بعخ اٌؾشػ١خ ، ؿ. 

 169 ، ؿ1ط/ اٌغ١ٛهٟ ، ا٤ؽجبٖ ٚإٌظبئش . 

 86 ، ؿ126/ ِٓ رشن ثؼل ا٨خز١بس ِخبفخ أْ ٠مقش ُِٕٙ ثؼل إٌبط  (48)/ اٌؼٍُ / 1ط/ سٚاٖ اٌجخبسٞ  .  

 328ـ ؿ327اٌمشمبٚٞ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ.  
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 فمـ ينزؿ دفعة كاحدة لتعمؽ الناس بيا فجاءت آيتاف فييا ذـ الخمر ثـ ()ذلؾ تحريـ الخمر 

كقد ذكر الحديث أف سنة التدرج اقتضت ترسيخ العقيدة في . جاءت اآلية الثالثة في تحريمو 

اًئشىةى أيْـّ  النفكس بداية ليككف بمقدكر النفس تقبؿ األحكاـ كالتسميـ ليا كمما جاء عف السيدة عى

ٍنيىا أنيا قالت  ٍؤًمًنيفى رىًضي المَّو عى ًؿ ًفييىا ًذٍكري : " اٍلمي ا نىزىؿى ًمٍنوي سيكرىةه ًمفى اٍلميفىصَّ ؿى مى ا نىزىؿى أىكَّ ًإنَّمى

بيكا  ؿى شىٍيءو الى تىٍشرى لىٍك نىزىؿى أىكَّ ـي كى رىا ؿي كىاٍلحى بلى ـً نىزىؿى اٍلحى ٍسبلى تَّى ًإذىا ثىابى النَّاسي ًإلىى اإٍلً نًَّة كىالنَّاًر حى اٍلجى

نىا أىبىدنا  لىٍك نىزىؿى الى تىٍزنيكا لىقىاليكا الى نىدىعي الزّْ ٍمرى أىبىدنا كى ٍمرى لىقىاليكا الى نىدىعي اٍلخى  ( )" .اٍلخى

فيجب عمى الداعية المسمـ أف يتحمى بالصبر لتغيير الكاقع كيعمـ أف الكاقع ال يتغير بيف عشية 

كضحاىا ، كأف عميو أف يأخذ الناس بالرفؽ ػ دكف التخمي عف الثكابت أك التساىؿ فييا ػ ليصؿ 

لى الحؽ آخذا في االعتبار سمك اليدؼ ، كمبمغ اإلمكانات  ككثرة المعكقات  بيـ إلى األماف كا 
كلو في رسكلنا صمى اهلل عميو كسمـ كالصحابة الكراـ القدكة سكاء في كسائؿ التدرج أكالنتائج . ()

.  التي حققكىا 

المطمب الثالث  

مجاالت المتغيرات  

يككف مجاؿ المتغيرات فيما يتعمؽ بتفصيؿ األحكاـ في شؤكف الحياة المختمفة ، كخصكصا ما 

يتصؿ بالكيفيات كاإلجراءات كنحكىا ، كىذه يككف فييا نصكص محتممة أك تككف مترككة 

. لبلجتياد 

فالفركع الجزئية مرنة متغيرة فييا قابمية التطكر ، شأف ما في الككف كالحياة مف متغيرات الزمة 

 (). لحركة اإلنساف ، كحركة الحياة 

                                                 
  105 ـ ؿ104اٌمشمبٚٞ ، اٌقؾٛح ا٦ع١ِ٩خ ث١ٓ اٌغؾٛد ٚاٌزطشف ، ؿ.  

  228رأ١ٌف اٌمشآْ ، ؿ/ فنبئً اٌمشآْ  / 6ط  / سٚاٖ اٌجخبسٞ . 

 105اٌمشمبٚٞ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ثزقشف ، ؿ. 

 78اٌمشمبٚٞ ، ث١ٕبد اٌؾً ا٦ع٩ِٟ ، ؿ. 
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أما النظـ التي تتغير فقد كضع ليا قكاعد عامة تتعمؽ بالظركؼ المتغيرة إال أنيا تحقؽ مقاصد " 

 ()" . كاحدة كالبيكع كعقكبات بعض الجرائـ كىي التي لـ يشمميا نص أك قياس 

نما تدكر في فمكيا  تؤمف " إذا فالمتغيرات يجب أف ال تخرج عف إطار الثكابت أك تتعدىا كا 

مذىبية اإلسبلـ بقانكف التطكر العاـ في الككف كالمجتمعات في حدكد تطكر األعراض ال 

 ( )" . ألف ىذا في الحقيقة كالكاقع ىك مجاؿ التطكر ال غيره ...  الجكاىر 

كيدخؿ في مجاؿ المتغيرات القكاعد الفقيية الفرعية ، كمف ىذه القكاعد عمى سبيؿ المثاؿ ال 

الحصر  

  الضركرات تبيح المحظكرات : الفرع األكؿ

َر  َاٍغ َو َ َعاٍد َفال ِإْثَم  كقد أخذت مف األصؿ الشرعي الثابت في القرآف الكريـ  َفَ ِن اْضطُرَّ َغيػْ

 ().   َعَلْيِه ِإفَّ الّلَه َغُ وٌر رَِّحيمٌ 

الحاجة قد تنزؿ منزلة " " الضركرة تقدر بقدرىا " كيدخؿ تحت ىذه القاعدة الثابتة قكاعد متغيرة 

: بمكغ المشقة إف لـ يتناكؿ المحظكر ، كالضركرة : كالحاجة " الضركرة عامة كانت أك خاصة 

 فالمتغير ىنا مقدار الضركرة بما يتناسب مع حاجة (). إف لـ يتناكؿ المحظكر ةبمكغ التيمؾ

.  المسمـ كبقائو عمى قيد الحياة 

  دفع الضرر: الفرع الثاني 

الضرر : كيتفرع عنيا " ال ضرر كال ضرار " كقد أخذ مف حديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ 

يزاؿ شرعا ،كالضرر المنيي عنو في الحديث إما أنو كاقع أك متكقع ، كالكاقع أف قاعدة الضرر 

يزاؿ تعتبر مبدأ محكما تكفمت الشريعة بتطبيقو في جميع أبكاب الفقو كتدكر حكليا أحكاـ نظرية 

                                                 
 135وّبي ، ِغزمجً اٌؾنبسح ، ؿ. 

 29ػجذ اٌؾ١ّذ ، ا٦ع٩َ ٚاٌز١ّٕخ ا٨عزّبػ١خ ، ؿ.  

 173آ٠خ / عٛسح اٌجمشح .  

 190، ؿ1َ/ اٌغ١ٛهٟ ، ا٤ؽجبٖ ٚإٌظبئش .  
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يتحمؿ الضرر :  ،كيتفرع عنيا ()في الشرع " المصمحة " التعسؼ كما تعتبر تكثيقا لمبدأ 

الخاص لدفع الضرر العاـ ، فالمفسدة التي تعطؿ ضركريا ، غير التي تعطؿ حاجيا ، غير التي 

تعطؿ تحسينيا ، كالمفسدة التي تضر بالماؿ غير التي تضر بالنفس كىذه دكف التي تضر بالديف 

كمنيا : ، كالضرر يزاؿ بقدر اإلمكاف ، الضرر ال يزاؿ بضرر بمثمو أك أكبر منو ()كالعقيدة 

عدـ إجبار الجار عمى كضع الجذكع ، كال يأكؿ المضطر طعاـ مضطر آخر  ، يرتكب أخؼ 

. الضرريف كأىكف الشريف 

 () . يتحمؿ الضرر األدنى لدفع الضرر األعمى: الفرع الثالث 

ال بد مف اإلشارة أف التغيير يشمؿ جميع مجاالت الحياة ، كلكف ىذه التغييرات مبنية عمى أساس 

ذكره القرآف الكريـ في صكرة قانكف مف قكانيف اهلل تعالى كسنة مف سننو االجتماعية التي ال تتبدؿ 

ِإفَّ الّلَه  َ يُػ َيػُّْر َما  َِ ْوـٍ َحتَّى   : قاؿ تعالىأك ما باألنفس " تغيير األنفس " كىذه السنة ىي 

 () . يُػ َيػُّْروْا َما  ِ َنْػُ ِ ِهْم 

 ( ). كباستقراء آراء الفقياء كالعمماء نرل أنيـ اىتمكا بيذه القاعدة في التغيير

كخبلصة ما تقدـ مف حديثنا عف الثكابت كالمتغيرات نجد أنو ػ ال مجاؿ لمشؾ ػ أف الكسطية ال 

نما تعني الكقكؼ عند حدكد اهلل تعالى فبل نتعداىا فنقع  تعني الحؿ الكسط كما يتكىـ البعض كا 

في دائرة اإلفراط كال نتجاىميا فنقع في دائرة التفريط ، كداخؿ الحدكد التي بينتيا الشريعة نستطيع 

. الحركة كؿ حسب طاقتو ، كبما يرل أنو يحقؽ المصمحة الشرعية كال حرج عميو إف شاء اهلل 

                                                 
 214اٌذس٠ٕٟ ، ٔظش٠خ اٌزؼغف فٟ اعزؼّبي اٌؾك ، ؿ.  

 29 ؿاٌمشمبٚٞ ، فٟ فمٗ ا٠ٌٛٚ٤بد ،.  

  30 ،  اٌمشمبٚٞ ، فٟ فمٗ ا٠ٌٛٚ٤بد ، ؿ78، ؿ1َ/ اٌغ١ٛهٟ ، ا٤ؽجبٖ ٚإٌظبئش . 

 11آ٠خ / عٛسح اٌشػذ . 

 . 321اٌمشمبٚٞ ، اٌغ١بعخ اٌؾشػ١خ ، ؿ. 
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تمييد 

كالجيؿ : يعكد االبتعاد عف كسطية اإلسبلـ إلى أسباب متعددة بعضيا لو عبلقة بالشخص نفسو 

بحقيقة الديف كأحكامو ، أك اتباعو كساكس الشيطاف ، كتزيينو ألىكائو كشيكاتو ، كبعضيا لو 

عبلقة بالمجتمع المحيط بو ككثرة اآلراء كالمذاىب كالتعصب لمفكرة أك الشخص ، كانقساـ الناس 

بيف مفرط كمغاؿ ، كبيف مفرط جاؼ ، كبيف متكسط بيف ىؤالء كأكلئؾ ، كأخيرا ىناؾ أسباب 

خارجية تتعمؽ بأعداء اإلسبلـ كمحاكلة تشكيو أحكامو كتنفير الناس مف الديف بأساليب شيطانية 

.  متعددة 

أف يتعرؼ المسمـ عمى األسباب التي تشكش : أحدىما : كقد ىدفت مف كتابة ىذا الفصؿ ألمريف 

أف نجد عبلجا فاعبل ليذه : صكرة اإلسبلـ الحؽ في نظره كتبعده عف كسطية اإلسبلـ ، كالثاني 

. األسباب كاألخطار سكاءان الداخمية أـ الخارجية 

أسأؿ اهلل التكفيؽ كالسداد لما فيو خدمة لئلسبلـ كأىمو كأف يعممنا ما ينفعنا كينفعنا بما عممنا إنو 

. عمى كؿ شيء قدير 
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السبب األكؿ  

الجيؿ 
 الجيؿ مف أىـ األسباب التي تؤدم إلى االبتعاد عف كسطية اإلسبلـ إلى أحد شقيو إما اإلفراط 

أك التفريط ، فالجيؿ يعتبر مف أسباب الغمك كالتنطع مف جية ، كمف أسباب التفريط كالجفاء مف 

. جية أخرل 

 المطمب األكؿ

 حقيقة الجيؿ

الجيؿ بأصكؿ الديف كقكاعده ، كالجيؿ بمقاصد الشريعة ، كبحفظ النصكص كفيـ : كمنو 

 كجميعيا تؤدم ال محالة إلى االبتعاد عف جكىر اإلسبلـ ككسطيتو ، فالجاىؿ ال ()معانييا 

صدؽ النية : يحقؽ شركط العبادة هلل كما أمر اهلل فيضؿ عف سكاء الصراط ػ كمف شركط العبادة 

.   هلل تعالى ، كأف يعبد اهلل بما شرع لنا ػ  فإذا جيؿ العابد ذلؾ ذىب عممو ىباءا منثكرا 

إما أف يككف جيبل مطمقا كىذا يؤدم بصاحبو إلى التفريط كالتساىؿ في أمكر : كحقيقة الجيؿ 

ما أف يككف جيبل مجزكءا أك كما يسمكف كىـ مف يعتقدكف كماؿ  : (أنصاؼ العمماء )الديف كا 

عمميـ كىـ يجيمكف الكثير الكثير ، كىذا النكع يؤدم بصاحبو إلى الغمك كاإلفراط ، فيك يجيؿ 

الربط بيف الجزئيات كالكميات ، كال يحاكـ الظنيات إلى القطعيات ، كال يعرؼ مف فنكف التعارض 

 ، فاإلنساف إذا اعتقد في نفسو أنو مف أىؿ ()كالترجيح ما يستطيع بو الجمع بيف المختمفات 

الديف كالعمـ ػ كلـ يبمغ ىذه الدرجة ػ فيعد رأيو رأيا كخبلفو خبلفا فيجتيد في فركع الديف تارة ، 

كتارة في أصكليا فتراه يأخذ ببعض جزئيات الشريعة في ىدـ كمياتيا حتى يصير منيا ما ظير 

لو بادئ رأيو مف غير إحاطة بمعانييا كال رسكخ في فيـ مقاصدىا ، فيدخؿ في باب االبتداع ، 
                                                 

 204 ـ ؿ203خ١ًٍ ، اٌغٍٛ ، ؿ.

 62اٌمشمبٚٞ ، اٌقؾٛح ا٦ع١ِ٩خ ث١ٓ اٌغؾٛد ٚاٌزطشف ، ؿ. 
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ٍمًرك ٍبًف اٍلعىاًص قىاؿى سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو " كقد حذر الحديث مف ىذه الفئة  ٍبدً المًَّو ٍبًف عى فعىٍف عى

ـى  لىًكٍف يىٍقًبضي اٍلًعٍم ا يىٍنتىًزعيوي ًمفى اٍلًعبىاًد كى ـى اٍنًتزىاعن مَّـى يىقيكؿي ًإفَّ المَّوى الى يىٍقًبضي اٍلًعٍم سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى صى

مُّكا  يَّاالن فىسيًئميكا فىأىٍفتىٍكا ًبغىٍيًر ًعٍمـو فىضى ذى النَّاسي ريءيكسنا جي ا اتَّخى اًلمن ـٍ ييٍبًؽ عى تَّى ًإذىا لى اًء حى ًبقىٍبًض اٍلعيمىمى

مُّكا  نما يؤتكف مف "  ، كفي ذلؾ قاؿ أىؿ العمـ ()" كىأىضى ال يؤتى الناس قط مف قبؿ عممائيـ ، كا 

 ()" . قبؿ أنو إذا مات عمماؤىـ أفتى ما ليس بعالـ ، فيؤتى الناس مف قبمو 

كقد بينت الشريعة اإلسبلمية أف مف أسباب اختبلؼ الناس فيما بينيـ الجيؿ بأمر مكضكع 

ما جيؿ جزئي ، كىذا االختبلؼ مف شأنو أف يبعد صاحبو عف الكسط  الخبلؼ إما جيؿ كامؿ كا 

. كيجذبو إلى أحد األطراؼ 

ذا تأممنا ما سبؽ نرل أف أنصاؼ العمماء أشد خطرا عمى األمة اإلسبلمية مف الجيمة كذلؾ  كا 

ألف ىذا جيؿ بسيط كذلؾ جيؿ مركب كىك جيؿ مف ال يدرم كال يدرم أنو ال يدرم كىذا النكع 

  (). يؤدم إلى ضعؼ بصيرة بحقيقة الديف 

كقد أكرد لنا القرآف الكريـ مف اآليات التي تبيف أف الجيؿ بحقيقة األمر تؤدم إلى الضبلؿ ، 

لى اتباع األىكاء ،  َوَما َلُكْم َأ َّ  َْ ُكُلوا ِم َّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعَلْيِه َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما   :قاؿ تعالى كا 

ـَ َعَلْيُكْم ِإ َّ َما اْضطُِرْر ُْم ِإلَْيِه َوِإفَّ َكِثيًرا لَُيِضلُّوَف  َِ ْ َوائِِهْم  ِ َْيِر ِعْلٍم ِإفَّ رَ ََّك ُ َو َأْعَلُم  ِاْلُ ْعَتِدينَ   َحرَّ

 () كقاؿ تعالى ، :    َ َفَ ْن َأْ َلُم ِم َّْن افْػتَػَرى َعَلى اللَِّه َكِذ ًا لُِيِضلَّ النَّاَس  ِ َْيِر ِعْلٍم ِإفَّ اللََّه

َقْد َخِ َر الَِّذيَن قَػتَػُلوا َأْوَ َدُ ْم َسَ ًها  ِ َْيِر ِعْلٍم  : كقاؿ تعالى  ، ()  يَػْهِدي اْلَ ْوـَ الظَّاِلِ ينَ 

  ()  َوَحرَُّموا َما َرزَقَػُهْم اللَُّه اْفِتَراًء َعَلى اللَِّه َقْد َضلُّوا َوَما َكانُوا ُمْهَتِدين

                                                 
 71 ، ؿ100/ و١ف ٠مجل اٌؼٍُ  (34)/ اٌؼٍُ  / 1ط/ سٚاٖ اٌجخبسٞ . 

 120 ، ؿ2ط / اٌؾبهجٟ ، ا٨ػزقبَ . 

 206 ، خ١ًٍ ، اٌغٍٛ ، ؿ63اٌمشمبٚٞ ، اٌقؾٛح ا٦ع١ِ٩خ ث١ٓ اٌغؾٛد ٚاٌزطشف ، ؿ. 

 119آ٠خ / عٛسح ا٤ٔؼبَ . 

 144آ٠خ / عٛسح ا٤ٔؼبَ . 

 140آ٠خ /  ا٤ٔؼبَ عٛسح . 
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كىنالؾ حقيقة يجب عمينا عدـ إغفاليا ، كىي بياف متى يعتبر الجيؿ ضبلال كمتى يعفى عنو  

لنصؿ إلى التكفيؽ بيف اآليات القرآنية التي اعتبرت الجيؿ ضبلال كبيف اآليات التي بينت تكبة 

. اهلل عف الجيمة 

. عمـ عامة ، كعمـ خاصة : كالعمـ عمماف 

 الخمسة كصـك شير تفعمـ عامة ال يسع بالغا غير مغمكب عمى عقمو جيمو مثؿ الصمكا

رمضاف كالزكاة ، كأف اهلل قد حـر الخمر كالزنا كالقتؿ كالسرقة كما كاف في معنى ىذا مما كمؼ 

كىذا العمـ مكجكد نصا في كتاب اهلل تعالى ، كمكجكد عاما عند أىؿ . العباد أف يعقمكه كيعممكه 

 ()اإلسبلـ ينقمو عكاميـ عف مف مضى مف عكاميـ يحككنو عف رسكؿ اهلل كال يختمفكف بو ، 

كىذه ال عذر ألحد فييا : " كيعٌبر عنيا بالمباني الخمسة كمما ىك معمكـ مف الديف بالضركرة 

كأما عمـ .  كقد ذكرنا ذلؾ في الثكابت كأنو ال يصح االجتياد بيا أك االختبلؼ ()". بجيؿ 

فيك ما ينكب العباد مف فركع الفرائض كما يخص بو مف األحكاـ كغيرىا مما ليس فيو : الخاصة 

ف كجد فيو نص سنة فيك مف أخبار الخاصة ال  نص مف الكتاب كليس في أكثره نص سنة ، كا 

 كمف أمثمة ذلؾ كثير مف التفاصيؿ كالفركع المتعمقة بالمباني الخمسة كبعض ()... " العامة 

 كقد فتح اهلل باب التكبة لمف عصاه لعذر الجيؿ ( )تفاصيؿ التكحيد كالصمكات كالزككات كغيرىا

. بمعرفة الحكـ 

: بقكلو تعالى فالحكـ ال يثبت لممكمؼ عند أغمب الفقياء إذا لـ يبمغو ، كقد احتجكا عمى ذلؾ 

  ً َعَث َرُسو  ( ( ))   َوَما ُكنَّا ُمَعذّْ ِيَن َحتَّى نَػ ػْ

                                                 
 359ـ ؿ357اٌؾبفؼٟ ، اٌشعبٌخ ، ؿ. 

 174اٌقبٚٞ ، اٌضٛاثذ ٚاٌّزغ١شاد ، . 

 175، اٌقبٚٞ ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ359اٌؾبفؼٟ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ. 

 174اٌقبٚٞ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ. 

  15آ٠خ / عٛسح ا٦عشاء . 

 173 ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿاٌقبٚٞ. 
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ِإنََّ ا التػَّْو َُة َعَلى اللَِّه لِلَِّذيَن يَػْعَ ُلوَف ال ُّوَء ِ َ َهاَلٍة ثُمَّ يَػُتو ُوَف ِمْن َقرِيٍ  فَُ ْولَِ َك  :  كقاؿ تعالى  

 ()  يَػُتوُب اللَُّه َعَلْيِهْم وََكاَف اللَُّه َعِلي ػًا َحِكيً ا

  َمْن َعِ َل ِمْنُكْم ُسوًءا ِ َ َهاَلٍة ثُمَّ  َاَب ِمْن  َػْعِدِو َوَأْصَلَح فَ َنَُّه َغُ ورٌ كقاؿ تعالى في مكضع آخر 

 كىذه اآليات كغيرىا تشير إلى رحمة اهلل بيذه األمة ، فعمى المسمـ أف يتراجع عف () رَِحيٌم 

فإذا لـ يتراجع عف خطئو يقع في الخسراف المبيف . كقد فتح اهلل باب رحمتو . رأيو إذا ثبت خطأه 

كيدخؿ في دائرة االبتداع ػ كما بينا في اآليات السابقة ػ ، ككذلؾ فتح باب التكبة لعذر الجاىؿ 

فالجاىؿ في ديار الكفر يعذر بأحكاـ غير التي يعذر بيا مف نشأ في ديار اإلسبلـ  : حسب حالو 

كمف نشأ في البادية أك كاف حديث عيد باإلسبلـ يعذر بأحكاـ غير مف نشأ بيف المسمميف كىكذا 

 كىكذا تتجمى ()زمانو كمكانو فيترتب عميو الحكـ بالعذر أك عدمو : ينظر إلى حاؿ الشخص 

رحمة اإلسبلـ كعدلو كيسره كتتجمى كسطيتو بشكؿ كاضح فديف اهلل ال حرج فيو كال مشقة ، 

ف عمـ بخطئو فتح لو باب التكبة كالرحمة  .  فالجاىؿ ال يؤاخذ عمى جيمو ، كا 

زالة الجيؿ كأف الجيؿ في بعض  كأكردت لنا السنة النبكية المطيرة ضركرة العمـ كقاعدة لمنقاش كا 

ثىةه قىاًضيىاًف عف" األحياف يككف سببا في دخكؿ جينـ  اةي ثىبلى مَّـى قىاؿى اٍلقيضى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  النًَّبٌي صى

ـي فىأىٍىمىؾى  قىاضو الى يىٍعمى ـى ذىاؾى فىذىاؾى ًفي النَّاًر كى ؽّْ فىعىًم ى ًبغىٍيًر اٍلحى ؿه قىضى نًَّة رىجي قىاضو ًفي اٍلجى ًفي النَّاًر كى

نَّةً  ؽّْ فىذىًلؾى ًفي اٍلجى ى ًباٍلحى قىاضو قىضى قيكؽى النَّاًس فىييكى ًفي النَّاًر كى  ( ) " .حي

ضبللو  ـي ٍبفي يىسىارو "  كما أف الجيؿ يساعد الشيطاف في نيؿ غايتو مف اإلنساف كا  فقد كىافى ميٍسًم

لَّتىوي  ًبيىا يىٍبتىًغي الشٍَّيطىافي زى ٍيًؿ اٍلعىاًلـً كى ـٍ كىاٍلًمرىاءى فىًإنَّيىا سىاعىةي جى  ( )" . يىقيكؿي ًإيَّاكي

                                                 
 17آ٠خ / عٛسح إٌغبء .  

 54آ٠خ / عٛسح ا٤ٔؼبَ .  

 ثزقشف 175اٌقبٚٞ ، اٌضٛاثذ ٚاٌّزغ١شاد ، ؿ.  

َ ، ؽممٗ /1322/ ِب عبء ػٓ سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  / ا٤ؽىبَ ػٓ سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  / سٚاٖ اٌزشِزٞ .  

  }( 3735" )اٌّؾىبح " ،  (2614)" ا٦سٚاء  " { 313ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي ؽذ٠ش فؾ١ؼ ، ؿ

 109اعزٕبة أً٘ ا٤٘ٛاء ٚاٌجذع ، ؿ/ اٌّمذِخ  / 1ط/ سٚاٖ  اٌذاسِٟ .  
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المطمب الثاني  

: أسباب الجيؿ كصكره 

: كمما يكقع في الجيؿ أمكر متعددة 

مف ذلؾ جيؿ المختمفيف بحقيقة األمر الذم يتنازعاف فيو ، أك جيؿ بالدليؿ الذم يرشد بو 

أحدىما اآلخر ، أك جيؿ أحدىما بما مع اآلخر مف الحؽ في الحكـ أك الدليؿ ، مع عممو بما 

 قاؿ مع نفسو مف الحؽ كالدليؿ ، فالجيؿ كالظمـ أصؿ كؿ شر كىذا ما أشار إليو القرآف الكريـ ،

َها  :  تعالى  ِإنَّا َعَرْضَنا اْْلََمانََة َعَلى ال ََّ اَواِت َواْْلَْرِض َواْلِ َ اِؿ فَ َ َػْيَن َأف َيْ ِ ْلنَػَها َوَأْشَ ْ َن ِمنػْ

نَ اُف ِإنَُّه َكاَف  َُلوماً َجُهو ً  الجيؿ بالديف كأصكلو كقكاعده ، :  كمف صكره ( )()  َوَحَ َلَها اْْلِ

كالجيؿ بمقاصد الشريعة ، كحفظ النصكص مف غير فيـ كفقو ،  كاالبتعاد عف مجالسة العمماء 

 ، كىذا مف شأنو أف يكرث التعب الكثير مع قمة الفائدة ()المربيف كمف ليـ أقداـ راسخة في العمـ 

، فجيمو قد يجعمو يجتيد في نافمة كيضيع فريضة ، أك ينشغؿ بالعمؿ في الظاىر كالباطف كلـ 

 ، كبذلؾ يدخؿ في االبتداع بجيمو رغـ ()يتقيد باالقتداء بيا بسنة النبي صمى اهلل عميو كسمـ 

خبلصو لربو كدينو ، كىذا كمو يؤدم بالمسمـ إلى الغمك كالتنطع ، كاالبتعاد عف الصراط  حبو كا 

. المستقيـ  كسبمو 

 كقد يككف ىذا الغمك بسبب سكء فيـ حقيقة اإلسبلـ ، إما مف اجتيادات المغالي نفسو ، أك مف 

اجتيادات إمامو الذم يتبعو ، كمف ذلؾ إدخاؿ الرأم الشخصي في قضايا الديف كأحكامو 

 كجميعيا ( )كشرائعو ، كيترتب عمى الغمك دائما جيؿ كتعصب كىكل كتزييف كساكس الشيطاف

                                                 
 72آ٠خ / عٛسح ا٤ؽضاة . 

 147 ، ؿ1ط/ اثٓ ر١ّ١خ ، الزنبء اٌقشاه اٌّغزم١ُ . 

 ِٚب ثؼذ٘ب ، خ١ًٍ ، 63 ، اٌمشمبٚٞ ، اٌقؾٛح ا٦ع١ِ٩خ ث١ٓ اٌغؾٛد ٚاٌزطشف ، ؿ102ا١ٌّذأٟ ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ. 

 204ـ ؿ203اٌغٍٛ ٚأعجبثٗ ، ؿ

 189اٌغٛص٠خ ، اٌفٛائذ ، ؿ.  

 49اٌفشفٛس ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ. 
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... أىؿ العبادة كالزىادة كالصبلة : تؤدم إلى اختبلؼ المسمميف ، كمثاؿ ذلؾ فرقة الخكارج 

كلكنيـ ضمكا ، كعيٌدكا مف أىؿ الفرؽ الضالة ، ككاف سبب ضبلليـ ابتعادىـ عف أىؿ العمـ في 

 )عصرىـ كعمى رأسيـ الصحابة فأباحكا ألنفسيـ االجتياد كتبني اآلراء الخطيرة مف غير عمـ 

ف خالفكا بيا مف سبقيـ ، كاستعجمكا إصدار الفتكل  (أنصاؼ العمماء   كقد كصؼ الرسكؿ ()كا 

. صمى اهلل عميو كسمـ أمثاؿ ىؤالء بأف دينيـ ال يغادر حناجرىـ 

نما تكمف في جيؿ المسمميف   كيجب التنبو أف المشكمة ال تكمف في اختبلؼ عمماء المسمميف ، كا 

بأمكر دينيـ ، فاالختبلؼ بيف المتبحريف بدينيـ كالعمـ بو ال يصؿ بيـ إلى الفرقة كاالقتتاؿ ػ 

كمثاؿ ذلؾ االختبلؼ بيف األئمة األربعة ػ  كلكف عندما يختمؼ الجيمة فإنيـ يتعصبكف آلرائيـ 

 كىنا ينشأ الخبلؼ ()سكاء كانت خاطئة أك صائبة كيرفضكف رأم غيرىـ دكف النظر ألدلتيـ 

.   كاالبتعاد عف الحؽ . كالفرقة 

المطمب الثالث  

اآلثار المترتبة مف الجيؿ عمى المسمـ  

  مف المشاكؿ التي يقع بيا المسمـ مف الجيؿ تحكـ األعداء بدينو: الفرع األكؿ 

 فقد اتخذ األعداء مف الجيؿ سبلحا كسمطكه عمى رقاب المسمميف يتبلعبكف بأحكاـ دينيـ كال 

ضبلليـ ، كيعتبر ىذا مف كسائميـ لمحاربة اإلسبلـ ، فكثيرا ما  يجدكف مف يردىـ عف غييـ كا 

يسعى أعداء اإلسبلـ لمحاربتو ، فإف فشمكا حاكلكا تشكيو معالمو ك طمس محاسنو ، كتفريؽ 

صفكفػو ، عف طريؽ التكجيو نحك التطرؼ كالتشدد كالمغاالة في العقيدة كاألحكاـ ، فينفركا الناس 

  ككسائميـ ()مف ىذا الديف ، كينقطع العابد عف مكاصمة الطريؽ ، كيتأخر عف ركب اإليماف 

                                                 
 205خ١ًٍ ، اٌغٍٛ ، ؿ. 

  679 ، ؿ2ط/ اٌؾبهجٟ ، ا٨ػزقبَ  . 

 14اٌضؽ١ٍٟ ، ا٨ػزذاي فٟ اٌزذ٠ٓ ، ؿ.  
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منيا العممي كمنيا الفكرم ، كمف كسائميـ العممية ابتداع كسائؿ : في التشكيو كاإلفساد متعددة 

باسـ الديف كالطاعة كالعبادة الصطياد أصحاب النزعة الدينية ، فيرسمكف ليـ مناىج دينية جديدة 

 اإلسبلـفييا مف التزمت كاإلرىاؽ كالمبالغة كيضيفكنيا عمى مناىج العبادة الصحيحة  ػ منيج  

كالطريؽ المستقيـ ػ كىكذا يخرج المسمـ مف منيج الكسط إلى منيج اإلفراط فيردد أفكارىـ كينشغؿ 

" كقد حذر السمؼ الصالح مف خطكرة البدع . (  )بالتركيج ليا كيحارب أصحاب الدعكة كالحؽ

سَّافى  ـٍ ()عىٍف حى ـٍ ًمٍثمىيىا ثيَـّ الى ييًعيديىىا ًإلىٍيًي ـٍ ًإالَّ نىزىعى المَّوي ًمٍف سينًَّتًي ا اٍبتىدىعى قىٍكـه ًبٍدعىةن ًفي ًديًنًي  قىاؿى مى

ًة   (  )".ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامى

: كمف المشاكؿ التي يقع بيا المسمـ بسبب جيمو تحكـ كساكس الشيطاف بو : الفرع الثاني 

حمؿ العكاـ الذيف لـ يمارسكا العمـ كلـ يتبحركا  فيو عمى التفكر : كمف مداخؿ الشيطاف كأبكابو 

في ذات اهلل تعالى كصفاتو ، كفي أمكر ال يبمغيا حد عقكليـ حتى يشككيـ في أصؿ الديف ، 

، .فيصبحكا بو كفارا أك مبتدعييف ، كىـ بذلؾ فرحكف ألنيـ يعتقدكف أف ذلؾ انكشؼ ليـ بذكائيػـ

فأشد الناس حماقة أقكاىـ اعتقادا في عقؿ نفسو ، كأثبت الناس عقبل أشدىـ اتياما لنفسو ، " 

 ()" .كأكثرىـ سؤاال مف العمماء 

الصعكبة في تطبيؽ الشريعة اإلسالمية  : الفرع الثالث 

الصعكبة في تطبيؽ : فمف المشاكؿ التي عانت منيا األمة اإلسبلمية بسبب جيميا بحقيقة الديف 

الشريعة اإلسبلمية ، فكثير مف المسمميف يعتقدكف أف ىذه الشريعة عاجزة عف التبلؤـ مع الكاقع 

 فالشريعة خالدة شاممة قابمة لتغير الزماف كالمكاف ، ()كمع متطمبات العصر، كىذا غير صحيح 

                                                 
 15 ـ ؿ14اٌضؽ١ٍٟ ، ا٨ػزذاي فٟ اٌزذ٠ٓ ، ؿ. 

ٚ٘ٛ ؽغبْ ثٓ ػط١خ اٌّؾبسثٟ اٌذِؾمٟ ، ٚو١ٕزٗ أثٛ ثىش ٚ٘ٛ ِٓ وجبس اٌزبثؼ١ٓ ، ٘ىزا فشػ ثٓ ثطخ ٚاٌجغٛٞ فٟ سٚا٠زّٙب ، .  

 46 ، ؿ1ط/اٌذاسِٟ 

ؽذ٠ش فؾ١ؼ ِٛلٛف، :  ،  خّشط اٌؾذ٠ش ا٤عزبر ع١ذ ئثشا١ُ٘ ٚا٤عزبر ػٍٟ ِؾّذ ػٍٟ 98/ ارجبع اٌغٕخ / اٌّمذِخ  / 1ط/ اٌذاسِٟ . 

 {  " 188 ؽذ٠ش 1/66/ أٚسدٖ اٌزجش٠ضٞ فٟ اٌّؾىبح }،46ؿ

 153 ، ؿ3ط/ اٌغضاٌٟ ، ئؽ١بء ػٍَٛ اٌذ٠ٓ . 

  74وبًِ ، ٚوزٌه عؼٍٕبوُ أِخ ٚعطب ، ؿ.  
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كعمينا أف نمٌيز بيف النصكص الثابتة في القرآف كالسنة كبيف األحكاـ االجتيادية المبنية عمى 

األعراؼ كالبيئات كاألزمنة التي يمكف أف تتغير كفقا لمقاصد الشرع ، كبذلؾ نرل أف الجيؿ 

ييعتبر مف العقبات التي تعترض تطبيؽ الشريعة ، فعمى المسمميف أف يتبصركا بحقيقة الشريعة 

     ( ).كأصكؿ الفقو كيعرفكا أنيا مرنة كأنيا تتسع المتغيرات الزمانية كالمكانية 

المطمب الرابع  

عالج الجيؿ  

فيجب أف نتمقاىما مف المصادر المكثكقة الصحيحة ، : كعبلج الجيؿ يكمف في العمـ كالمعرفة 

ُلو َعَلْيُكْم  :   قاؿ تعالى: كأكؿ ىذه المصادر الكحي اإلليي  َكَ ا َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسوً  ِمْنُكْم يَػتػْ

 كالمصدر الثاني ()  آيَا َِنا َويُػزَكّْيُكْم َويُػَعلُّْ ُكْم اْلِكَتاَب َواْلِ ْكَ َة َويُػَعلُّْ ُكْم َما َلْم َ ُكونُوا  َػْعَلُ وفَ 

َوَما َأْرَسْلَنا ِمن قَػْ ِلَك ِإ َّ رَِجا ً نُّوِحي ِإلَْيِهْم  : قاؿ تعالى أىؿ العمـ مف الفقياء كاألصكلييف 

 ()  فَاْس َُلوْا َأْ َل الذّْْكِر ِإف ُكنُتْم  َ  َػْعَلُ وفَ 

كىذا ما بينو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أف الذم ال يعمـ الحكـ فعميو أف يسأؿ أىؿ العمـ ، كقد 

قىاؿى رسكؿ اهلل  دعا عمى بعض الصحابة ألنيـ لـ يتحركا العمـ كأفتكا مع جيميـ فقتمكا الرجؿ ى

ا ًشفىاءي اٍلًعيّْ السُّؤىاؿي " صمى اهلل عميو كسمـ  ـٍ يىٍعمىميكا فىًإنَّمى  ( )" قىتىميكهي قىتىمىييـي المَّوي أىالى سىأىليكا ًإٍذ لى

                                                 
 74وبًِ ، ٚوزٌه عؼٍٕبوُ أِخ ٚعطب ، ؿ. 

 151آ٠خ / عٛسح اٌجمشح . 

 43آ٠خ /عٛسح إٌؾً. 

 ـ 59 ، ؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي ؽذ٠ش ؽغٓ دْٚ لٌٛٗ ئّٔب وبْ ٠ىف١ٗ  ، ؿ336/ اٌّغشٚػ ٠ز١ُّ  (127)/ اٌطٙبسح /  سٚاٖ أثٛ داٚد . 

   60ؿ
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السبب الثاني  

اتباع اليكل  
كسمي اليكل بذلؾ ألنو ييكم بصاحبو في الدنيا إلى كؿ ىاكية كفي اآلخرة إلى الياكية ، كمع 

ٍف الشٍَّعًبيّْ "( )السقكط تخمؼ عف األقراف ،  اًحًبوً () عى  () "  قىاؿى ًإنَّمىا سيمّْيى اٍليىكىل أًلىنَّوي يىٍيًكم ًبصى

المطمب األكؿ  

حقيقة اتباع اليكل في الشرع  

السير كراء ما تيكل النفس كتشتيي ، أك النزكؿ : كنقصد باتباع اليكل في االصطبلح الشرعي 

 كقد اعتبر اتباع اليكل كالشيكات أحد الفتف التي ()عمى حكـ العاطفة مف غير تحكيـ العقؿ 

صاحب ىكل : احذركا مف الناس صنفيف " يصاب بيا المسمـ كالتي حذر منيا السمؼ الصالح 

 كما كيعتبر اتباع اليكل مف العكائؽ التي تكاجو ( )". قد فتنو ىكاه ، كصاحب دنيا أعمتو دنياه 

الداعية المسمـ ، فالنفكس بطبيعتيا تقع تحت تأثير األىكاء كالشيكات التي تدخمو في قائمة 

فعميو كداعية مجاىدة نفسو كحمميا عمى التخمص . المحرمات فتجمب لو سخط اهلل تعالى عميو 

 (). مف سمطاف الشيكات 

كيحصؿ اتباع اليكل عند مف ضعفت بصيرتو كقؿ عممو كسار بغير قصد ، فتتممكو فتنة 

ِإف يَػتَِّ ُعوَف ِإ َّ الظَّنَّ َوَما  َػْهَوى   :قاؿ تعالى الشبيات كيصبح اليكل حاكما عميو ال اليدل 

 (( ))  ِإف يَػتَِّ ُعوَف ِإ َّ الظَّنَّ َوِإفَّ الظَّنَّ َ  يُػْ ِني ِمَن اْلَ  ّْ َشْي اً  : كقاؿ تعالى  () اْْلَنُ ُس 

. كمف يتحكـ بو ىكاه يخرجو عف حد االعتداؿ كالكسط 

                                                 
 17ؽؼجبْ ، مٛاثو ا٨خز٩ف ، ؿ. 

٘ـ  104٘ٛ ػبِش ثٓ ؽشاؽ١ً اٌؾؼجٟ اٌؾ١ّشٞ أثٛ ػّشٚ ِٓ هجمخ اٌزبثؼ١ٓ اٌٛعطٝ ، رٛفٟ : اٌؾؼجٟ .  

 103 ، ؿ395/ اعزٕبة أً٘ ا٤٘ٛاء ٚاٌجذع ٚاٌخقِٛخ  (35)/ اٌّمذِخ / اٌذاسِٟ .  

 33 ، ؿ2ط / ٔٛػ ، آفبد ػٍٝ اٌطش٠ك. 

 536اٌغٛص٠خ ، ئغبصخ اٌٍٙفبْ ، ؿ. 

 578، ؿ1ط/ ا١ٌّذأٟ ، فمٗ اٌذػٛح .  

 23آ٠خ / عٛسح إٌغُ  .  
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قاؿ كقد ذكر اهلل تعالى الفتنتيف في آية كاحدة " فتنة الشيكات " كقد يجتمع لدل العبد فتنة أخرل 

ًة َوَأْكثَػَر َأْمَوا ً َوَأْوَ داً فَاْسَتْ تَػُعوْا ِ َ الِقِهْم   :  تعالى َكالَِّذيَن ِمن قَػْ ِلُكْم َكانُوْا َأَشدَّ ِمنُكْم قُػوَّ

فَاْسَتْ تَػْعُتم ِ َ اَلِقُكْم َكَ ا اْسَتْ َتَ  الَِّذيَن ِمن قَػْ ِلُكْم ِ َ اَلِقِهْم َوُخْضُتْم َكالَِّذي َخاُضوْا ُأْولَػِ َك 

أم تمتعتـ بنصيبكـ مف الدنيا  () َحِ َطْت َأْعَ اُلُهْم ِفي الُّدنْػَيا َواآلِخَرِة َوُأْولَِ َك ُ ُم اْلَ اِسُروَف 

كىكذا نرل أف أصؿ الفتنة يعكد إلى تقديـ الرأم كشيكاتيا ، كخضتـ بالباطؿ كىك الشبيات ،  

 (). عمى الشرع ، كتقديـ اليكل عمى العقؿ 

كاإلسبلـ لـ ينكر اتباع اليكل عمى اإلنساف ، كلكنو يطمب منو أف يككف ىكاه منضبطا ميذبا كال 

فالنفس ىي الدافع التباع ( )، . ينجر كراء شيكتو فتستعبده كتجرفو إلى حيث ال يممؾ لنفسو نفعا

فاالندفاع . () (أعدل عدكؾ نفسؾ التي بيف جنبيؾ  )اليكل كقد كرد عمى ألسنة السالكيف 

األرعف كراء األىكاء كالشيكات تخرج اإلنساف عف حدكد الحؽ ، كالمشكمة أنو ال يعرؼ أنو خرج 

رادة كابحة يجعؿ " عف دائرة الحؽ  إف االندفاع العنيؼ في اتجاه الشيء دكف بصيرة ضابطة كا 

المندفع يعبر الجية كميا بقكة حتى يخرج عف حدىا األقصى كحينما يخرج قد ال يتصكر أنو خرج 

 ."() 

فما كاف منو مكافقا لمشرع  كاف محمكدا ، كما كاف منو : لذلؾ ينقسـ اتباع اليكل إلى قسميف 

:   كلخطكرة  اتباع اليكل حذرت اآليات القرآنية مف اتباعو . مناقضا لمشرع كاف مذمكما 

 

 

                                                                                                                                            
 28آ٠خ / عٛسح إٌغُ.  

 534اٌغٛص٠خ ، ئغبصخ اٌٍٙفبْ ، ؿ.  

 69آ٠خ / عٛسح اٌزٛثخ  .  

 536ـ ؿ535اٌغٛص٠خ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ.  

 136لطت ، ِٕٙظ اٌزشث١خ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ. 

 259ؽٜٛ ، اٌّغزخٍـ فٟ رضو١خ ا٤ٔفظ ، ؿ. 

 91اٌفشفٛس ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ. 
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المطمب الثاني 

: تحذير اآليات القرآنية مف اتباع اليكل 

َوَ   َػتَِّ ِ  اْلَهَوى فَػُيِضلََّك َعن َسِ يِل اللَِّه ِإفَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَف َعن َسِ يِل اللَِّه َلُهْم َعَذاٌب  :قاؿ تعالى 

  ()  َشِديٌد ِ َ ا َنُ وا يَػْوـَ اْلِ َ ابِ 

فبينت اآلية أف مف أسباب االبتعاد عف السبيؿ الحؽ كالصراط المستقيـ ىك اتباع اليكل ، منو ػ 

فمف أىـ مخاطره أنو يبعد اإلنساف عف كسطية اإلسبلـ كيجره إلى أحد النقيضيف ، إما إفراطا أك 

 قاؿ كاتباع اليكل يعتبر لكف مف ألكاف الشرؾ ألنو يضؿ اإلنساف عف العمـ رغـ عممو بوػ تفريطا 

َأفَػَرَأْيَت َمِن ا ََّ َذ ِإَلَهُه َ َواُو َوَأَضلَُّه اللَُّه َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى َسْ ِعِه َوقَػْلِ ِه َوَجَعَل َعَلى  : تعالى 

  َ َصرِِو ِغَ اَوًة َفَ ن يَػْهِديِه ِمن  َػْعِد اللَِّه َأَفاَل َ ذَكَُّروفَ 
قاؿ بعض السمؼ شر إلو عبد " لذلؾ   ()

 () " . في األرض اليكل

فَِإْف َلْم َيْ َتِ يُ وا َلَك فَاْعَلْم َأنََّ ا يَػتَِّ ُعوَف َأْ َواَءُ ْم َوَمْن َأَضلُّ ِم َّْن ا ػََّ َ  َ َواُو  ِ َْيِر  : " كقاؿ تعالى 

َوَلْو ا ػََّ َ  اْلَ  ُّ َأْ َواَءُ ْم  :  كقاؿ تعالى ()  ُ ًدى ِمْن اللَِّه ِإفَّ اللََّه َ  يَػْهِدي اْلَ ْوـَ الظَّاِلِ ينَ 

كما أف اتباع اليكل مف األسباب التي تؤدم  ، ()  َ َلَ َ َدْت ال ََّ اَواُت َواْْلَْرُض َوَمْن ِفيِهنّ 

 ()إلى الخبلؼ بيف الفصائؿ اإلسبلمية ، فيي طريؽ إلى التعصب المذمـك لحزب أك لمذىب 

 ... ألف كبل منيـ يبحث عف إرضاء غركره ، كحبو لمتزعـ كالسيطرة 

                                                 
 26آ٠خ / عٛسح ؿ. 

 23آ٠خ / عٛسح اٌغبص١خ .  

 119اٌمشمبٚٞ ، اٌقؾٛح ا٦ع١ِ٩خ ث١ٓ ا٨خز٩ف اٌّؾشٚع ٚاٌزفشق اٌّزَِٛ ، ؿ.  

 50آ٠خ / عٛسح اٌمقـ. 

 71آ٠خ / عٛسح اٌّإِْٕٛ. 

 119اٌمشمبٚٞ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ.  
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كقد جاءت العديد مف اآليات تبيف ما أعده اهلل لمف كبح جماح نفسو طمبا لمغفرة اهلل مف جنات 

ـَ رَ ِّْه َونَػَهى النػَّْ َس َعِن اْلَهَوى ػَوَأمَّا َمْن خَ  : قاؿ تعالى النعيـ     فَِإفَّ اْلَ نََّة ِ َي اْلَ ْ َوى40اَؼ َمَ ا
()  

المطمب الثالث 

 األحاديث النبكية التي نيت عف اتباع اليكل

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍف أىٍتبىعى " قاؿ النًَّبيّْ صى ٍكًت كىاٍلعىاًجزي مى ا بىٍعدى اٍلمى اٍلكىيّْسي مىٍف دىافى نىٍفسىوي كىعىًمؿى ًلمى

مىى المًَّو  تىمىنَّى عى   ()". نىٍفسىوي ىىكىاىىا كى

ـٍ شىيىكىاًت اٍلغىيّْ ًفي "  مىٍيكي مَّـى قىاؿى ًإفَّ ًممَّا أىٍخشىى عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ًف النًَّبيّْ صى ٍف أىًبي بىٍرزىةى عى كعى

ًت اٍليىكىل  ميًضبلَّ ـٍ كى كًجكي فيري ـٍ كى  ()". بيطيكًنكي

ـٍ تىٍقرىءيكفى ىىًذًه اآٍليىةى ك  " دّْيًؽ أىنَّوي قىاؿى أىيُّيىا النَّاسي ًإنَّكي ٍف أىًبي بىٍكرو الصّْ ـٍ " عى مىٍيكي نيكا عى يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى

ؿَّ ًإذىا اٍىتىدىٍيتيـٍ  ـٍ مىٍف ضى رُّكي ـٍ الى يىضي مَّـى يىقيكؿي ًإفَّ " أىٍنفيسىكي سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى نّْي سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو صى كىاً 

ـٍ المَّوي ًبًعقىابو ًمٍنوي  مىى يىدىٍيًو أىٍكشىؾى أىٍف يىعيمَّيي ذيكا عى ـٍ يىٍأخي ـى فىمى  () "النَّاسى ًإذىا رىأىٍكا الظَّاًل

المطمب الرابع  

آراء الفقياء في اتباع اليكل  

" كمف أسباب تنازع الناس في صفات العبادات الظاىرة يعكد إلى اتباع الظف كما تيكل األنفس 

حتى يصير كثير منيـ مدينا باتباع األىكاء في ىذه األمكر المشركعة ، كحتى يصير في كثير 

                                                 
  4 0آ٠خ/ عٛسح إٌبصػبد.  

لبي أثٛ :  ؽممٗ اٌز٘جٟ 357 ـ ؿ356ؿ / 2459( / 25)/ ففخ اٌم١بِخ ٚاٌشلبئك ٚاٌٛسع ػٓ سعٛي هللا  / 4ط/  سٚاٖ اٌزشِزٞ . 

 554ؽذ٠ش مؼ١ف ، ؿ: ٚؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي .ؽذ٠ش ؽغٓ : ػ١غٝ 

سعبٌٗ صمبد سعبي اٌؾ١خ١ٓ غ١ش ػٍٟ :  ، ؽممٗ ا٤سٔبؤٚه ٚلبي 19772/ ؽذ٠ش أثٟ ثشصح / ِغٕذ اٌجقش١٠ٓ  / 33ط/ ا٦ِبَ أؽّذ . 

 ، ٚأثٛ ٔؼ١ُ 511/  ، اٌطجشأٟ فٟ اٌقغ١ش 154/ 1/  وؾف اٌغزبس ، ٚاٌذ٨ٚثٟ فٟ اٌىٕٝ 132/ ، أخشعٗ اٌجضاس... ثٓ اٌؾىُ اٌجٕبٟٔ 

 373 372ٚ/  ، ٚاٌج١ٙمٟ فٟ اٌض٘ذ اٌىج١ش 32/ 2/ فٟ اٌؾ١ٍخ 

، ، ؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي ؽذ٠ش 490 ، ؿ2168/ ِب عبء فٟ ٔضٚي اٌؼزاة ئرا ٌُ ٠غ١ش إٌّىش  / اٌفزٓ ػٓ سعٛي هللا / سٚاٖ اٌزشِزٞ .  

 "  4005/ اثٓ ِبعٗ " فؾ١ؼ  ٚلبي أثٛ ػ١غٝ ؽذ٠ش فؾ١ؼ 
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". مف المتفقية كالمتعبدة مف األىكاء مف جنس ما في أىؿ األىكاء الخارجيف عف السنة كالجماعة 
() 

كقد نيى األصكليكف الفقيو مف أف يتخير بعض األقكاؿ بمجرد التشيي كاألغراض مف غير 

كال لممقمد التخيير بيف قكليف إذا كانا مختمفيف تبعا ليكاه كما يكافؽ . اجتياد كال أف يفتي أحدا 

 كأم عمؿ يككف التابع فيو لميكل فيك باطؿ ()" فاتباع أحدىما باليكل اتباع لميكل " رغبتو 

ألنو ال بد لمعمؿ مف حامؿ يحممو عميو كداع يدعك إليو فإذا لـ يكف لتمبية الشارع في  " بإطبلؽ 

، ككذلؾ فإف في مسائؿ الخبلؼ ضابطا قرآنيا ()" ذلؾ مدخؿ فميس إال مقتضى اليكل كالشيكة 

يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِ يُعوْا الّلَه َوَأِ يُعوْا الرَُّسوَؿ َوُأْوِلي   : قكلو تعالىينفي اتباع اليكل جممة كىك 

اَْلْمِر ِمنُكْم فَِإف  َػَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَػُردُّوُو ِإَلى الّلِه َوالرَُّسوِؿ ِإف ُكنُتْم  ُػْؤِمُنوَف  ِالّلِه َواْليَػْوـِ اآلِخِر 

ٌر َوَأْحَ ُن  َْ ِويالً   َذِلَك َخيػْ


( ) 

ألف اتباع الدليميف مف غير ترجيح محاؿ ، إذ ال دليؿ " فميس لو إال الترجيح باألعممية كغيرىا 

 ()". مع فرض التعارض مف غير ترجيح فبل يككف ىنالؾ متبعا ليكاه 

كقد انحرؼ أناس عف طريؽ الحؽ فأفتكا أصحابيـ كأقرباءىـ بما يتناسب مع أىكائيـ كرغباتيـ 

. كقد أغفمكا األصؿ الذم يترتب عميو الحكـ 

المطمب الخامس  

:  األسباب التي تؤدم إلى اتباع اليكل 

  إف مف أىـ أسباب اتباع اليكل حب الشيكات كاالنصياع لكساكس الشيطاف: الفرع األكؿ 

التزيد كاإلسراؼ : كمنيا " إف كؿ ذم لب يعمـ أف ال طريؽ لمشيطاف عميو إال مف ثبلث جيات "
                                                 

 357، ؿ22/ اثٓ ر١ّ١خ ، اٌفزبٜٚ . 

 134 ـ ؿ133 ، ؿ4ط/ اٌؾبهجٟ ، اٌّٛافمبد. 

 173، ؿ2َ / اٌؾبهجٟ ، اٌّٛافمبد .  

 59آ٠خ / عٛسح إٌغبء .  

 134 ، ؿ4ط/ اٌؾبهجٟ اٌّشعغ اٌغبثك .  
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فتزيد عمى قدر الحاجة فتصير فضمة ، كىي حظ الشيطاف منو كمدخمو إلى قمبو ، كطريؽ 

الخبلص منو االحتراز مف إعطاء النفس كؿ ما تشتيي مف الغذاء كالنـك ، فمتى أقنعت النفس 

 (). بالقميؿ رضيت بو ، كأغمقت الباب الذم يتسمؿ منو الشيطاف ، كحصؿ بذلؾ األمػاف 

كما أف الشيطاف يزيف ليـ أعماليـ فيظنكف أنيـ عمى ىدل فيتمادكف في الضبلؿ كىـ يحسبكف 

 كما أف إبميس لعنو اهلل يزيف ليـ اليكل فيعصكف اهلل كىـ ال يشعركف فبل ()أنيـ يحسنكف صنعا 

سكلت ألمة محمد المعاصي فقصمكا : بمغنا أف إبميس قاؿ : قاؿ الحسف " يستغفركف لذلؾ 

ظيرم باالستغفار فسكلت ليـ ذنكبا ال يستغفركف اهلل تعالى منيا ، كىي األىكاء ، كقد صدؽ 

الممعكف فإنيـ ال يعممكف أف ذلؾ مف األسباب التي تجر إلى المعاصي ، فكيؼ يستغفركف منيػا 

ف جاء ضمف المحمكد ألنو إذا "  كال بد لنا أف نعرؼ ()"  أف اتباع اليكل طريؽ إلى المذمكـ كا 

 ()". تبيف أنو مضاد بكضعو لكضع الشريعة فحيثما زاحـ مقتضاىا العمؿ كاف مخكفا 

فحب الدنيا كالرككف إلييا رأس كؿ  : كمف ىذه األسباب حب الدنيا كالتعمؽ بيا: الفرع الثاني 

َنٌة َواللَُّه ِعنَدُو َأْجٌر َعِظيمٌ   : قاؿ تعالىخطيئة   :كقاؿ تعالى  ، ()  ِإنََّ ا َأْمَواُلُكْم َوَأْوَ دُُكْم ِفتػْ

 ٌر لّْلَِّذيَن يَػتػَُّ وَف َأَفالَ  َػْعِ ُلوَف اُر اآلِخَرُة َخيػْ نْػَيا ِإ َّ َلِعٌ  َوَلْهٌو َولَلدَّ  (( )) َوَما اْلَ َياُة الدُّ

كالضبط مقدرة يتدرب عمييا  : عدـ التعكيد منذ الصغر عمى ضبط األىكاء: الفرع الثالث 

. اإلنساف ، كعادة يتحكميا ككمما تدرب الصغير كاف أقدر عمييا ، كأكثر تمكينا منيا  

فما الكسيمة لبلستقامة عمى ميزاف اهلل إال ضبط ىذه الرغبات ، كاالستغناء عنيا حيف تحكؿ بيف " 

.  إذا يضبط اليكل ليككف تبعا لما أنزؿ اهلل كشرع ()" اإلنساف كبيف سبيؿ اهلل 

                                                 
 208اٌغٛص٠خ ، اٌفٛائذ ، ؿ.  

 345اٌؼمً ، دساعبد فٟ ا٤٘ٛاء ٚاٌفشق ٚاٌجذع ، ؿ.  

 153 ، ؿ3ط/اٌغضاٌٟ ، ئؽ١بء ػٍَٛ اٌذ٠ٓ .  

 174 ، ؿ2ط/ اٌؾبهجٟ ، اٌّٛافمبد .  

 14آ٠خ / عٛسح اٌزغبثٓ .  

  32آ٠خ / عٛسح ا٤ٔؼبَ.  

 109 ـ ؿ108اٌغضاٌٟ ، ا٤سثؼ١ٓ فٟ ا٤فٛي ، ؿ .
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:   () مجالسة أىؿ األىكاء كمصاحبتيـ: الفرع الرابع 

ال تجالسكا صاحب ىكل فيقذؼ في : " عف الحسف قاؿ : كمما كرد في ذـ مجالسة أىؿ األىكاء 

ال تجالسكا أىؿ : " كعف أبي قبلبة " " قمبؾ ما تتبعو عميو فتيمؾ ، أك تخالفو فيمرض قمبؾ 

كقاؿ " كفي مصير صاحب اليكل ، " األىكاء كال تجادلكىـ ، فإني ال آمف عميكـ ما كنتـ تعرفكف 

، كقد بيف أف أصحاب " إف أىؿ األىكاء أىؿ ضبللة ، كال أرل مصيرىـ إال النار : " أيكب 

 ()" . األىكاء ىـ أصحاب البدع الذيف يدخمكف عمى الديف ما ليس منو 

فيك عيش النفس ػ يعني اتباع اليكل ... كؿ فعؿ يفعمو العبد بغير اقتداء : " قاؿ سيؿ التسترم " 

 ( )".ػ ككؿ فعؿ يفعمو باالقتداء فيك عتاب عمى النفس يعني ألنو ال ىكل لو فيو ػ 

فاإلنساف مدني بالطبع كمجالسة أصحاب اليكل مف شأنو أف يؤثر عمى السامع ، رغـ ثقتو بنفسو 

 ()" . لذلؾ نرل السمؼ الصالح حذر مف مجالستيـ كمصاحبتيـ كالتمقي عنيـ 

فأصؿ ضبلؿ الضاليف ىك اتباع   : الجيؿ بالعكاقب المترتبة عمى اتباع اليكل: الفرع الخامس 

  .اليكل كالظف كاإلعراض عف العمـ كالكحي 

فَِإف لَّْم َيْ َتِ يُ وا َلَك فَاْعَلْم َأنََّ ا يَػتَِّ ُعوَف َأْ َواءُ ْم َوَمْن َأَضلُّ ِم َِّن ا ػََّ َ  َ َواُو  ِ َْيِر   :قاؿ تعالى 

كلعؿ ىذا ىك السر في اىتماـ الشارع الحكيـ ( )  ُ ًدى مَّْن اللَِّه ِإفَّ اللََّه َ  يَػْهِدي اْلَ ْوـَ الظَّاِلِ ينَ 

  ( ).في التذكير بالعكاقب المترتبة عمى المأمكرات كالمنييات 

                                                                                                                                            
 37، ؿ2ط/ ٔٛػ ، آفبد ػٍٝ اٌطش٠ك.  

 38ٔٛػ ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ.  

 112، ؿ1ط/اٌؾبهجٟ ، ا٨ػزقبَ .  

 126، ؿ112اٌؾبهجٟ ، اٌّشعغ ٔفغٗ، ؿ.  

 362اٌؼمً ، دساعبد فٟ  ا٤٘ٛاء ٚاٌفشق ، ؿ.  

 50آ٠خ / عٛسح اٌمقـ .  

 42ٔٛػ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ.  
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المطمب السادس  

العالج  

أكؿ خطكة في طريؽ العبلج ىك اإلخبلص هلل كحده ، كالتجرد لمحؽ ، كمجاىدة  : الخطكة األكلى

كلكف الشارع إنما قصد بكضع الشريعة ." النفس حتى تتحرر مف اتباع ىكاىا أك أىكاء غيرىا 

" . إخراج المكمؼ عف اتباع ىكاه حتى يككف عبدا هلل 

ف كانت  : الخطكة الثانية أف نتيقف أف مخالفة اليكل ليست مف المشقات المعتبرة في التكميؼ كا 

شاقة في مجارم العادات كلك كانت معتبرة حتى يشرع التخفيؼ لكاف ذلؾ نقضا لما كضعت 

 ()... الشريعة لو 

أف نبتعد عف الشيكات هلل تعالى كمف أجمو ال مف أجؿ أحد سكاه فنشعر  : الخطكة الثالثة

باالبتياج كالفرح مع اهلل فنفكز بجنة الدنيا بجكار رب العالميف كفي حمايتو كحفظو كنفكز بجنة 

نما ". النعيـ يـك القيامة  فإف اهلل أبى أف يجعؿ ذخائره في قمب فيو سكاه كىمتو متعمقة بغيره كا 

 ( )... " يكدع ذخائره في قمب يرل الفقر غنى مع اهلل ، كالغنى فقر دكف اهلل 

أف نؤمف أف الدنيا ميما كانت في زخرفيا كزينتيا لف تدـك ، كأنيا دار عمؿ  : الخطكة الرابعة

" فإذا ثبت ذلؾ في النفكس ابتعد العبد عف الشيكات كاليكل . كتكميؼ كأف اآلخرة ىي دار القرار 

 ()" . لما عرؼ المكفقكف قدر الحياة الدنيا كقمة المقاـ فييا أماتكا فييا اليكل طمبا لحياة األبد 

فبكماؿ العقؿ كالصبر تدفع فتنة الشيكة كبكماؿ البصيرة كاليقيف تدفع فتنة الشبية  فإذا سمـ العبد 

: مف فتنة الشبيات كالشيكات حصؿ لو أعظـ غايتيف مطمكبتيف ، بيما سعادتو كفبلحو ككمالو 

 (). اليدل كالرحمة 

                                                 
 153 ، ؿ2ط/ اٌؾبهجٟ ، اٌّٛافمبد .  

 213 ، اٌفٛائذ ، ثزقشف ، ؿ اٌغٛص٠خ  .

 54اٌغٛص٠خ ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ.  

 537 ، ئغبصخ اٌٍٙفبْ ، ؿاٌغٛص٠خ. 
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 السبب الثالث

: التعصب المذىبي كالفكرم

المطمب األكؿ  

 التعصب لغة كاصطالحا  

أم نصره ، : تجمعكا ، كتعصب لفبلف أك معو : شد العصابة ، كتعصب القـك : التعصب 

 (). المحاماة كالمدافعة عمف يمزمؾ أمره أك تمزمو لغرض : كالعصبية 

ىك أف يقمد الشخص في المسألة الكاحدة مجتيدا كاحدا يعكد السبب في : التعصب المذىبي 

كىذا التعصب مف دالئؿ اإلعجاب بالنفس ، ." التعصب إما لمحسد أك لمجيؿ أك التباع اليكل 

فجميعيا يؤدم إما إلى اإلفراط أك التفريط كبالتالي ( )" كاتباع اليكل ، كىما مف أشد الميمكات 

. البعد عف جادة الصكاب كسبيؿ اهلل ، كعف كسطية اإلسبلـ 

كأما أىؿ البدعة " كفي ذلؾ يقكؿ عبد الرحمف بف المكيحؽ : كمف آثار التعصب التناقض 

" كالضبللة فإنيـ أىؿ تناقض ، فمف آثار ضبللتيـ تناقضيـ الذم أدل إلى تفرقيـ كاختبلفيـ 

إف أكجو تناقض المبتدعة كالغبلة كثيرة غير منحصرة ، فإنؾ تجد أىؿ الكبلـ أكثر : " كيتابع 

الناس انتقاال مف قكؿ إلى قكؿ ، كجزما بالقكؿ في مكضع كجزما بنقيضو ، كتكفير قائمو في 

 ()". مكضع آخر ، كىذا دليؿ عمى عدـ اليقيف 

كيككف التعصب إما لمرأم ، لممذىب ، لؤلشخاص ، لمقبائؿ ، لمشعكب ، كيعتبر ىذا التعصب 

. مظيرا مف مظاىر التطرؼ 

 
                                                 

 604 ـ ؿ603 ، ؿ 1ط/ أ١ٔظ ، اٌّؼغُ اٌٛع١و .  

 121اٌمشمبٚٞ ، اٌقؾٛح ا٦ع١ِ٩خ ث١ٓ ا٨خز٩ف اٌّؾشٚع ٚاٌزفشق اٌّزَِٛ ، ؿ.  

 687 ـ ؿ686 ، ؿ2ط/ ا٠ٌٍٛؾك ، ِؾىٍخ اٌغٍٛ .  
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المطمب الثاني  

صكر التعصب  

  التعصب كالغمك في الصالحيف: الفرع األكؿ 

كىك داء كقعت بو األمة فضمت عف طريؽ الحؽ كمف ىذه الفرؽ التي تعصبت لمصالحيف 

  () .الرافضة كبعض فرؽ الصكفية كالمقابرية 

 (بعض  )ثـ إف الغمك في األنبياء كالصالحيف قد كقع في طكائؼ مف ضبلؿ المتعبدة ك" 

المتصكفة حتى خالط كثير منيـ مذىب الحمكؿ كاالتحاد ما ىك أقبح مف النصارل أك مثمو أك 

إف كثيرا مف المتعبدة يطيعكف المعظميف عندىـ في كؿ ما يأمركنيـ بو فيحمكف " كما " دكنو 

" الحراـ كيحرمكف الحبلؿ ، كقد ابتمي طكائؼ مف المسمميف مف الرىبانية المبتدعة بما اهلل بو عميـ

.() 

ًميبه ًمٍف ذىىىبو فىقىاؿى يىا "  ًفي عينيًقي صى مَّـى كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اًتـو قىاؿى أىتىٍيتي النًَّبيَّ صى عىٍف عىًدمّْ ٍبًف حى

ـٍ أىٍربىابنا ًمٍف ديكًف  ـٍ كىريٍىبىانىيي ذيكا أىٍحبىارىىي سىًمٍعتيوي يىٍقرىأي ًفي سيكرىًة بىرىاءىةه اتَّخى ثىفى كى ٍنؾى ىىذىا اٍلكى عىًدمُّ اٍطرىٍح عى

ـٍ  مىٍيًي رَّميكا عى ذىا حى مُّكهي كىاً  ـٍ شىٍيئنا اٍستىحى مُّكا لىيي ـٍ كىانيكا ًإذىا أىحى لىًكنَّيي ـٍ كى ـٍ يىكيكنيكا يىٍعبيديكنىيي ـٍ لى ا ًإنَّيي المًَّو قىاؿى أىمى

رَّميكهي   () " . شىٍيئنا حى

  التعصب لمنفس كالرأم: الفرع الثاني 

كأنت تجد أكثر " كيككف التعصب لمرأم بأف يعتد المرء برأيو كيرفض رأم غيره ميما كاف 

المتفقية ، إذا رأل المتصكفة كالمتعبدة ال يراىـ شيئا كال يعدىـ إال جياالن ضبلالن ، كال يعتقد في 

                                                 
 371اٌؼمً ، ا٤٘ٛاء ٚاٌفشق ، ؿ.  

 90 ، ؿ89 ، ؿ1ط/ اثٓ ر١ّ١خ ، الزنبء اٌقشاه اٌّغزم١ُ .  

 ، ؽممٗ اٌز٘جٟ لبي أثٛ ػ١غٝ ؽذ٠ش 122، ؿ3095/ رفغ١ش عٛسح اٌزٛثخ / رفغ١ش اٌمشآْ ػٓ سعٛي هللا /  5ط / سٚاٖ  اٌزشِزٞ .  

 694ؽذ٠ش ؽغٓ ، ؿ: غش٠ت ، ٚؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي
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 ال يرل الشريعة كال العمـ ( )طريقيـ مف العمـ كاليدل شيئا ، كترل كثيرا مف المتصكفة ، كالمتفقرة

  ()." .شيئا ، بؿ يرل المتمسؾ بيا منقطعا عف اهلل كأنو ليس عند أىمػيا مما ينفع عند اهلل شيئا

كىكذا نجد سائر الطكائؼ المتعصبة يجحدكف الحؽ الذم مع غيرىـ إذا لـ يكافؽ مذاىبيـ كال 

  (). يكتفكا  بذلؾ إنما تقـك مناىجيـ عمى عداكة المخالؼ ليـ كالنفكر منو كمف أتباعو 

أف عمر بف : كقد كاف الصحابة ينفركف مف التعصب لمرأم إذا ثبت ليـ خطأه كمف ذلؾ 

الخطاب كاف يرجع عف رأيو إلى الحؽ إذا ثبت لو خطأه كىذا ما دفعو يكتب إلى أبي مكسى 

كال يمنعؾ فقو قضيت بو اليـك فراجعت رأيؾ فيديت فيو لرشدؾ أف تراجع فيو الحؽ ، " األشعرم 

 ()" . فإف الحؽ قديـ كال يبطمو شيء كمراجعة الحؽ خير مف التمادم في الباطؿ 

ككذلؾ نيى األئمة األربعة عف التعصب آلرائيـ فمما ركم عف اإلماـ الشافعي أنو قاؿ لصاحبو 

كما ركم " يا أبا اسحؽ ال تقمدني في كؿ ما أقكؿ ، كانظر في ذلؾ لنفسؾ فإنو ديف : " الربيع 

ذا صح خبر : " عنو أنو قاؿ  ما صح عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أكلى باالتباع كال تقمدكني كا 

كما ركم عف اإلماـ أحمد بف حنبؿ أنو كاف ينيى "  يخالؼ مذىبي فاتبعكه كاعممكا أنو مذىبي 

ال تقمدني كال مالكا كال : " عف اتباعو فيما يقكؿ كيكجو إلى األخذ مف المصادر األصمية فيقكؿ 

انظركا في أمر دينكـ فإف التقميد لغير : " كيقكؿ " الشافعي كال الثكرم كخذ مف حيث أخذكا 

 ()" . المعصـك مذمـك كفيو عمى لمبصيرة 

الشيطاف الذم يكحي ألكليائو باالنقطاع لمعبادة ، كالتزاـ :  كالتعصب لمرأم لو عدة أسباب منيا 

المسجد ، كيكىميـ بأنو يجب أف يقصدىـ الناس كيمتفكا حكليـ ، فيفرح العابد بما ىك عميو بما 

                                                 
ُ٘ هبئفخ ِٓ دسا٠ٚؼ اٌقٛف١خ اٌز٠ٓ ٠ظٙشْٚ اٌفمش ٠ٚزىٍفٛٔٗ ، ٠ٚزؼجذْٚ ػٍٝ عًٙ ، ٠ٕٚؾذْٚ اٌؼضٌخ أٚ اٌغ١بؽخ : اٌّزفمشح .  

 ، 1ط/الزنبء اٌقشاه اٌّغزم١ُ / اثٓ ر١ّ١خ ... اٌٙبئّخ دْٚ لقذ ، ٠ٕٚزمقْٛ اٌؼٍُ اٌؾشػٟ ٠ٚشٚٔٗ ػٍّب ثبٌظب٘ش ٨ ٠ٕفغ فبؽجٗ 

  . 91ؿ

 91 ، ؿ1ط/ اثٓ ر١ّ١خ ، الزنبء اٌقشاه اٌّغزم١ُ .  

 359اٌؼمً ، دساعبد فٟ ا٤٘ٛاء ، ؿ. 

 ، 1، ِطجٛػبد عبِؼخ اٌى٠ٛذ ، اٌى٠ٛذ ، ه2ط/ ِذوٛس ، ِؾّذ ع٩َ ، ِٕب٘ظ ا٨عزٙبد فٟ ا٦ع٩َ فٟ ا٤ؽىبَ اٌفم١ٙخ ٚاٌؼمبئذ٠خ .  

 534 ـ 533، ؿ (َ 1973٘ـ ـ 1393) 

 681 ، ؿ656ِذوٛس ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ.  
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يعتقده عبادة ، كيفرح بمجيء الناس إليو ، كتقبيميـ يده ، كيفرح بالتفاؼ األمراء حكلو ، فيداخمو 

فيترؾ مف الكاجبات كالمستحبات كالقربات ما يقربو إلى اهلل " الكبر ، كيستحقر عبادة غيره ، 

 كىذا مف السبؿ التي تؤدم إلى ىبلؾ العباد كالفساؽ ( )"كيتعكض عنو بما يقرب الناس إليو 

جميعا ، فإف استحقار الناس كالطعف بيـ كاالنشغاؿ بذكر عيكبيـ كنقصيـ صفة مجبكلة في 

الطبع مف الصفات السبعية ، فإذا خيؿ لو الشيطاف أف ذلؾ ىك الحؽ ككاف مرافقا لطبعو غمبت 

حبلكتو عمى قمبو كاشتغؿ بو بيمة كىك فرح مسركر يظف أنو يسعى في الديف كلمديف كىك ساع 

  ()في طريؽ الضبلؿ كىك ال يشعر 

كما يرجع التعصب لمرأم بسبب الرغبة في احتبلؿ مركز االحتراـ كالتقديس عند العامة ، إلى 

فالغمك في الغالب يبتكره قادة الناس ذكك النفكس " (  ).جانب كسب المنافع المادية كغيرىا 

كيرجع ذلؾ إما إلى التظاىر " الطامحة إلى السيادة بحسف نية أك بضده إفراطا في األمكر 

ما لحب إرضاء ما في نفس المبتكر أك نفكس ما  بالمقدرة كحب اإلغراب إلبيات نفكس األتباع كا 

 (). حكلو مف حب تقميد الغير 

يثارىـ عمى الحؽ ، كالغمك في المذىب ،  فاألفكار التي : كمف أسبابو أيضا  تحكيـ الرجاؿ كا 

تطرح مع مركر الكقت تكسب قدسية كتسيطر عمى القمكب فتدفع العقكؿ إلى كضع البراىيف التي 

 (). تزينيا كتحسنيا كتقبح غيرىا كىذا مف شأنو أف يكلد االختبلؼ غير المنتػج 

 فإذا كاف الصحابة كاألئمة األربعة ػ األكلى باالتباع ػ يرفضكف اتباعيـ كالتعصب آلرائيـ فيجب 

أف نحذر مف التقميد األعمى كاتباع العمماء أك أشباه العمماء ، كما يجب عمى ىؤالء العمماء أف 

. يصدقكا النية مع اهلل ، كأف يٌتسمكا  بالتكاضع كسعة الصدر الذم تحمى بو األئمة السابقكف 

                                                 
 131اٌغٛص٠خ ، ئغبصخ اٌٍٙفبْ ، ؿ.  

 152 ، ؿ3ط/ اٌغضاٌٟ ، ئؽ١بء ػٍَٛ اٌذ٠ٓ .  

 49اٌفشفٛس ، اٌٛعط١خ فٟ ا٦ع٩َ ، ؿ.  

 46اثٓ ػبؽٛس ، أفٛي إٌظبَ ا٨عزّبػٟ ، ؿ.  

 18ؽؼجبْ ، مٛاثو ا٨خز٩ف ، ؿ.  
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  إخضاع النصكص الشرعية لألىكاء: الفرع الثالث 

نما رجعكا لما يعتقدكنو مف عند أنفسيـ أك  فأىؿ البدع لـ يرجعكا إلى النصكص الشرعية كا 

خضاع النصكص ليا  كالمبتدع قدـ ىكل نفسو عمى  " ()متبكعييـ ثـ أخذكا يستدلكف عمييا كا 

  (). ىدل ربو ، فكاف أضؿ الناس ، كىك يظف أنو عمى ىدل 

ُـّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر  : قاؿ تعالى   ُ َو الَِّذَي َأنَزَؿ َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت مُّْ َكَ اٌت ُ نَّ ُأ

َنِة َوا ِْتَ اء  َْ ِويِلِه َوَما يَػْعَلُم  ُمَتَ اِ َهاٌت فََ مَّا الَِّذيَن في قُػُلوِ ِهْم زَْيٌغ فَػَيتَِّ ُعوَف َما َ َ ا ََه ِمْنُه ا ِْتَ اء اْلِ تػْ

  َْ ِويَلُه ِإ َّ الّلُه 
()  

كىذا مف االختبلؼ المذمـك ألنو ناشئ عف الجيؿ كاليكل ، كداعيا إلى البغي كالعدكاف ، كرافضا 

 قكلو تعالى الحؽ كالتكبر عمى ما جاء بو ، كتككف نيايتو إلى التفرؽ كالتنازع ، كيدؿ عمى ذلؾ

  ـُ َوَما اْختَػَلَي الَِّذيَن ُأْو ُوْا اْلِكَتاَب ِإ َّ ِمن  َػْعِد َما َجاءُ ُم اْلِعْلُم  َػْ ًيا يَن ِعنَد الّلِه اِْلْساَل ِإفَّ الدّْ

نَػُهْم َوَمن َيْكُ ْر  ِآيَاِت الّلِه فَِإفَّ الّلِه َسرِيُ  اْلِ َ ابِ  كىذا النكع مف االختبلؼ منيي عنو ( )   َػيػْ

ألف مطمب الشرع الكفاؽ ، كلما يترتب عميو كيؤدم إليو مف فشؿ كتنازع لذلؾ ذمو الشرع كحذر 

 (). منو 

ُهْم ِفي َشْيٍء ِإنََّ ا َأْمُرُ ْم ِإَلى الّلِه ثُمَّ قاؿ تعالى   ِإفَّ الَِّذيَن فَػرَُّقوْا ِدينَػُهْم وََكانُوْا ِشيَػًعا لَّْ َت ِمنػْ

  ( )  َ يُػَن ّْ ُػُهم ِ َ ا َكانُوْا يَػْ َعُلوف

                                                 
 373اٌؼمً ، دساعبد فٟ ا٤٘ٛاء ، ؿ.  

 68 ، ؿ1ط/ اٌؾبهجٟ ، ا٨ػزقبَ .  

 7آ٠خ / عٛسح آي ػّشاْ  .

 19آ٠خ / عٛسح آي ػّشاْ . 

 79ؽؼجبْ ، مٛاثو ا٨خز٩ف ، ؿ. 

 159آ٠خ / عٛسح ا٤ٔؼبَ .  
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ُهْم ِفي َشْيءٍ  : "فقكلو تعالى  ذلؾ يقتضي تبرؤه منيـ في جميع األشياء ، فمف كاف "   لَّْ َت ِمنػْ

متبعا لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ حقيقة كاف متبرئا كتبرئو كمف كاف مكافقا ليـ كاف مخالفا 

. لمرسكؿ بقدر مكافقتو ليـ 

إف مف تابع غيره في بعض أمكره فيك منو في ذلؾ األمر،ألف قكؿ القائؿ أنا مف ىذا ، كىذا مني 

،أم أنا مف نكعو كىك مف نكعي ، كمف قاؿ لست مف ىذا في شيء ػ أم لست مشاركا لو ػ بؿ 

 (). أنا متبرئ منو في جميع أمكره 

كقد نيى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في أكثر مف مكضع مشابية أىؿ الكتاب كمكافقتيـ في 

أعماليـ ، كمنيا تقديس أنبيائيـ كاتخاذ قبكر أنبيائيـ مساجد ، كاالختبلؼ في الكتاب ، كالتشدد 

 ().عمى النفس بما لـ يشرع بو اهلل 

التعصب لجماعة حزبية فكرية  : الفرع الرابع 

إف الغمك بالتعصب لجماعة مف الجماعات ، كعٌدىا جماعة الحؽ كجماعة المسمميف التي يجب 

 (). اتباعيا كعدـ مفارقتيا مؤد حتما إلى نشكء فرؽ شتى كؿ فرقة تخطأ األخرل 

 االىتماـ بالفركع كترؾ األصكؿ: الفرع الخامس 

فبعض الفرؽ المغالية تقـك باالىتماـ : كمف صكر التعصب االىتماـ بالفركع كترؾ األصكؿ 

بالنكافؿ كالحرص عمييا كال تحرص ىذا الحرص عمى الفرائض فيي تجد الراحة في أداء النكافؿ 

. كال تجد تمؾ الراحة في أداء الفرائض 

                                                 
 177 ـ ؿ175 ، ؿ1ط/ اثٓ ر١ّ١خ ، الزنبء اٌقشاه اٌّغزم١ُ.  

 332اثٓ ر١ّ١خ ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ.  

 678ـ ؿ677، ؿ2ط/ ا٠ٌٍٛؾك ، ِؾىٍخ اٌغٍٛ فٟ اٌذ٠ٓ .  
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التمييد 

تعتبر الكسطية كما بينا في الباب األكؿ مف البحث إحدل الخصائص التي تتصؼ بيا الثقافة 

اإلسبلمية ، كباالبتعاد عنيا خرؽ إلحدل خصائص اإلسبلـ ، كما أف السمات التي تحؼ 

بالكسطية كفيمة إليجاد الشخصية المسممة المتزنة ، المطمئنة ، المستقيمة ، الحكيمة ، القادرة 

كاالبتعاد عنيا ييفقد المسمـ اتزانو كاستقامتو ، . عمى األخذ بزماـ األمكر دكف اضطراب أك خكؼ 

كييصبح منساقا ألىكائو ، كمنساقا لكساكس الشيطاف ؛ فيقع في المحظكر ، كيبتعد عف الكسط 

ما إلى التفريط  .  إلى أحد شقيو إما إلى اإلفراط كا 

كيككف مقدار ابتعاده عف الكسطية بحسب اقترابو مف األطراؼ فكمما اقترب مف األطراؼ زاد بعده 

.  عف الكسطية 

 التي تنتج مف االقتراب مف اإلفراط ، كأما التفريط فظاىره ركفي ىذا الفصؿ سأبيف بعض اآلثا

ما  كاضح في التقصير في حؽ اهلل كحؽ رسكلو كحؽ دينو ، كيككف التقصير إما في الفرائض كا 

بالسنف ، أك يككف تقصيره بفيـ العقيدة كأركانيا ، أك يككف مقصرا في معرفة األحكاـ الشرعية 

كما يترتب عمييا ، ككؿ تقصير لو عقكبة تختمؼ بيف مقصر كآخر ؛ فمف قصر بالفرائض ليس 

كمف فرط بالسنف ، كما أف منيا ما لو عقكبة في الدنيا ، كمنيا ما لو عقكبة في اآلخرة ، كمنيا 

. ما لو عقكبة في الدنيا كاآلخرة 

 كأما اإلفراط فخطره يكمف في أف المفرط يعتقد أنو يطبؽ شرع اهلل فيدخؿ عمى الديف ما ليس منو 

ا ًإلىى ىيدنل كىافى لىوي ًمٍف اأٍلىٍجًر "  . مَّـى قىاؿى مىٍف دىعى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍيرىةى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ٍف أىًبي ىيرى عى
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ٍثـً  مىٍيًو ًمٍف اإٍلً لىةو كىافى عى بلى ا ًإلىى ضى مىٍف دىعى ـٍ شىٍيئنا كى كًرًى ٍف تىًبعىوي الى يىٍنقيصي ذىًلؾى ًمٍف أيجي كًر مى ًمٍثؿي أيجي

ـٍ شىٍيئنا ٍف تىًبعىوي الى يىٍنقيصي ذىًلؾى ًمٍف آثىاًمًي  ()" .ًمٍثؿي آثىاـً مى

: آثار االبتعاد عف الكسطية اإلسبلمية 

 . كالرحمة ر اإلعراض عف منيج اإلسبلـ في االعتداؿ كاليس:المطمب األكؿ 

 ظمـ اإلنساف لنفسو كقسكتو عمى ذاتو فيحمميا أكثر مما تحتمؿ سكاء بالقياـ :المطمب الثاني 

 .أك بالحرماف 

فمف يتقرب إلى اهلل بالصياـ المتكاصؿ كال يأكؿ شيئا، كمف يقـك الميؿ كال يناـ أبدا يككف قد 

مىٍيؾى " ظمـ نفسو كخالؼ سنة المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ  بّْؾى عى ًلرى قِّا كى مىٍيؾى حى ًإفَّ ًلنىٍفًسؾى عى

قَّوي  ؽٍّ حى قِّا فىأىٍعًط كيؿَّ ًذم حى مىٍيؾى حى فَّ أًلىٍىًمؾى عى قِّا كىاً  مىٍيؾى حى ٍيًفؾى عى ًلضى قِّا كى  ()" . حى

 الصد عف سبيؿ اهلل  :المطمب الثالث 

 فالمسمـ المتنطع ()يككف الصد عف سبيؿ اهلل بما يسببو االبتعاد مف تشكيو كفتنة كتنفير

بعبادتو ينفر الناس مف الدخكؿ باإلسبلـ كما ينفر العامة مف صعكبة الطريؽ كىذا كاف أحد 

المداخؿ التي دخميا أعداء اإلسبلـ لتنفير المسمميف مف اإلسبلـ كأحكامو فيثقؿ عميو في 

بداية الطريؽ فيصعب عمييـ تتمة التكاليؼ ،كىكذا بتصرفاتيـ شكىكا  اإلسبلـ كسماحتو 

 ().كبساطتو عند الذيف يحكمكف عمى اإلسبلـ مف تصرفات بعض المسمميف 

 التجرؤ عمى الشريعة  :المطمب الرابع 

                                                 
ِب عبء ف١ّٓ دػب  (15)/ اٌؼٍُ  / 4ط/  ، ٚسٚاٖ اٌزشِزٞ 1328 ، ؿ 2674/ ِٓ عٓ عٕخ ؽغٕخ أٚ ع١ئخ  (6)/ اٌؼٍُ / سٚاٖ ِغٍُ .  

ْٓ ٠َزهجُِؼُٗ " ، / 2674/ ئٌٝ ٘ذٜ   َِ ًُ أُُعِٛس  ْض ِِ ْٓ ا٤َْْعِش  ِِ  ٌَُٗ َْ ْٓ َدَػب ئٌَِٝ ًُ٘ذٜ َوب َِ  َُ َعٍه َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِ َفٍٝه هللاه ْٓ أَثِٟ َُ٘ش٠َْشحَ لَبَي لَبَي َسُعُٛي هللاه َػ

ُْ َؽ١ْئًب ِٙ ِِ ْٓ آصَب ِِ ـُ َرٌَِه  ْٕمُ ْٓ ٠َزهجُِؼُٗ ٨َ ٠َ َِ  َِ ًُ آصَب ْض ِِ  ُِ ْص ْٓ ا٦ِْ ِِ  ِٗ َْ َػ١ٍَْ ْٓ َدَػب ئٌَِٝ َم٩ٌٍََخ َوب َِ َٚ ُْ َؽ١ْئًب  ِ٘ ْٓ أُُعِٛس ِِ ـُ َرٌَِه  ْٕمُ لَبَي أَثُٛ ِػ١َغٝ " ٨َ ٠َ

ٌٓ َفِؾ١ؼٌ   602، ؿ " 206/ اثٓ ِبعٗ "  ، ٚلبي ا٤ٌجبٟٔ ؽذ٠ش فؾ١ؼ ، ََ٘زا َؽِذ٠ٌش َؽَغ

 147عضء ِٓ ؽذ٠ش ٚسد رخش٠غٗ ؿ.  

. ٞ/، ِمذِخ اٌىزبة 1ط/ ا٠ٌٍٛؾك ، ِؾىٍخ اٌغٍٛ فٟ اٌذ٠ٓ .  

 440خ١ًٍ ، اٌغٍٛ ، ؿ.  
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يككف قد تجرأ عمى الشريعة فكأنو يزعـ أف ىذا الديف غير  (المبتدع  )إف  المفرط في دينو 

. "  تاـ فبل يبتدع امرؤ بدعة إال كأحدث أصكال تناقض الحؽ فالغمك كاالبتداع مضاد لمشرع 

كاألغمب في المبتدعات أنيا تصادـ الشريعة بالمخالفة كتكجب التعاطي عمييا بزيادة أك 

( ) ، كالشريعة جاءت كاممة ال تحتاج إلى زيادة أك نقصاف()" نقصاف 
 

مَّى عف " قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  اٍلًعٍربىاضى ٍبفى سىاًريىةى يىقيكؿي كىعىظىنىا رىسيكؿي المًَّو صى

كىًجمىٍت ًمٍنيىا اٍلقيميكبي فىقيٍمنىا يىا رىسيكؿى المًَّو ًإفَّ ىىًذًه  فىٍت ًمٍنيىا اٍلعيييكفي كى ٍكًعظىةن ذىرى مَّـى مى سى مىٍيًو كى المَّوي عى

ٍنيىا بىٍعًدم  اًء لىٍيمييىا كىنىيىاًرىىا الى يىًزيغي عى مىى اٍلبىٍيضى ـٍ عى ٍكتيكي اذىا تىٍعيىدي ًإلىٍينىا قىاؿى قىٍد تىرى دّْعو فىمى ٍكًعظىةي ميكى لىمى

مىفىاًء  سينًَّة اٍلخي ٍفتيـٍ ًمٍف سينًَّتي كى ـٍ ًبمىا عىرى فنا كىًثيرنا فىعىمىٍيكي ـٍ فىسىيىرىل اٍخًتبلى ٍف يىًعٍش ًمٍنكي ًإالَّ ىىاًلؾه مى

ا اٍلميٍؤًمفي  بىًشيِّا فىًإنَّمى ٍبدنا حى ٍف عى ًة كىاً  ـٍ ًبالطَّاعى مىٍيكي مىٍييىا ًبالنَّكىاًجًذ كىعى كا عى ٍيًديّْيفى عىضُّ الرَّاًشًديفى اٍلمى

ا ًقيدى اٍنقىادى  ٍيثيمى مىًؿ اأٍلىًنًؼ حى   () " .كىاٍلجى

ا لىٍيسى ًمٍنوي كعى "  ٍف أىٍحدىثى ًفي أىٍمًرنىا ىىذىا مى مَّـى مى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اًئشىةى قىالىٍت قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ٍف عى

 ( ) " . فىييكى رىدّّ 

اْليَػْوـَ َأْكَ ْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْ َ ْ ُت َعَلْيُكْم نِْعَ ِتي   :قكلو تعالى كىكذا يككف المغالي قد ناقض 

ـَ ِديناً  كأم .  فاهلل سبحانو كتعالى أكمؿ لنا اإليماف فبل نحتاج إلى زيادة () َوَرِضيُت َلُكُم اِْلْساَل

زيادة في الديف يككف المغالي كالمبتدع مستدركا عمى الشريعة ، كقد صير نفسو نظيرا كمضاىيا 

كحسبؾ باالستدراؾ عمى الديف  " ()لمشريعة بإلزامو نفسو أك الناس بما لـ يمزميـ اهلل بو  

                                                 
 16اثٓ اٌغٛصٞ ، رٍج١ظ ئث١ٍظ ، ؿ.  

 63، ؿ1ط/ اٌؾبهجٟ ، ا٨ػزقبَ .  

 367، ؿ" ؽذ٠ش فؾ١ؼ :  ، ؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي42/ ارجبع عٕخ اٌخٍفبء اٌشاؽذ٠ٓ اٌّٙذ١٠ٓ  (6)/ اٌّمذِخ / سٚاٖ اثٓ ِبعٗ .  

ِغٕذ  / 28ط/  ، سٚاٖ ا٦ِبَ أؽّذ 20 ،  ؿ89 ـ 88/  ، ف٩ح اٌزشا٠ٚؼ 34 ـ 26/  ، اٌظ٩ي 165/  ، اٌّؾىبح 2455/ ا٦ساٚاء 

 ، ؽذ٠ش فؾ١ؼ ثطشلٗ ٚؽٛا٘ذٖ ٚ٘زا ئعٕبد ؽغٓ ، 17142/ ؽذ٠ش اٌؼشثبك ثٓ عبس٠خ ػٓ إٌجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ / اٌؾب١١ِٓ 

فذٚق ، ٚلذ فؾؼ ؽذ٠ضٗ : ػٓ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػّشٚ اٌغٍّٟ سٜٚ ػٕٗ عّغ ٚروشٖ اثٓ ؽجبْ فٟ اٌضمبد ٚلبي اٌز٘جٟ فٟ اٌىبؽف 

 اٌزشِزٞ 

  867، ؿ1718/ ٔمل ا٤ؽىبَ اٌجبهٍخ ٚسد ِؾذصبد ا٤ِٛس  (8)/ا٤لن١خ / سٚاٖ ِغٍُ . 

 3آ٠خ / عٛسح  اٌّبئذح  .  

  681، ؿ2ط/ ، ا٠ٌٍٛؾك ، ِؾىٍخ اٌغٍٛ 66، ؿ1ط / اٌؾبهجٟ ، ا٨ػزقبَ .  
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كالشريعة أثرا سيئا لمغمك كاالبتداع فإف في ذلؾ االستدراؾ تجييبل هلل سبحانو المحيط عممو بكؿ 

 ( ).. " .شيء 

نو بقي منيا أشياء يجب أف يستحب : " كلساف حاؿ المبتدع يقكؿ  إف الشريعة لـ تتـ ، كا 

 ألنو لك كاف معتقدا لكماليا كتماميا مف كؿ كجو ، لـ يبتدع ، كال استدرؾ عمييا ( )استدراكيا

  ( )"كقائؿ ىذا ضاؿ عف الصراط المستقيـ 

ضبلليـ الناس  :المطمب الخامس   ضبلؿ المبتدعة عف الحؽ كاليدل كا 

كمف اآلثار الظاىرة لبلبتعاد عف الكسطية كاإلفراط في الديف ضبلؿ المبتدعة عف الحؽ كاليدل 

ضبلليـ الناس ، فيـ ضالكف باتباعيـ األىكاء ، كمف جية أخرل ضالكف باختبلؿ مناىج العمـ  كا 

"  فالمبتدع أزاغ اهلل قمبو عف الحؽ كاليدل بسبب ابتعاده عف سبيؿ اهلل ()كالعمؿ لدييـ ، 

قاؿ "  كالمبتدع حيف أعرض كاٌله اهلل ما تكلى كأزاغ قمبو كفاء ما عمؿ مف زيغاف عف اليدل 

 جاء في تفسير (( ))  فَػَل َّا زَاُغوا َأزَاَغ اللَُّه قُػُلو َػُهْم َواللَُّه َ  يَػْهِدي اْلَ ْوـَ اْلَ اِسِ ينَ : تعالى 

نْػَيا   :سعيد بف منصكر عف مصعب بف سعد قاؿ قمت ألبي  الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُػُهْم ِفي اْلَ َياِة الدُّ

ًعا ال ، أكلئؾ أصحاب الصكامع ، : أىـ الحركرية ؟ قاؿ  ()  َوُ ْم َيْ َ ُ وَف َأنػَُّهْم ُيْ ِ ُنوَف ُصنػْ

 كالحركرية ىـ الخكارج ()  فَػَل َّا زَاُغوا َأزَاَغ اللَُّه قُػُلو َػُهمْ  : هللا رؼبٌٝ كلكف الحركرية الذيف قاؿ 

نىٍيؼو ىىٍؿ سىًمٍعتى . "الخكارج كما بيف الحديث الشريؼ  ك قىاؿى سىأىٍلتي سىٍيؿى ٍبفى حي ٍف ييسىٍيًر ٍبًف عىٍمرو  عى

                                                 
 682، ؿ2ط/ ا٠ٌٍٛؾك ، ِؾىٍخ اٌغٍٛ .  

 64 ، ؿ1ط/ ٘ىزا ٟ٘ ػجبسح اٌؾبهجٟ ، ا٨ػزقبَ .  

 64 ، ؿ1ط/ اٌؾبهجٟ ، ا٨ػزقبَ .  

 663 ، ؿ2ط/ا٠ٌٍٛؾك ، اٌّشعغ اٌغبثك .  

 5آ٠خ / عٛسح  اٌقف.  

 660ا٠ٌٍٛؾك ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ.  

 104آ٠خ /عٛسح اٌىٙف .  

 84اٌؾبهجٟ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ 
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كىاًرجى فىقىاؿى سىًمٍعتيوي  مَّـى يىٍذكيري اٍلخى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى قىٍكـه ( : " كىأىشىارى ًبيىًدًه نىٍحكى اٍلمىٍشًرًؽ ) النًَّبيَّ صى

ـٍ يىٍمريقيكفى  ـٍ الى يىٍعديك تىرىاًقيىيي يىٍقرىءيكفى اٍلقيٍرآفى ًبأىٍلًسنىًتًي
ًميًَّة  () ـي ًمٍف الرَّ ا يىٍمريؽي السٍَّي  ()" ًمٍف الدّْيًف كىمى

فكؿ مف انصرؼ عف الحؽ بقصده كابتعد عف ىدم النبي صمى اهلل عميو كسمـ استحؽ العذاب 

َر َسِ يِل  :  قاؿ تعالى مف اهلل تعالى ،  َوَمن ُيَ اِقِ  الرَُّسوَؿ ِمن  َػْعِد َما  َػ َػيََّن َلُه اْلُهَدى َويَػتَِّ ْ  َغيػْ

 ()   اْلُ ْؤِمِنيَن نُػَولِّْه َما  َػَولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِصيًرا

ـي يىا رىسيكؿى عف" كمما جاء  ا أىٍعمى ـٍ قىاؿى مى اًرًث اٍعمى ًؿ ٍبًف اٍلحى مَّـى قىاؿى ًلًببلى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  النًَّبيَّ صى

ٍف أىٍحيىا سينَّةن ًمٍف سينًَّتي قىٍد أيًميتىٍت بىٍعًدم  ـي يىا رىسيكؿى المًَّو قىاؿى ًإنَّوي مى ا أىٍعمى ؿي قىاؿى مى ـٍ يىا ًببلى المًَّو قىاؿى اٍعمى

ٍف اٍبتىدىعى ًبٍدعىةى  مى ـٍ شىٍيئنا كى كًرًى ٍيًر أىٍف يىٍنقيصى ًمٍف أيجي فىًإفَّ لىوي ًمٍف اأٍلىٍجًر ًمٍثؿى مىٍف عىًمؿى ًبيىا ًمٍف غى

مىٍيًو ًمٍثؿي آثىاـً مىٍف عىًمؿى ًبيىا الى يىٍنقيصي ذىًلؾى ًمٍف أىٍكزىاًر النَّاًس  لىةو الى تيٍرًضي المَّوى كىرىسيكلىوي كىافى عى بلى ضى

 ()".شىٍيئنا 

فعف  "فالمرء كمما ازداد في ابتداعو زاد بعده عف اهلل تعالى كعف سنة النبي صمى اهلل عميو كسمـ

 ()" . ما ازداد صاحب بدعة اجتيادان إال ازداد مف اهلل بعدان " أبي أيكب السخستاني قاؿ 

ما أحدثت أمة في دينيا بدعة ، إال رفع اهلل بيا : " أنو كاف يقكؿ :كعف أبي إدريس الخكالني "

 ( )" .عنيـ سنة 

 الكقكع في شر المعاصي كاآلثاـ  :المطمب السادس 

 فاالبتداع يعكد عمى صاحبو باإلفساد عمى معتقده كما يعكد باإلفساد عمى المعتقد أعظـ مما 

مَّى . " عاد باإلفساد عمى العمؿ  ـى ًفينىا فىقىاؿى أىالى ًإفَّ رىسيكؿى المًَّو صى عىٍف ميعىاًكيىةى ٍبًف أىًبي سيٍفيىافى أىنَّوي قىا

                                                 
 864 ، ؿ2ط/ اٌّؼغُ اٌٛع١و . ٠خشط ِٓ اٌغبٔت ا٢خش ِغشػب : ٠خشعْٛ ، ٠ّٚشق اٌغُٙ ِٓ اٌش١ِخ : ٠ّشلْٛ .  

 492 ، ؿ1068/ اٌخٛاسط ؽش اٌخٍك ٚاٌخ١ٍمخ  (49)/ اٌضوبح / سٚاٖ ِغٍُ .  

 115آ٠خ / عٛسح إٌغبء .  

 ؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي ؽذ٠ش مؼ١ف ، لبي أثٛ ػ١غٝ ؽذ٠ش ؽغٓ 470 ، ؿ2677/ ِب عبء فٟ أخز اٌغٕخ / اٌؼٍُ / سٚاٖ اٌزشِزٞ .  

 603ؿ

 155ٚ ؿ142 ، ؿ1ط / اٌؾبهجٟ ، ا٨ػزقبَ .  

 153اٌؾبهجٟ ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ.  
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فَّ  سىٍبًعيفى ًممَّةن كىاً  مىى ًثٍنتىٍيًف كى قيكا عى ـٍ ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب اٍفتىرى ٍف قىٍبمىكي ـى ًفينىا فىقىاؿى أىالى ًإفَّ مى مَّـى قىا سى مىٍيًو كى المَّوي عى

مىاعىةي  نًَّة كىًىيى اٍلجى كىاًحدىةه ًفي اٍلجى سىٍبعيكفى ًفي النَّاًر كى سىٍبًعيفى ًثٍنتىاًف كى ثو كى مىى ثىبلى ىىًذًه اٍلًممَّةى سىتىٍفتىًرؽي عى

ـٍ ًتٍمؾى اأٍلىٍىكىاءي كىمىا  ارىل ًبًي نَّوي سىيىٍخريجي ًمٍف أيمًَّتي أىٍقكىاـه تىجى ًديثىٍيًيمىا كىاً  ك ًفي حى زىادى اٍبفي يىٍحيىى كىعىٍمره

مىوي  ٍفًصؿه ًإالَّ دىخى اًحًبًو الى يىٍبقىى ًمٍنوي ًعٍرؽه كىالى مى ك اٍلكىٍمبي ًبصى قىاؿى عىٍمره اًحًبًو كى ارىل اٍلكىٍمبي ًلصى (  ) ".يىتىجى

() 

 االنقطاع عف العمؿ  :المطمب السابع 

كما يؤدم الغمك في العبادة إلى االنقطاع عف العمؿ ذلؾ أنو يحمؿ نفسو جيدا مضاعفا تصبر 

عمى تحممو فترة مف الزمف إال أنيا ترىؽ فينقطع عف العمؿ إما انقطاعا تاما أك انقطاعا جزئيا  ، 

فيككف المرء بذلؾ عرضة لمكساكس الشيطاف كمكائده ، كأما الكسطية اإلسبلمية فتحث عمى دكاـ 

ف قؿ كتحذر مف االنقطاع  فإف في تكقيت الشارع لكظائؼ العبادات مف مفركضات " العمؿ كا 

كمسنكنات كمستحبات في أكقات معمكمة األسباب ظاىرة ، كلغير أسباب ما يكفي في حصكؿ 

كألجؿ الدخكؿ في " كقاؿ الشاطبي في مكضع آخر ". القطع بقصد الشارع إلى إدامة األعماؿ 

 ، ()" الفعؿ بقصد االستمرار كضعت التكاليؼ عمى التكسط ، كرفع الحرج ، كنيي عف التشديد 

فمك بقي عمى المداكمة عمى الطاعات كالعبادة بانتظاـ كاعتداؿ لسد مداخؿ الشيطاف عنو ، 

 يؤدم ال محالة إلى تكقؼ األجر مف جية ، عكحقؽ مزيدا مف األجر كالثكاب مف اهلل ، فاالنقطا

لى االنصيا  ( ).  لكساكس الشيطاف مف جية أخرل عكا 

 

 
                                                 

 ، اٌزؼ١ٍك اٌشغ١ت 24/ اٌقؾ١ؾخ " }، ؽممٗ ا٤ٌجبٟٔ ٚلبي ؽذ٠ش ؽغٓ ، 689،  ؿ4597/ ؽشػ اٌغٕخ / اٌغٕخ / سٚاٖ أثٛ داٚد  .  

1 /44"  } ، 

 709 ، ؿ2ط/ ا٠ٌٍٛؾك ، ِؾىٍخ اٌغٍٛ .  

 243ـ ؿ242، ؿ2ط/ اٌؾبهجٟ ، اٌّٛافمبد .  

 712ـ ؿ711ا٠ٌٍٛؾك ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ.  
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 كمف اآلثار إيقاع الخمؿ في النفس  :المطمب الثامف 

 فالمرء إذا ابتعد عف كسطية اإلسبلـ كجكىره عانى مف خمؿ في نفسو ، فالشريعة مف أىـ 

مقاصدىا اليسر كرفع الحرج ، فبل يجكز لممكمؼ قصد المشقة ألف في ذلؾ مخالفة لمشارع كقد 

كلكف اهلل عفا عنا كرحمنا فرفع عنا المشقة . كاف التشديد شأف األقكاـ السابقة كمف ذلؾ الرىباف 

ىذا مشركط بالسمع كالطاعة هلل حتى ال يصيبنا ما أصاب األقكاـ ! كاآلصار كالتشدد ، كلكف 

كحديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يحذرنا السير عمى نيج السابقيف كيأمرنا .   السابقة 

لىٍت ىىًذًه اآٍليىةي  " ()بالسمع كالطاعة  بَّاسو قىاؿى لىمَّا نىزى ٍف اٍبًف عى ـٍ أىٍك تيٍخفيكهي " عى ا ًفي أىٍنفيًسكي ٍف تيٍبديكا مى كىاً 

ـٍ ًبًو المَّوي  اًسٍبكي مَّى المَّوي " ييحى ـٍ ًمٍف شىٍيءو فىقىاؿى النًَّبيُّ صى ٍؿ قيميكبىيي ـٍ يىٍدخي ـٍ ًمٍنيىا شىٍيءه لى ؿى قيميكبىيي قىاؿى دىخى

ـٍ فىأىٍنزىؿى المَّوي تىعىالىى  يمىافى ًفي قيميكًبًي مٍَّمنىا قىاؿى فىأىٍلقىى المَّوي اإٍلً سى مَّـى قيكليكا سىًمٍعنىا كىأىطىٍعنىا كى سى مىٍيًو كى الى " عى

بَّنىا الى تيؤىاًخٍذنىا ًإٍف نىًسينىا أىٍك أىٍخطىٍأنىا ا اٍكتىسىبىٍت رى مىٍييىا مى ٍسعىيىا لىيىا مىا كىسىبىٍت كىعى   "ييكىمّْؼي المَّوي نىٍفسنا ًإالَّ كي

مىى الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمنىا" قىاؿى قىٍد فىعىٍمتي  ٍمتىوي عى مى مىٍينىا ًإٍصرنا كىمىا حى بَّنىا كىالى تىٍحًمٍؿ عى كىاٍغًفٍر "  قىاؿى قىٍد فىعىٍمتي  "رى

نىا  ٍمنىا أىٍنتى مىٍكالى  فالعمؿ متى كاف مؤديا إلى الخمؿ في العامؿ ػ نفسي ( " )قىاؿى قىٍد فىعىٍمتي " لىنىا كىاٍرحى

(). أك بدني ػ بأف يعذب نفسو أك يمنعيا عف لكاـز الحياة تدينا كتعبدا فإف المشقة عمى النفس 
 

.  كراىية النفس لمعمؿ الممـز :المطمب التاسع 

ألنو قد فرض مف جنس ما يشؽ المداكمة عميو ، فتدخؿ المشقة بحيث ال يقرب العابد مف كقت 

لى ىذا األمر أشار حديث  العمؿ إال كالنفس تشمئز منو كتكد لك لـ تعمؿ أك لـ تمـز نفسيا بو ، كا 

إف ىذا الديف متيف ، فأكغمكا " عائشة رضي اهلل عنيا عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ 

                                                 
 729، ؿ2ط/  ا٠ٌٍٛؾك ، ِؾىٍخ اٌغٍٛ فٟ اٌذ٠ٓ 178، ؿ1ط/ اثٓ ر١ّ١خ ، الزنبء اٌقشاه اٌّغزم١ُ .  

 77ـ 76، ؿ125/ ث١بْ أٔٗ عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٌُ ٠ىٍف ئ٨ ِب ٠طبق  (57)/ ا٠٦ّبْ / سٚاٖ ِغٍُ .  

 448خ١ًٍ ، اٌغٍٛ ، ؿ.  
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. ( )" . فيو برفؽ ، كال تبغضكا ألنفسكـ عبادة اهلل ، فإف المنبت ال أرضا قطع كال ظيرا أبقػى 

ًتيفه ك" مَّـى ًإفَّ ىىذىا الدّْيفى مى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى () " .ؽو ػفىأىٍكًغميكا ًفيًو ًبًرؼٍ ، قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى
 

كاف يقاؿ اعمؿ كأنت مشفؽ كدع العمؿ كأنت تحبو ، عمؿ " كقد كرد عف يحيى بف جعدة قاؿ 

ف قؿ خير مف عمؿ منقطع  " . دائـ كا 

أدركت مف أصحاب رسكؿ اهلل صمى اليك عميو كسمـ أكثر ممف : " كعف عمر بف اسحؽ قاؿ 

" .  سبقني منيـ ، فما رأيت قكما أيسر سيرة كال أقؿ تشديدا منيـ 

 ()" . ديف اهلل فكؽ التقصير كدكف الغمك: كقاؿ الحسف " 

 البعد عف اهلل  :المطمب العاشر 

". إف المبتدع كالغػالي ميما يزعـ أنو يتقرب إلى اهلل ببدعتو كغمكه فيك بعيد عف اهلل عز كجؿ  " 
 ()". إذ ال معنى لمبدعة إال أف يككف الفعؿ في اعتقاد المبتدع مشركع كىك ليس بمشركع  " ()

إف االجتياد كاإلخبلص لف يغني عف صاحبو شيئا ما لـ يقترف بو اتباع النبي صمى اهلل عميو 

ال يقبؿ اهلل مف ذم بدعة : " كسمـ فقد ركم عف األكزاعي أنو قاؿ كاف بعض أىؿ العمـ يقكؿ 

كمما " ، ألنيـ " صبلة كال صياما كال صدقة كال جيادا كال حجا كال عمرة كال صرفا كال عدال 

 ()" .ازدادكا اجتيادا صكما كصبلة ازدادكا عف اهلل بعدا 

 ( )" كقكع التشديد مف اهلل "  كقكع المسمـ في التشديد عمى نفسو ، :المطمب الحادم عشر 

                                                 
، ٘ىزا سٚاٖ اثٓ 28 ـ ؿ27 ، ؿ4743/ اٌمقذ فٟ اٌؼجبدح ٚاٌغٙذ فٟ اٌّذاِٚخ / اٌق٩ح / 3ط/ سٚاٖ اٌج١ٙمٟ ، اٌغٕٓ اٌىجشٜ .  

ػم١ً ٚلذ ل١ً ػٓ ِؾّذ ثٓ عٛلٗ ػٓ ِؾّذ ثٓ إٌّىذس ػٓ ػبئؾخ ٚل١ً ػٕٗ ػٓ ِؾّذ ثٓ إٌّىذس ػٓ إٌجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ 

 ِشع٩ ٚل١ً ػٕٗ غ١ش رٌه 

ئعٕبدٖ مؼ١ف ، : ، ؽممٗ ا٨سٔبؤٚه ٚلبي346 ، ؿ13052/ ِغٕذ أٔظ ثٓ ِبٌه / ثبلٟ ِغٕذ اٌّىضش٠ٓ  / 20ط/سٚاٖ ا٦ِبَ أؽّذ .  

 ؽغٓ ثؾٛا٘ذٖ ٌٗ ؽب٘ذ ػٕذ اٌج١ٙمٟ ِٓ ؽذ٠ش ػجذ هللا ثٓ ػّشٚ ثٓ اٌؼبؿ ، 

 395 ـ ؿ389، ؿ1ط/ اٌؾبهجٟ ، ا٨ػزقبَ .  

 735، ؿ2ط/ ا٠ٌٍٛؾك ، ِؾىٍخ اٌغٍٛ .  

 604، ؿ2ط/ اٌؾبهجٟ ، ا٨ػزقبَ .  

 142، ؿ1ط/ اٌؾبهجٟ ، ا٨ػزقبَ .  

 740ا٠ٌٍٛؾك ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ.  
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بقرة بني  )كقد أىمؾ اهلل األمـ السابقة بكثرة األسئمة فشددكا فشدد اهلل عمييـ كمف ذلؾ قصة 

َنا ِإْصًرا َكَ ا   : قاؿ تعالىإسرائيؿ ، فالذم يشدد عمى نفسو يشدد اهلل عميو ،  رَ ػََّنا َو َ َ ْ ِ ْل َعَليػْ

ْلَنا َما  َ  َاَقَة لََنا  ِِه َواْعُي َعنَّا َواْغِ ْر لََنا َواْرَحْ َنآ َأنَت  َحَ ْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن قَػْ ِلَنا رَ ػََّنا َو َ ُ َ  ّْ

 ، فاهلل تعالى بيف لنا الحراـ كالحبلؿ ، كسكت عف أشياء ()  َمْو َنَا فَانُصْرنَا َعَلى اْلَ ْوـِ اْلَكاِفرِينَ 

نما رحمة باألمة كىذا يدخؿ تحت عفك اهلل سبحانو كتعالى كرحمتو بعباده  . غير ناس ليا كا 

ًف اٍبًف عيمىرى "كقد كرد ذلؾ ( )، " فإف اهلل يحب أف يؤخذ برخصو كما يكره أف تؤتى معصيتو  "  عى

ا يىٍكرىهي أىٍف تيٍؤتىى  وي كىمى مَّـى ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ أىٍف تيٍؤتىى ريخىصي سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى

  () " . مىٍعًصيىتيوي 

فاهلل تعالى لـ يأمر : تشديد بالشرع كالنذكر أك الكفارات كغيرىا : كمف صكر التشديد عمى النفس 

المسمـ باألعماؿ الشاقة ، كلكف إذا ألـز المسمـ نفسو بذلؾ كجب عميو الكفاء فالنذر مثبل منيي 

عنو في األصؿ ، فإف عقده اإلنساف كنذر شيئا مف الطاعات كجب فعمو ، شدد ، فشدد اهلل عميو 

عىٍف "كقد يككف تشديد الناس عمى أنفسيـ سببا في إيجاب ما لـ يجب أك تحريـ ما لـ يحـر ، . 

جَّ  ـٍ اٍلحى مىٍيكي مَّـى فىقىاؿى أىيُّيىا النَّاسي قىٍد فىرىضى المَّوي عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى طىبىنىا رىسيكؿي المًَّو صى ٍيرىةى قىاؿى خى أىًبي ىيرى

مىٍيًو  مَّى المَّوي عى ثنا فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى تَّى قىالىيىا ثىبلى اـو يىا رىسيكؿى المًَّو فىسىكىتى حى ؿه أىكيؿَّ عى كا فىقىاؿى رىجي جُّ فىحي

ـٍ ًبكىٍثرىًة  ـٍ فىًإنَّمىا ىىمىؾى مىٍف كىافى قىٍبمىكي ٍكتيكي ا تىرى كًني مى ا اٍستىطىٍعتيـٍ ثيَـّ قىاؿى ذىري لىمى بىٍت كى ـٍ لىكىجى مَّـى لىٍك قيٍمتي نىعى سى كى

ـٍ عىٍف شىٍيءو  ذىا نىيىٍيتيكي ا اٍستىطىٍعتيـٍ كىاً  ـٍ ًبشىٍيءو فىٍأتيكا ًمٍنوي مى ـٍ فىًإذىا أىمىٍرتيكي مىى أىٍنًبيىاًئًي ـٍ عى ًفًي ـٍ كىاٍخًتبلى سيؤىاًلًي

فإف اإلنساف إذا أحدث شيئا مف الغمك ابتبله اهلل بصنكؼ : "  ، كأما التشديد بالقدر () " فىدىعيكهي 

                                                 
 286آ٠خ / عٛسح اٌجمشح .  

 179، ؿ1ط/ الزنبء اٌقشاه اٌّغزم١ُ / اثٓ ر١ّ١خ .  

ؽذ٠ش :  ، ؽممٗ ا٨سٔبؤٚه ٚلبي107 ، ؿ5866/ ؽذ٠ش اثٓ ػّش/ ِغٕذ اٌّىضش٠ٓ ِٓ اٌقؾبثخ  / 10ط/ سٚاٖ ا٦ِبَ أؽّذ .  

فؾ١ؼ ، ػجذ اٌؼض٠ض ِؾّذ ، ٚ٘ٛ اٌذساٚسدٞ سٜٚ ٌٗ اٌجخبسٞ ِمشٚٔب ٚرؼ١ٍمب ، ٚاؽزظ ثٗ ِغٍُ ٚ٘ٛ فذٚق ، ٚثم١خ سعبٌٗ صمبد سعبي 

.   ػٓ ِؾّذ ثٓ اعؾك ثٓ ئثشا١ُ٘ ٌِٛٝ صم١ف 2742/ اٌقؾ١ؼ غ١ش ؽشة ثٓ ل١ظ اٌغبلو ِٓ ٘زا ا٦عٕبد ، أخشعٗ اثٓ ؽجبْ 

 638 ، ؿ1337/ فشك اٌؾظ ِشح فٟ اٌؼّش  (73)/ اٌؾظ / سٚاٖ ِغٍُ .  
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 كمنيا تمبيس إبميس عمى ()كمف ذلؾ الكسكسة " مف األقدار التي يحدث لو بسببيا شدة كمشقة 

مَّى المَّوي  ككاف( )..المسمـ في الثياب التي يستتر بيا ، أك في كضكئو أك صبلتو  رىسيكؿى المًَّو صى

مَّـى يىقيكؿي  سى مىٍيًو كى ـٍ فىشىدَّدى المَّوي " عى مىى أىٍنفيًسًي ـٍ فىًإفَّ قىٍكمنا شىدَّديكا عى مىٍيكي ـٍ فىييشىدَّدى عى مىى أىٍنفيًسكي الى تيشىدّْديكا عى

ـٍ  مىٍيًي كىاًمًع كىالدّْيىاًر كىرىٍىبىاًنيَّةن اٍبتىدىعيكىىا مىا كىتىٍبنىاىىا عى ـٍ ًفي الصَّ ـٍ فىًتٍمؾى بىقىايىاىي مىٍيًي  ()" . عى

تضييع الحقكؽ   : المطمب الثاني عشر

كفي المقابؿ يفرط في جانب آخر كمف يقـك الميؿ في  (إفراط  ) حيث يبذؿ جيده في جانب 

العبادة كالصبلة فيضيع حقكؽ الزكجة أك كمف يصـك في النيار فيتباطأ عف فريضة الجياد ، أك 

 كمف أمثمة ()" ما رأيت إسرافا إال كبجانبو حؽ مضيع "  كقاؿ أحد الحكماء ()الكسب الحبلؿ ، 

كقد لبس عمى كثير مف " " تمبيس إبميس " تضييع الحقكؽ ما ذكره ابف الجكزم في كتابو 

كمنيـ مف ... " " كأكؿ تمبيسو عمييـ إيثارىـ التعبد عمى العمـ ... " " المتعبديف بقمة عمميـ 

اإلسراؼ في الماء ، : يمبس عميو بكثرة استعماؿ الماء كذلؾ يجمع عميو أربعة أشياء مكركىة 

تضييع العمر القيـ فيما ليس بكاجب كال مندكب ، كالتعاطي عمى الشريعة إذا لـ يقنع بما قنعت 

بو مف استعماؿ لماء القميؿ كالدخكؿ فيما نيت عنو مف الزيادة عمى الثبلث ، كربما أطاؿ 

 كيكفي ىذا المثؿ ( )"الكضكء ففات كقت الصبلة أك فات أكلو كىك الفضيمة أك فاتتو الجماعة 

شاىدا عمى تضييع الحقكؽ كتفكيت األجر لممغالي مع ما يسببو لنفسو مف اضطراب ، كتحميؿ 

.  نفسو مشقة أكثر مما تحتمؿ 

اليبلؾ   : المطمب الثالث عشر

                                                 
 442 ِٚب ثؼذ٘ب  ، خ١ًٍ ، اٌغٍٛ ، ؿ744 ، ؿ2ط/ ا٠ٌٍٛؾك ، ِؾىٍخ اٌغٍٛ .  

  ِٚب ثؼذ٘ب135اٌغٛص٠خ ، رٍج١ظ ئث١ٍظ ، ؿ.  

/ 6/ِغّغ اٌضٚائذ "  ؽممٗ اٌغ١ذ ِؾّذ اٌغ١ذ ٚلبي ئعٕبدٖ مؼ١ف ، أٚسدٖ ا١ٌٙضّٟ فٟ 4904/ اٌؾغذ / ا٤دة  / 4ط/سٚاٖ أثٛ داٚد .  

سٚاٖ أثٛ ٠ؼٍٝ ٚسعبٌٗ سعبي اٌقؾ١ؼ غ١ش عؼ١ذ ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ أثٟ اٌؼ١ّبء ٚ٘ٛ صمخ لبي اٌؾبفع فٟ اٌزمش٠ت : ٚلبي  " 256ؿ

عؼ١ذ ِمجٛي  

  ِٚب ثؼذ٘ب 751 ، ؿ2ط/ا٠ٌٍٛؾك ، ِؾىٍخ اٌغٍٛ .  

 450خ١ًٍ ، اٌغٍٛ ، ؿ.  

 132ـ ؿ131اثٓ اٌغٛصٞ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ.  
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 كيراد بو العذاب أك العقكبة لؤلمة في الدنيا أك في اآلخرة كيككف اليبلؾ بسبب ذنكب األمة 

ٍنوي قىاؿى سىًمٍعتي رىجيبلن "أك بسبب االختبلؼ في الكتاب  . كمعاصييا  ٍف اٍبًف مىٍسعيكدو رىًضيى المَّوي عى  عى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى فىيىا فىًجٍئتي ًبًو النًَّبيَّ صى مَّـى يىٍقرىأي ًخبلى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى سىًمٍعتي النًَّبيَّ صى قىرىأى آيىةن كى

ـٍ اٍختىمىفيكا  كيمىا ميٍحًسفه كىالى تىٍختىًمفيكا فىًإفَّ مىٍف كىافى قىٍبمىكي قىاؿى ًكبلى فىأىٍخبىٍرتيوي فىعىرىٍفتي ًفي كىٍجًيًو اٍلكىرىاًىيىةى كى

  () " . فىيىمىكيكا

مَّـى اٍقرىءيكا اٍلقيٍرآفى مىا ك"  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًميّْ قىاؿى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ٍبًد المًَّو اٍلبىجى ٍندىًب ٍبًف عى عىٍف جي

ـٍ فىًإذىا اٍختىمىٍفتيـٍ ًفيًو فىقيكميكا مىٍيًو قيميكبيكي  ( ) "اٍئتىمىفىٍت عى

                                                 
ِب ٠زوش فٟ  (1)/ فٟ اٌخقِٛبد  / 2ط/  ، ٚسٚاٖ اٌجخبسٞ 706 ، ؿ 3476/ ؽذ٠ش اٌغبس / أؽبد٠ش ا٤ٔج١بء/ سٚاٖ اٌجخبسٞ .  

ُ فؼٓ " 250 ، ؿ2410ا٤ؽخبؿ ٚاٌخقِٛخ ث١ٓ اٌّغٍُ ٚا١ٌٙٛدٞ  ِّٟ َفٍٝه هللاه ْٓ إٌهجِ ِِ ْؼُذ  ِّ ْؼُذ َسُع٩ً لََشأَ آ٠َخً َع ِّ ِ ٠َمُُٛي َع  َػْجَذ هللاه

 َْ ْٓ َوب َِ ْه  ِ ُ لَبَي ٨َ رَْخزٍَِفُٛا فَا ٌٓ لَبَي ُؽْؼجَخُ أَظُُّٕٗ ْؾِغ ُِ ب  َّ َُ فَمَبَي ِو٩َُو َعٍه َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِ َفٍٝه هللاه ِٗ َسُعَٛي هللاه ِٖ فَأَر١َُْذ ثِ َُ ِخ٩َفََٙب فَأََخْزُد ث١َِِذ َعٍه َٚ  ِٗ َػ١ٍَْ

ُْ اْخزٍََفُٛا فٍَََُٙىٛا َغ ، ٚسٚاٖ ِغٍُ ثشٚا٠خ أخشٜ ػٓ" لَْجٍَُى ِّ ب لَبَي فََغ ًِ ْٛ َ٠ َُ َعٍه َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِ َفٍٝه هللاه ْشُد ئٌَِٝ َسُعِٛي هللاه ٍشٚ لَبَي َ٘غه ّْ َٓ َػ ِ ْث  َػْجَذ هللاه

 ُْ َْ لَْجٍَُى ْٓ َوب َِ ب ٍَََ٘ه  َّ ٌَْغَنُت فَمَبَي ئِٔه ِٗ ا ِٙ ْع َٚ َُ ٠ُْؼَشُف فِٟ  َعٍه َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِ َفٍٝه هللاه ِٓ اْخزٍََفَب فِٟ آ٠ٍَخ فََخَشَط َػ١ٍََْٕب َسُعُٛي هللاه اَد َسُع١ٍَْ َٛ أَْف

ٌِْىزَبةِ  ُْ فِٟ ا ِٙ  1323 ، ؿ2666/ إٌٟٙ ػٓ ِزؾبثٗ اٌمشآْ / اٌؼٍُ  " / ثِبْخز٩َِفِ

 1323 ، ؿ2667/ إٌٟٙ ػٓ ارجبع ِزؾبثٗ اٌمشآْ ، ٚاٌزؾز٠ش ِٓ ِزجؼ١ٗ  ( 1 )/ اٌؼٍُ / سٚاٖ ِغٍُ .  
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تمييد 

إف العكدة إلى الكسطية اإلسبلمية ليس باألمر السيؿ الييف ، بؿ تحتاج العكدة إلى تكثيؼ 

الجيكد المشتركة مف الحكاـ ، كالعمماء ، كعامة المجتمع المسمـ ، حيث نحتاج إلى مكاجية 

عممية متعددة الجيكد كمتضافرة قادرة عمى ىدـ األفكار المتطرفة ذات اليميف كذات اليسار كالتي 

كال بد مف .  ابتعدت عف جادة الحؽ كالعكدة بيا إلى الكسط اإلسبلمي بضكابطو كبسماتو 

 (). مكاجية التطرؼ الفكرم بالفكر المثمر كالحكار البناء اليادؼ 

كاألمة اإلسبلمية في أم مكقع في األرض مكمفة أف تتخذ التدابير المناسبة حماية كردعا ، تقكيما 

صبلحا مف أجؿ إيجاد مجتمع سميـ صالح مف االنحراؼ كالفساد كالسير بو إلى الطريؽ  كا 

 ()...كأف يشمؿ اإلصبلح أفراد األمة ، جماعتيا ، أسرىا ، جماعاتيا ، .المستقيـ 

   كفي ىذا المبحث سأبيف أىـ التدابير التي مف شأنيا إعادة األمة إلى كسطيتيا كحمايتيا مف 

: االنحرافات يمنة كيسرة 

دكاـ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر عمى سبيؿ التذكير المستمر  : المطمب األكؿ 

كيعتبر ذلؾ مف أىـ الكاجبات التي تتكمؼ بيا األمة اإلسبلمية ، كتياكنيا في ىذا األمر يعكد 

كيعتبر األمر بالمعركؼ (  ).عمييا بالضعؼ كتفرؽ الكممة كطمع األعداء كتشتيت الجماعات 

كالنيي عف المنكر القطب األعظـ في الديف كبإقامتو استحقت األمة اإلسبلمية أف تككف خير 

كالخطاب في األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر متكجو إلى فئتيف مف  " ()أمة أخرجت لمناس 

فأىؿ العمـ : العمماء : كيعتبر ذلؾ جزءا مف الكاجب المنكط بيـ كالفئة الثانية : الكالة ": المجتمع 

َوْلَتُكن مّْنُكْم أُمٌَّة يَْدُعوَف ِإَلى اْلَ ْيِر َويَْ ُمُروَف  ِاْلَ ْعُروِؼ  : بقكلو تعالىىـ أخص المعنييف 

                                                 
 455خ١ًٍ ،  ا ٌغٍٛ ، ؿ. 

 221، ؿ2ط/ا١ٌّذأٟ ، فمٗ اٌذػٛح ئٌٝ هللا .  

 222، ؿ2ط/ا١ٌّذأٟ ، اٌّشعغ ٔفغٗ  .

 287اٌقبٚٞ ، اٌضٛاثذ ٚاٌّزغ١شاد ، ؿ.  
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َهْوَف َعِن اْلُ نَكِر َوُأْولَػِ َك ُ ُم اْلُ ْ ِلُ وفَ  فيؤالء يضبط إنكارىـ : كأما عامة المسمميف  "()  َويَػنػْ

بضكابط شرعية كثيرة كشركط تختمؼ باختبلؼ المنًكر كالمنكىر عميو كالمنكىر  كلكف حيف تتحقؽ 

 كمف أىـ ىذه الشركط أف يككف ()" . ىذه الضكابط كتتكافر الشركط يسكغ لممرء األمر كالنيي

المنكر محؿ اتفاؽ بيف األئمة المشيكد ليـ بأىمية االجتياد عمى أنو مف المنكرات المحرمة في 

 (). الشرع فعبل أك تركا ، كأف يككف فاعؿ المنكر عالما بحرمتو مجاىرا بو 

نشر التكعية كالتثقيؼ بيف المسمميف  : الفرع األكؿ 

 فيجب أف ننشر بيف المسمميف أف اليسر مف أىـ سمات اإلسبلـ كأنو ال يعني التميع كالتسيب  

كأنو محدد المعالـ كالضكابط ليعمـ الذيف يتشددكف في الديف كيعتقدكف أنيـ يعبدكف اهلل بغمكىـ أف 

 .عمميـ ىذا مناقض لمفطرة كالشرع 

أف الديف اإلسبلمي جاء مكافقا لمفطرة   : الفرع الثاني

يجب أف ننشر بيف المسمميف أف اهلل جعؿ ىذا الديف ديف الفطرة ، كأمكر الفطرة مستقرة بالنفكس 

، سيؿ عمييا تقبميا ، كمما تركز في النفس النفكر مف الشدة كالعنؼ ، كاهلل تعالى أراد عمـك 

.  الشريعة كدكاميا لذلؾ كاف تنفيذىا بيف الناس سيبل 

التحذير مف الغمك في األقكاؿ كاألفعاؿ  : الفرع الثالث 

كمف جية أخرل يجب التحذير مف الغمك كأنو مناقض لميسر كالتيسير فيك في التعامؿ مع النفس 

إعنات بيا ، كتضييؽ عمييا كمع الناس إعنات ليـ كتضييؽ عمييـ  ، كأف رفع الغمك ال يككف إال 

 ( ). بالعكدة إلى ما ىك مكافؽ لمقصكد الشارع 

اإلعراض عف الذيف يخكضكف في أحاديث التشكيؾ كالكفر : الفرع الرابع 

                                                 
 104آ٠خ / عٛسح آي ػّشاْ .  

 971ـ ؿ969، ؿ3ط/ ا٠ٌٍٛؾك ، ِؾىٍخ اٌغٍٛ.  

 241 ، ؿ2ط/ ا١ٌّذأٟ، فمٗ اٌذػٛح ئٌٝ هللا .  

 978  ، ؿ977، ؿ 3ط/ ا٠ٌٍٛؾك ، اٌّشعغ اٌغبثك.  
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كيجب عمى كؿ مسمـ ػ بأمر مف اهلل تعالى ػ أف يعرض عف الذيف يخكضكف في آيات اهلل 

بأحاديث كفر أك تشكيؾ أك طعف أك تشكيو ، كالمراد باإلعراض مفارقة المجمس كعدـ القعكد مع 

الخائضيف ، إلشعارىـ بفحش ما يصنعكف كتفريطيـ في حؽ اهلل تعالى كالمكافقة عمى انتياؾ 

ال كانت  ف استطاع المسمـ أف يقيـ الحجة عمييـ كيجادليـ بالحسنى فعميو أف يفعؿ كا  حرمتو ، كا 

 .المفارقة في حقو كاجبة 

ُهْم َحتَّى َيُ وُضوْا ِفي َحِديٍث َغْيرِِو    :قاؿ تعالى  َوِإَذا رََأْيَت الَِّذيَن َيُ وُضوَف ِفي آيَا َِنا فََ ْعِرْض َعنػْ

 َوَما َعَلى الَِّذيَن يَػتػَُّ وَف ِمْن 68َوِإمَّا يُنِ يَػنََّك ال َّْيطَاُف َفالَ  َػْ ُعْد  َػْعَد الذّْْكَرى َمَ  اْلَ ْوـِ الظَّاِلِ يَن 

 ()  ِحَ اِ ِهم مّْن َشْيٍء َولَػِكن ِذْكَرى َلَعلَُّهْم يَػتػَُّ وفَ 

االعتراؼ باالنتماء لإلسالـ  : المطمب الثاني 

نما  يجب أف يعترؼ المجتمع أنو منتمي لئلسبلـ كأف اإلسبلـ ليس شعارا يرفع أك ىكية تحمؿ كا 

ىك منيج حياة متكامؿ بصبغتو الربانية ، يكجييا كيضع ليا اإلطار الذم يضبط سيرىا كحركتيا 

 ( ).، فيرشدىا إلى طريؽ الصبلح كيحمييا مف الزلؿ 

فبل بد ليذا المجتمع حتى يككف مسمما أف يمتـز باإلسبلـ كمو في شتى مرافؽ الحياة كالرضا بحكـ 

 َأفَػتُػْؤِمُنوَف  : قاؿ تعالى اهلل كرسكلو في الشؤكف السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية 

نْػَيا َويَػْوـَ   ِ َػْعِض اْلِكَتاِب َوَ ْكُ ُروَف  ِ َػْعٍض َفَ ا َجَزاء َمن يَػْ َعُل َذِلَك ِمنُكْم ِإ َّ ِخْزٌي ِفي اْلَ َياِة الدُّ

 ()  اْلِ َياَمِة يُػَردُّوَف ِإَلى َأَشدّْ اْلَعَذاِب َوَما الّلُه  َِ اِفٍل َع َّا  َػْعَ ُلوفَ 

                                                 
 69ـ 68آ٠خ / عٛسح ا٤ٔؼبَ .  

 462ـ ؿ461، خ١ًٍ ، اٌغٍٛ ،131 ، ؿ130اٌمشمبٚٞ ، اٌقؾٛح ا٦ع١ِ٩خ ث١ٓ اٌغؾٛد ٚاٌزطشف ، ؿ.  

 85آ٠خ / عٛسح اٌجمشح .   
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فحتى يستقر المجتمع ال بد أف تككف الحاكمية فيو لجية كاحدة ىي الخالؽ عز كجؿ ممثمة 

ِإنََّ ا َكاَف قَػْوَؿ اْلُ ْؤِمِنيَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّه  :  قاؿ تعالى بالقرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة

نَػُهْم َأف يَػُ وُلوا َسِ ْعَنا َوَأ َْعَنا َوُأْولَِ َك ُ ُم اْلُ ْ ِلُ وفَ   ()  َوَرُسوِلِه لَِيْ ُكَم  َػيػْ

كاجب أكلي األمر في العكدة إلى الكسطية اإلسالمية   : المطمب الثالث 

ينبغي عمى الدكلة أسممة جميع أجيزتيا السياسية كاالقتصادية كالتعميمية ، كأف ال يككف الديف 

لممساجد كخطب الجمعة ، فاإلسبلـ ديف شامؿ متكامؿ كمف ىنا اكتسب عمكميتو فأصبح دينا 

إف كؿ كممة في كتاب اهلل كسنة رسكلو عميو السبلـ ىي جزء مف منيج التربية . " كسطا 

فالمنيج القرآني يتناكؿ اإلنساف كمو .... " اإلسبلمية ، كلك كانت تكجييا سياسيا أك اقتصاديا 

جسمو عقمو ركحو ، كيأخذ ألكاف النشاط كميا ،في الحياة الدنيا ، كما يترتب عمييا في الحياة 

فيذا الديف ديف تربية ، كالكتاب المنزؿ مف عند اهلل عمى رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ . اآلخرة 

 فالمدارس مثبل يجب أف تكلي التربية اإلسبلمية جؿ اىتماميا ()ىك منيج شامؿ لمتربية  

باإلضافة إلى العمـك األخرل التي تكظؼ لخدمة ىذا الديف كأىمو فتخرج جيبل ربانيا محدد اليدؼ 

َوَما َخَلْ ُت اْلِ نَّ  قاؿ تعالى كي يحقؽ في الككف ما أراده اهلل منو مف االستخبلؼ كالعبادة 

نَس ِإ َّ لِيَػْعُ ُدوِف  ُهم مّْن رّْْزٍؽ َوَما ُأرِيُد َأف يُْطِعُ وفِ {56}َواْْلِ  ِإفَّ اللََّه ُ َو الرَّزَّاُؽ ُذو {57 } َما ُأرِيُد ِمنػْ

ِة اْلَ ِتينُ   ، كلتحقيؽ ذلؾ يجب مراعاة عدة أمكر مف بينيا إعادة صياغة المناىج مف ()  اْلُ وَّ

 فننشئ جيبل يككف ()المرحمة األساسية ، كأف تزداد العناية بالمغة العربية كالديف اإلسبلمي ، 

بمثابة حجر األساس لمقياـ بالتغيير ، فننشر العقيدة اإلسبلمية الصحيحة كنعطي تصكرا صحيحا 

عف اإلسبلـ سمككا كتعامبل كمنيجا لمحياة ، فتحؿ تدريجيا الكسطية بسماتيا بدؿ التفريط كاإلفراط 

                                                 
 51آ٠خ / عٛسح إٌٛس  . 

  (1993َ٘ـ ـ 1413 ) ، 1 ، ِىزجخ اٌغٕخ ، اٌمب٘شح ، ه3 ـ ؿ2لطت ، ِؾّذ ، ا٦ع٩َ وجذ٠ً ػٓ ا٤فىبس ٚاٌؼمبئذ اٌّغزٛسدح ، ؿ.  

 58 ـ 5 6آ٠خ/ عٛسح اٌزاس٠بد .  

 471خ١ًٍ ، اٌغٍٛ ، ؿ.  
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 ()  ِإفَّ الّلَه  َ يُػ َيػُّْر َما  َِ ْوـٍ َحتَّى يُػ َيػُّْروْا َما  ِ َنْػُ ِ ِهمْ  : قاؿ تعالى في جكانب الحياة المختمفة 

. 

أسممة الجياز اإلعالمي  : المطمب الرابع 

ينبغي عمى الدكلة اإلسبلمية أسممة الجياز اإلعبلمي فيككف إعبلمنا مستقبل متميزا بديبل عف اإلعبلـ 

الغربي الجاىمي الذم أفسد عمينا ديننا كأخبلقنا كقيمنا كلكث عقكؿ أبنائنا كسار بيـ عف جادة الحؽ 

مف ىنا كاف كاجب الدكلة مراقبة جياز  . ()كالخير ، فاستياف المسمـ بدينو كفرط في حؽ ربو 

، فيككف النظاـ اإلعبلمي ثابتا بأسسو ... الصحافة ، اإلذاعة ، التمفاز : اإلعبلـ بجميع فئاتو 

كأساليبو المستمدة مف الجذكر الثابتة التي كضعيا اهلل تعالى في اإلسبلـ كال يجكز لو أف يخرج عف 

: المجاؿ المحدد لو ، كمف جية أخرل فينالؾ كاجب عمى اإلعبلمييف أنفسيـ ، كأىـ كاجب عمييـ 

أف يرضكا بثكابت اإلسبلـ كأف يدكركا في فمكو ، كأف يعممكا فكرىـ الستنتاج قكاعد اإلعبلـ مف خبلؿ 

اآليات الكريمة كالسنة الشريفة المطيرة كأف ال يغرييـ بريؽ المدنية الخادع حتى يتطفمكا عمى مكائدىا 

  (). كيستميمكا أفكارىـ منيا 

: كمف العكامؿ التي تساعد عمى ثبات اإلعبلـ اإلسبلمي 

أف يخمصكا نياتيـ هلل تعالى  : الفرع األكؿ 

  ()  َفَ ن َكاَف يَػْرُجو ِلَ اء رَ ِّْه فَػْليَػْعَ ْل َعَ اًل َصاِلً ا َوَ  ُيْ ِرْؾ  ِِعَ اَدِة رَ ِّْه َأَحًدا : قاؿ تعالى

كبذلؾ تسكد قكاعد عامة بيف رجاؿ اإلعبلـ كىي معرفة الغاية ككضكح اليدؼ ، كالبعد عف 

المشاحنات كعدـ التنطع كالغمك كجعؿ حبؿ المكدة ممدكد بيف اإلعبلمي كالعامة كىذا ىدؼ ال 

. يتغير حكمو مف عصر إلى عصر 
                                                 

  11آ٠خ / عٛسح اٌشػذ .  

ثزقشف    . 153 ـ ؿ145لطت ، ا٦ع٩َ وجذ٠ً ػٓ ا٤فىبس ٚاٌؼمبئذ اٌّغزٛسدح ، ؿ.  

٘ـ  ـ 1412 ) ، 2، داس اٌؼ١ّش ٌٍضمبفخ ٚإٌؾش ، ه69ـ ؿ٠68ٛعف  ، ِؾّذ خ١ش سِنبْ ، خقبئـ ا٦ػ٩َ ا٦ع٩ِٟ ، ؿ.  

1991َ)  

 110آ٠خ / عٛسح اٌىٙف .  
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المحافظة عمى القكاعد الثابتة لمديف كالتمسؾ بيا  : الفرع الثاني 

يجب عمى اإلعبلمي اإلسبلمي المحافظة عمى القكاعد الثابتة لمديف كالتمسؾ بيا كعميو أف يبحث 

عف األساليب اإلعبلمية المختمفة في اإلسبلـ قبؿ كؿ شيء ثـ يستفيد مف تجارب اآلخريف كيقيس 

 .األخير عمى األكؿ 

محاسبة اإلعالمي نفسو  : الفرع الثالث 

أف يقؼ اإلعبلميكف كقفة محاسبة مع أنفسيـ ليعرفكا أيف كصمكا في دعكتيـ ، كىؿ بمغكا الدعكة إلى 

سائر الناس أـ قصركا ، كىؿ يعممكف كيد كاحدة أـ متفرقيف ، كىؿ أكلكا مكضكع الدعكة جؿ 

. اىتماميـ أـ غرقكا في الشيكات كالممذات 

كاجب اإلعالمي في تكضيح حقيقة الديف  : الفرع الرابع 

كما يجب عمى اإلعبلمييف أف يكضحكا لمناس حقيقة الديف اإلسبلمي كأنو ديف يسر ال عسر فيو ، 

كأنو ديف الرحمة ، كقد نيى عف الغمك في اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية الشريفة  فيككف إعبلميـ 

مسخرا لبياف منيج اإلسبلـ عف عمـ راسخ ككعي حضارم كمعالجة  مكضكعية لممشكبلت المعترضة 

 .، كىكذا تنصب جيكدىـ في جية كاحدة تبيف لمصديؽ كالعدك أف اإلسبلـ ثابت كدعكتو ثابتة 

الدعكة بالحكمة كاألسمكب المّيف  : الفرع الخامس 

يجب عمى اإلعبلـ أف يستخدـ األسمكب السيؿ الميف في دعكتو كأف ال يمجأ لمتشديد كالتنفير عمى 

الناس ، فالشريعة جاءت بالتكاليؼ القميمة البسيطة التي يفيميا المتعمـ كالعامي فتنفذ مف مشقة أك 

().نفكر 
 

 

التسمح بسالح العمـ كالحقيقة  : الفرع السادس 

                                                 
 ثزقشف  90 ـ ؿ٠70ٛعف ، خقبئـ ا٦ػ٩َ ا٦ع٩ِٟ ، ؿ.  
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ينبغي عمى كسائؿ اإلعبلـ اإلسبلمي التسمح بسبلح العمـ كالحقيقة ليرد عمى الشبيات التي تثار 

ضد اإلسبلـ كتبث بيف عكاـ المسمميف أف شرائع اإلسبلـ قد أصبحت قديمة كال تصمح لعصر 

(). الفضاء 
 

كىنالؾ العديد مف خصائص اإلعبلـ اإلسبلمي ال يسع المجاؿ لذكرىا جميعا كما أردت أف أصؿ 

إليو أف مف كاجب الدكلة أف تخضع اإلعبلـ لثكابت اإلسبلـ كأف تسيره بالطرؽ التي أباحيا الشرع 

فتأخذ الثكابت مف القرآف الكريـ كالسنة المطيرة كتترؾ الباب كاسعا لممتغيرات التي تستقييا مف 

اإلعبلـ اآلخر فيما ال يتعارض مع الثكابت ، كبذلؾ تتضح كسطية اإلعبلـ اإلسبلمي فميس 

ينبغي أف نبيف ليـ مقتضى ال إلو إال اهلل "جامدا قاصرا عمى المكاعظ كالحكـ كالدركس الدينية 

عندئذ .. في الثقافة في كؿ شيء .. في الفكر .. في السياسة .. في االجتماع .. في االقتصاد 

 ()".يككف إعبلمنا إسبلميا 

كأخيرا يجب أف نككف كاقعييف فيذا التغيير في الجياز اإلعبلمي ليس سيبل فحتى ننجح في 

إيجاد جياز إعبلمي إسبلمي يجب أف تنطبؽ حياتنا عمى قكاعد اإلسبلـ كأركانو كتنبثؽ انبثاقا 

ذاتيا مف تصكرات اإلسبلـ كمفاىيمو كمف منيجو السمككي العممي حينئذ يككف عندنا أمؿ في 

 كال ننسى أف اإلعبلـ ضركرم في باب (). إنشاء جياز إعبلمي إسبلمي لو خصائصو المتميزة 

األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ، فاإلعبلـ كخاصة التمفاز كالفضائيات ليا تأثيرىا المباشر 

. عمى العامة لذلؾ يجب االىتماـ بيا 

 

تنّكع أسمكب الدعكة  : المطمب الخامس 

                                                 
 ثزقشف 90 ـ ؿ٠70ٛعف ، خقبئـ ا٦ػ٩َ ا٦ع٩ِٟ ، ؿ.  

 151لطت ، ا٦ع٩َ وجذ٠ً ػٓ ا٤فىبس ٚاٌؼمبئذ اٌّغزٛسدح ، ؿ.  

 148لطت ، اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ .
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 يجب عمى الدعاة أخذ الشباب بالرفؽ كأف ال يستعمكا عمييـ ، كيعاممكىـ بركح األبكة الحانية  

نما يشعركنيـ أنيـ منيـ كأنيـ مستقبؿ األمة  كاألخكة الراضية ، كأف ال يككف ىميـ إبراز مساكئيـ ، كا 

 فندخؿ في قمكبيـ االطمئناف فيستمعكف الحؽ كيسعكف لو كينشركنو فدعكة النبي صمى ()كأمميا ، 

.  اهلل عميو كسمـ بالتبشير ال بالتنفير 

استشعار مخافة اهلل عز كجؿ  : المطمب السادس 

يجب عمى عمماء المسمميف استشعار مخافة اهلل تعالى كأنيـ في منصبيـ ىذا يتحممكف المسؤكلية عف 

 .أنفسيـ كعف العامة ، فمف كاجبيـ أف ال يكتمكف ما عمميـ اهلل ، كعمييـ أف ال يفتكا بغير عمػـ 

نشر عقيدة السمؼ ، عقيدة أىؿ السنة كالجماعة : المطمب السابع 

 كعمى العمماء مسؤكلية نشر عقيدة السمؼ ، عقيدة أىؿ السنة كالجماعة كتدريسيا في المدارس 

كالجامعات ، ككضعيا ضمف مناىجيـ ، كفي ذلؾ ضماف لممجتمع المسمـ مف األفكار المغالية 

(). التي تشكه عقيدتو كدينو 
 

احتراـ العمماء بعضيـ لبعض  : المطمب الثامف 

يجب أف يككف االحتراـ متبادؿ بيف العمماء ميما اختمفت المذاىب كتعددت كال يحؽ ألم منيـ 

تكفير اآلخر ما داـ قاؿ ال إلو إال اهلل فقد تكاردت األحاديث أنو مف قاليا عصـ دمو كمالو 

مَّـى قىاؿى أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتؿى عف أبي "()كحسابو عمى اهلل  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍيرىةى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى  ىيرى

قًّْو كىًحسىابيوي  نىٍفسىوي ًإالَّ ًبحى الىوي كى ـى ًمنّْي مى ٍف قىاؿى الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي عىصى تَّى يىقيكليكا الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي فىمى النَّاسى حى

مىى المَّوً   ، ككذلؾ االحتراـ المتبادؿ بيف المذاىب كالتعاكف فيما بينيـ عمى إقامة ثكابت () " عى

                                                 
 137 ـ 134اٌمشمبٚٞ ، اٌقؾٛح ا٦ع١ِ٩خ ث١ٓ اٌغؾٛد ٚاٌزطشف ، ؿ.  

 532ا٠ٌٍٛؾك ، اٌغٍٛ فٟ اٌذ٠ٓ ، ؿ.   

  106اٌمشمبٚٞ ،اٌقؾٛح ا٦ع١ِ٩خ ث١ٓ ا٨خز٩ف اٌّؾشٚع ٚاٌزفشق اٌّزَِٛ ، ؿ.  

ْٓ أَثِٟ " ٚسٚا٠خ أخشٜ ٌّغٍُ فٟ ٔفظ اٌجبة 38ؿ/ 21/ا٤ِش ثمزبي إٌبط ؽزٝ ٠مٌٛٛا ٨ ئٌٗ ئ٨ هللا  (8)/ا٠٦ّبْ / سٚاٖ ِغٍُ .    َػ

ِٗ فَاَِرا فََؼٍُٛا  ب ِعْئُذ ثِ َّ ثِ َٚ ُٕٛا ثِٟ  ِِ ٠ُْإ َٚ  ُ ْْ ٨َ ئٌََِٗ ئ٨ِه هللاه ًَ إٌهبَط َؽزٝه ٠َْؾَُٙذٚا أَ ْْ أُلَبرِ ْشُد أَ ِِ َُ لَبَي أُ َعٍه َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِ َفٍٝه هللاه ْٓ َسُعِٛي هللاه َُ٘ش٠َْشحَ َػ

 ِ ُْ َػٍَٝ هللاه ِؽَغبثُُٙ َٚ َب  ُْ ئ٨ِه ثَِؾمِّٙ اٌَُٙ َٛ ِْ أَ َٚ  ُْ بَءُ٘ َِ ِّٕٟ ِد ِِ ٛا  ُّ  "  َرٌَِه َػَق
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كيككف ذلؾ بالتسامح في األمكر المختمؼ فييا كىكذا تكتمؿ القاعدة الذىبية التي تقكؿ : اإلسبلـ 

، كلمكصكؿ إلى ىذه القاعدة ال " نتعاكف فيما اتفقنا عميو كيعذر بعضنا بعضا فيما اختمفنا فيو " 

 (): بد مف مبادئ منيا 

 أف يككف العمماء معتدليف في أحكاميـ: الفرع األكؿ 

 أف يككف العمماء معتدليف في أحكاميـ عمى غيرىـ فيحتـر كؿ صاحب مذىب رأم المذىب 

اآلخر دكف تجريح لو أك انتقاص  ػ إال بأمر يخرجو عف شرع اهلل فعمينا أف ننصحو ، فإف أبى 

أف كؿ ما ليس قطعيا : كذلؾ مبني عمى أصؿ ميـ كىك " فعمينا تحذير المسمميف مف اتباعو ػ 

ذا كاف يقبؿ االجتياد فيك يقبؿ االختبلؼ  "  . مف األحكاـ ىك أمر قابؿ لبلجتياد كا 

التسامح كاحتراـ الرأم اآلخر  : الفرع الثاني 

كمف القضايا التي تعيف عمى التسامح كاحتراـ الرأم اآلخر االعتقاد بإمكاف تعدد الصكاب ، 

كأف الصكاب في كؿ " فالتعدد ممكف كىذا ما يراه بعض األصكليكف مف التعدد في قضايا الفركع 

ف اختمفت االجتيادات كنتائجيا اختبلؼ تضاد ، ال  مسألة ما انتيى إليو حكـ المجتيد فييا ، كا 

كأما مف يرل " " مجرد اختبلؼ تنكع ، بأف رأل أحدىـ حؿ ىذا الشيء كاآلخر رأل حرمتو 

تصكيب كؿ المجتيديف باطبلؽ ، كىـ جميكر عمماء األمة ، كأف المجتيد قد يخطئ كقد يصيب 

، كىك ما تشيد لو ظكاىر النصكص مف القرآف كالسنة ، كتؤيده األدلة ، فعندىـ يمكف أف يتعدد 

(.)" الصكاب أيضا في حاالت معينة 
 

حتمية االختالؼ في تكييؼ الكاقع  : الفرع الثالث 

                                                 
  97اٌمشمبٚٞ ،اٌقؾٛح ا٦ع١ِ٩خ ث١ٓ ا٨خز٩ف اٌّؾشٚع ٚاٌزفشق اٌّزَِٛ ، ؿ 

 99اٌمشمبٚٞ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ 
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فمما يعيف عمى التسامح أف الخبلؼ الذم نشيده اليـك ليس خبلفا عمى الحكـ الشرعي كلكنو 

تحقيؽ " كىك ما يسميو الفقياء " خبلؼ عمى تكييؼ الكاقع الذم يترتب عميو الحكـ الشرعي 

()" . المناط 
 

تعدد الفصائؿ في الساحة اإلسالمية  : المطمب التاسع 

ينبغي أف يككف التعدد في ساحة العمؿ اإلسبلمي تعدد تنكع كتخصص ، بمعنى أف عمؿ 

جماعة منو في مجاؿ مف المجاالت ال يمغي عمؿ بقية الجماعات ، كعمى ىذه الجماعات أف 

تعمؿ في تكامؿ كتعاضد ، كأف تتبادؿ فيما بينيا التسديد كالتناصح  كأف يسكد بيف العامميف 

()لئلسبلـ مف التراحـ كالتغافر كالتناصر 
 

قالة العثرات ما يككنكف معيا أىبل لنصر اهلل كتكفيقو  كقد " فمكؿ عمـ أىمو كلكؿ فف رجالو " ().كا 

َوَما َكاَف اْلُ ْؤِمُنوَف لَِينِ ُروْا َكآفًَّة فَػَلْو َ   : قاؿ تعالىأشار القرآف إلى التخصص في عمـك الديف 

يِن َولِيُنِذُروْا قَػْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوْا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْ َذُروفَ  ُهْم  َآئَِ ٌة لَّْيتَػَ  َُّهوْا ِفي الدّْ   نَػَ َر ِمن ُكلّْ ِفْرَقٍة مّْنػْ

 
()( ) 

دكر العمماء في التيسير كالتبشير :  المطمب العاشر 

.  فيي مف كسائؿ التحفيز لئلنساف خاصة إذا كانت بداية إسبلمو أك ىدايتو 

فبل " فبل بد مف تيسير األمكر عميو كتبسيطيا كعرضيا دكف تشدد أك تكمؼ يرافقيا التبشير  " 

يشعر بثقؿ التكاليؼ كالكاجبات عميو كىذا كاف أسمكبو صمى اهلل عميو كسمـ كبذلؾ يعكد اإلسبلـ 

 (). إلى كسطيتو تحفو البساطة كاليسر 

                                                 
  ثزقشف103اٌمشمبٚٞ ، اٌقؾٛح ا٦ع١ِ٩خ ث١ٓ ا٨خز٩ف اٌّؾشٚع ٚاٌزفشق اٌّزَِٛ ، ؿ.  

 263اٌقبٚٞ ، اٌضٛاثذ ٚاٌّزغ١شاد ، ؿ 

 263اٌقبٚٞ ،اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ.  

 122آ٠خ / عٛسح اٌزٛثخ .  

 507خ١ًٍ ، اٌغٍٛ ، ؿ.  

 233اٌؼبٟٔ ، أعب١ٌت اٌذػٛح ٚاٌزشث١خ ، ؿ.  
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الثبات عمى الحؽ كاالعتصاـ بو  : المطمب الحادم عشر 

كمف أىـ الكاجبات الممقاة عمى عاتؽ المسمميف الثبات عمى الحؽ كاالعتصاـ بو ، فالنفس ال 

فَاْسَتْ ِ ْك  ِالَِّذي ُأوِحَي ِإلَْيَك : قاؿ تعالى يرتفع قدرىا إال بمقدار معرفتيا بالحؽ كتمسكيا بو 

ذا  ()  ِإنََّك َعَلى ِصَراٍط مُّْ َتِ يمٍ  كال يتكارل الباطؿ كأىمو إال بالجير بالحؽ كالعمؿ عمى نشره  كا 

(). فقدت مف األمة فيذا إيذاف بزكاؿ دكلة اإلسبلـ كتزعزع أركانيا 
 

دكر المساجد  : المطمب الثاني عشر 

فمممساجد دكر في إيجاد جيؿ قادر عمى حمؿ اإلسبلـ كنشره بسماحتو كيسره ، فيجب أف ال 

يقتصر المسجد عمى أداء الصمكات الخمس ، بؿ يجب أف يككف صرحا عمميا تربكيا ، كقاعدة 

.  ينطمؽ منيا الدعاة إلعداد األجياؿ عمى أساس ديني متيف 

 كبعد ذلؾ يأتي الدكر في اإلعداد النفسي لتحمؿ مشاؽ الدعكة ، منطمقيف بقكة عقيدتيـ كبأنيـ  

. الفئة المنصكرة إف شاء اهلل التي بشر بيا النبي صمى اهلل عميو كسمـ ، كأنيـ عمى الحؽ المبيف

 ىذه بعض النصائح لمعكدة إلى الكسطية اإلسبلمية ، كىي غيض مف فيض ، فمف يرل في 

نفسو القدرة عمى اإلصبلح ػ ميما كاف مكقعو ػ كاألخذ بيد المسمميف لمعكدة إلى الرشاد كالطريؽ 

. المستقيـ فميبادر كال ينتظر غيره ، كيحتسب كقتو كجيده عند اهلل 

( )  ِإفَّ الّلَه  َ يُػ َيػُّْر َما  َِ ْوـٍ َحتَّى يُػ َيػُّْروْا َما  ِ َنْػُ ِ ِهمْ   : قاؿ تعالى

                                                 
 43عٛسح اٌضخشف ، آ٠خ .  

 54ػضّبْ ، ِؼبٌُ اٌضمبفخ ا٦ع١ِ٩خ ، ؿ.  

 11آ٠خ / عٛسح اٌشػذ .  
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الخاتمة  

: مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا في ىذا البحث 

  الشيء بيف شيئيف ، األفضؿ األعدؿ ، الخير : لمكسطية معاف متعددة منيا .

  اختمؼ الفقياء كاألصكليكف في تحديد المعنى االصطبلحي لمكسطية إال أنيـ كجدكا أنو

. ال يخرج عف معناىا المغكم 

  تعتبر الكسطية إحدل خصائص اإلسبلـ كأىميما إذ أنيا تكاد تككف جزءا ال يتجزأ مف

. جميع الخصائص 

  ذيًكرىت الكسطية صراحةن في اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية الشريفة مما ال يدع مجاال

لمشؾ أنيا مف صمب عقيدتنا كشريعتنا كليست مف مفاىيـ  الغرب الدخيمة عمينا 

  تتسـ القكاعد األصكلية ضمنا مفيـك الكسطية أك إحدل سماتيا .

  يعبر عف الكسطية بالصراط المستقيـ كىك يقع بيف طرفي اإلفراط كالتفريط .

  لئلفراط صكر متعددة بيف المسمميف مما يترتب عميو أخطار عمى المعتقدات مف جية

.  كعمى الشريعة مف جية أخرل ، لذا ال بد مف اتباع طرؽ العبلج المبلئـ الستئصاليا

  لئلسبلـ طريؽ كاحد ىك الصراط المستقيـ ، كأم ابتعاد عنو يككف ابتعادا عف اإلسبلـ

ما إلى تفريط إذا كاف تقصيرا في  إما إلى اإلفراط  ػ إذا كاف زائدا عف شرع اهلل تعالى ػ كا 

. أداء شرع اهلل تعالى 

  لمكسطية ضكابط حتى تككف كسطية إسبلمية كال تفسر كما ييكل الناس فيمصقكف بيا ما

. ليس منيا  

  اليسر كرفع الحرج كالعدؿ : كلمكسطية سمات متعددة ذكرنا في البحث ثمانية منيا

. كاالعتداؿ كاالقتصاد كالحكمة كاالستقامة كالخيرية كالبينية 
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  في اإلسبلـ ثكابت ال يحؽ لممسمميف التبلعب فييا أك تحكيميا أك التساىؿ في الدفاع

نما مرنة مف داخميا ػ أم أنيا تسمح بالحركة  عنيا ، كلكف ىذه الثكابت ليست جامدة كا 

.  دكف الخركج عف حدكدىا 

  كيكجد في اإلسبلـ متغيرات يدخؿ فييا مجاؿ االجتياد .

  كتعتبر الثكابت كالمتغيرات إحدل مظاىر الكسطية اإلسبلمية فينالؾ حركة كىنالؾ

. ضكابط 

  إف مف أىـ أسباب ابتعاد الناس عف الكسطية اإلسبلمية الجيؿ كاتباع اليكل كالتعصب

. كأما األسباب األخرل فتككف فركعا ليذه األسباب . المذىبي كالفكرم 

  االبتداع في الديف ما ليس منو : كلبلبتعاد عف الكسطية اإلسبلمية آثار كثيرة منيا

كيحدث الخمؿ في النفس ، كيضيع الحقكؽ ، كيحدث التشديد عمى النفس ، فيبتعد 

المسمـ عف طريؽ اليداية ، فطريؽ الحؽ كطريؽ الباطؿ ال يمتقياف كيستحؽ اإلنساف 

. اليبلؾ لتعديو عمى شرع ربو 

  كالميمة : كعمى األمة اإلسبلمية كاجب كمسؤكلية عظيمة لمعكدة إلى كسطية اإلسبلـ

عمى الجميع كليست خاصة بفئة محددة فاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كؿ يعمؿ 

فالحاكـ مسئكؿ كالعالـ مسئكؿ كالمجتمع مسئكؿ كالمربي مسئكؿ : حسب قدرتو كطاقتو 

                                                                                                                                                                                      .
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 قائمة اآليات القرآنية

 

رقـ الصفحة رقـ اآلية اآلية السكرة 
ياؾ نستعيف الفاتحة   173 ، 45 5إياؾ نعبد كا 
 185 ، 46 6إىدنا الصراط المستقيـ الفاتحة 
 185 ، 46 7صراط الذيف أنعمت عمييـ الفاتحة 
 100 75أفتطمعكف أف يؤمنكا لكـ  البقرة 
 245 85أفتؤمنكف ببعض الكتاب كتكفركف ببعض البقرة 
 163 129كيعمميـ الكتاب كالحكمة البقرة 
 106 142ييدم مف يشاء إلى صراط مستقيـ البقرة 
  188 ،184 ،40 ، 7 143ككذلؾ جعمناكـ أمة كسطا البقرة 
 217 151كما أرسمنا فيكـ رسكال يتمك عميكـ آياتنا البقرة 
 207 ،121 ،56 ،31 173 فال إثـ عميو فمف اضطر غير باغ كال عادالبقرة 
 196 177ليس البر أف تكلكا كجكىكـ قبؿ المشرؽ كالمغرب البقرة 
 198 ،93 178يا أييا الذيف آمنكا كتب عميكـ القصاص البقرة 
 120 ،60 ،32أ ،  185شير رمضاف الذم أنزؿ فيو القرآف البقرة 
 198 187تمؾ حدكد اهلل فال تقربكىا  البقرة 
 153 201ػ200فمف الناس مف يقكؿ ربنا آتنا في الدنيا البقرة 
ْسَتِقيـٍ ة البقر  106 213َكالّمُو َيْيِدم َمف َيَشاُء ِإَلى ِصَراٍط مُّ
 19 215َيْسَأُلكَنَؾ َماَذا ُينِفُقكَف البقرة 
 19 219َيْسَأُلكَنَؾ َعِف اْلَخْمِر َكاْلَمْيِسِر البقرة 
 93 229تمؾ حدكد اهلل فال تعتدكىا البقرة 
 197 230كتمؾ حدكد اهلل يبينيا لقـك يعممكف البقرة 
ذا طمقتـ النساء فبمغف أجميف فأمسككىف بمعركؼ البقرة   36 231كا 
 121،129، 35 233ال تضار كالدة بكلدىا البقرة 
 10 238حافظكا عمى الصالة كالصالة الكسطى البقرة 
 164 251كآتاه اهلل الممؾ كالحكمة  البقرة 
 164 269يؤتي الحكمة مف يشاء البقرة 
ف كاف ذك عسرة فنظرة إلى ميسرة البقرة   121 280كا 
 25 282يا أييا الذيف آمنكا إذا تداينتـ بديف البقرة 
 60،75،121،122،240 286ال يكمؼ اهلل نفسا إال كسعيا البقرة 

 230 7ىك الذم أنزؿ عميؾ بالكتاب آؿ عمراف 
 97 14زيف لمناس حب الشيكات مف النساء كالبنيف آؿ عمراف 
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 230 19إف الديف عند اهلل اإلسالـ آؿ عمراف 
 67 27ػ26قؿ الميـ مالؾ الممؾ تؤتي الممؾ مف تشاء آؿ عمراف 
 244 ػ 243 ،182 104كلتكف منكـ أمة يدعكف إلى الخير كيأمركف بالمعركؼ آؿ عمراف 
 180 110كنتـ خير أمة أخرجت لمناس تأمركف بالمعركؼ آؿ عمراف 
 198 159كشاكرىـ في األمر آؿ عمراف 

 196 10إف الذيف يأكمكف أمكاؿ اليتامى إنما يأكمكف في بطكنيـ نارا النساء 
 36 ػ 35 12مف بعد كصية يكصي بيا أك ديف غير مضار النساء 
 213 17إنما التكبة عمى اهلل لمذيف يعممكف السكء بجيالة النساء 
 42 46مف الذيف ىادكا يحرفكف الكمـ عف مكاضعو النساء 
 164 54فقد آتينا إبراىيـ الكتاب كالحكمة النساء 
 134 58إف اهلل يأمركـ أف تؤدكا األمانات إلى أىميا النساء 
 222 ، 39 59يا أييا الذيف آمنكا أطيعكا اهلل كأطيعكا الرسكؿ النساء 
 236  115كمف يشاقؽ الرسكؿ مف بعد ما تبيف لو اليدل  النساء 
 134 ، 57 135يا أييا الذيف آمنكا ككنكا قكاميف بالقسط شيداء هلل النساء 
 147 ، 145 ، 84 171يا أىؿ الكتاب ال تغمكا في دينكـ النساء 
 46 174يا أييا الناس قد جاءكـ برىاف مف ربكـ النساء 
 101 2يا أييا الذيف آمنكا ال تحمكا شعائر ما أحؿ اهلل المائدة 
 199 ، 56 3حرمت عميكـ الميتة كالدـ كلحـ الخنزير المائدة 
 234 3اليكـ أكممت لكـ دينكـ المائدة 
 122 ، 32 6ما يريد اهلل ليجعؿ عميكـ مف حرج المائدة 
 134 8يا أييا الذيف آمنكا ككنكا قكاميف هلل شيداء بالقسط  المائدة 
 84 ، 42 13فبما نقضيـ ميثاقيـ لعناىـ المائدة 
 52 18كقالت الييكد كالنصارل نحف أبناء اهلل المائدة 
 198 38كالسارؽ كالسارقة فاقطعكا أيدييما المائدة 
 42 41لـ يأتكؾ يحرفكف الكمـ عف مكاضعو المائدة 
 165 54أذلة عمى المؤمنيف أعزة عمى الكافريف المائدة 
 158 66كلك أنيـ أقامكا التكراة كاإلنجيؿ المائدة 
 85 78 ػ 77قؿ يا أىؿ الكتاب ال تغمك في دينكـ غير الحؽ  المائدة 
 153 87يا أييا الذيف آمنكا ال تحرمكا طيبات ما أحؿ اهلل لكـ المائدة 
 11 89فكفارتو إطعاـ عشرة مساكيف مف أكسط المائدة 
 88 101يا أييا الذيف آمنكا ال تسألكا عف أشياء المائدة 
 77 18كىك القاىر فكؽ عباده كىك الحكيـ الخبير األنعاـ 
 94 31قد خسر الذيف كذبكا بمقاء اهلل األنعاـ 
 223 32كما الحياة الدنيا إال ليك كلعب األنعاـ 
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 94 38كما مف دابة في األرض كال طائر يطير بجناحيو األنعاـ 
 213 54مف عمؿ منكـ سكءا بجيالة ثـ تاب مف بعده األنعاـ 
 94 61كىك القاىر فكؽ عباده كيرسؿ عميكـ حفظة األنعاـ 
ذا رأيت الذيف يخكضكف في آياتنا األنعاـ   245 69 ػ 68كا 
 211 119كما لكـ أال تأكمكا مما ذكر اسـ اهلل عميو األنعاـ 
 188 124 اهلل أعمـ حيث يجعؿ رسالتواألنعاـ 
 211 140قد خسر الذيف قتمكا أكالدىـ سفيا بغير عمـ األنعاـ 
 211 144فمف أظمـ ممف افترل عمى اهلل كذا ليضؿ الناس األنعاـ 
ف ىذا صراطي مستقيما فاتبعكه األنعاـ   106 153كا 
 231 159إف الذيف فرقكا دينيـ ككانكا شيعا  األنعاـ 
 153 33ػ 32يا بني آدـ خذكا زينتكـ عند كؿ مسجد األعراؼ 
 175 96كلك أف أىؿ القرل آمنكا كاتقكا لفتحنا عمييـ بركات األعراؼ 
 85 31اتخذكا أحبارىـ كرىبانيـ أربابا مف دكف اهلل التكبة 
 159 42لك كاف عرضا قريبا كسفرا قاصدا التبعكؾ التكبة 
 219 69كالذيف مف قبمكـ كانكا أشد منكـ قكة كأكثر أمكاال كأكالدا التكبة 
 33 ػ 32 91ليس عمى الضعفاء كال عمى المرضى التكبة 
 252 122كلكال نفر مف كؿ فرقة التكبة 
 30 36كما يتبع أكثرىـ إال ظنا يكنس 
 178 89قاؿ قد أجيبت دعكتكما فاستقيما  يكنس 
 178 ،174 112فاستقـ كما أمرت ىكد 

 94 80كمف قبؿ ما فرطتـ بيكسؼ يكسؼ 
 171 92قاؿ ال تثريب عميكـ اليـك يغفر اهلل لكـ يكسؼ 
 253 ،247 ،208 11إف اهلل ال يغير ما بقـك حتى يغيركا ما بأنفسيـ الرعد 

ذ قاؿ مكسى لقكمو أذكركا نعمة اهلل عميكـ إبراىيـ   169 6كا 
نا لو لحافظكف الحجر   61 ،47 ،43 ػ 42 9إنا نحف نزلنا الذكر كا 
 159 9كعمى اهلل قصد السبيؿ كمنيا جائر النحؿ 
 217 43فاسألكا أىؿ الذكر إف كنتـ ال تعممكف النحؿ 
 135 90 إف اهلل يأمر بالعدؿ كاإلحساف  النحؿ 
 90،164،168،169 125كادع إلى سبيؿ ربؾ بالحكمة كالمكعظة الحسنة النحؿ 

 212ج ،  15كما كنا معذبيف حتى نبعث رسكال اإلسراء 
 134 35كأكفكا الكيؿ إذا كمتـ كزنكا بالقسطاس المستقيـ اإلسراء 
 146 29كال تجعؿ يدؾ مغمكلة إلى عنقؾ كال تبسطيا كؿ البسط اإلسراء 
 94 28كال تطع مف أغفمنا قمبو عف ذكرنا الكيؼ 
 97 46الماؿ كالبنكف زينة الحياة الدنيا كالباقيات الصالحات الكيؼ 
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 235 104 الذيف ضؿ سعييـ في الحياة الدنياالكيؼ 
 247 ، 146 110فمف كاف يرجك لقاء ربو الكيؼ 
ف منكـ إال كاردىا كاف عمى ربؾ حتما مقضيا مريـ   177 71كا 
 121 32 ػ 25رب اشرح لي صدرم كيسر لي أمرم طو 
 95 ، 85 45قاؿ ربنا إننا نخاؼ أف يفرط عمينا طو 

 121 70ألـ تعمـ أف اهلل يعمـ ما في السمكات كاألرض الحج 
 182  77يا أييا الذيف آمنكا اركعكا كاسجدكا كاعبدكا ربكـ الحج 
 182، 122، 8أ،  78كجاىدكا في اهلل حؽ جياده الحج 

 220 71كلك اتبع الحؽ أىكاءىـ لفسدت السمكات كاألرض المؤمنكف 
 198 2الزانية كالزانية فاجمدكا كؿ كاحد منيما مائة جمدة النكر 
 246 51إنما كاف قكؿ المؤمنيف إذا دعكا إلى اهلل النكر 

 146 ، 27 67كالذيف إذا أنفقكا لـ يسرفكا كلـ يقتركا الفرقاف 
 224 ، 220 50فإف لـ يستجيبكا لؾ فاعمـ أنما يتبعكف أىكاءىـ القصص 
 145 77كابتغ فيما أتاؾ اهلل الدار اآلخرة القصص 

 51 8ألـ يتفكركا في أنفسيـ ما خمؽ اهلل السمكات الركـ 
 160 18كال تصعر خدؾ لمناس كال تمش في األرض مرحا لقماف 
 159 ، 145 19كاقصد في مشيؾ كاغضض مف صكتؾ لقماف 
ذا غشييـ مكج كالظمؿ دعكا اهلل مخمصيف لو الديف لقماف   160 32كا 

 214 ، 59 72إنا عرضا األمانة عمى السمكات كاألرض كالجباؿ األحزاب 
 65 28كما أرسمناؾ إال كافة لمناس بشيرا كنذيرا سبأ 
 46 46قؿ إنما أعظكـ بكاحدة سبأ 
 161 32ثـ أكرثنا الذيف الكتاب الذيف اصطفينا مف عبادنا فاطر 
 166  25 ػ 20كجاء مف أقصى المدينة رجؿ يسعى  يس 
 72 40ال الشمس ينبغي ليا أف تدرؾ القمر يس 
 220 26كال تتبع اليكل فيضمؾ ص 
 146 86قؿ ما أسئمكـ عميو مف أجر كما أنا مف المتكمفيف ص 

 95 56أف تقكؿ نفس يا حسرتا ما فرطت في جنب اهلل الزمر 
 41 2إنا أنزلنا إليؾ الكتاب بالحؽ فاعبد اهلل الزمر 
 165 28كقاؿ رجؿ مؤمف مف آؿ فرعكف يكتـ إيمانو غافر 
 174 30إف الذيف قالكا ربنا اهلل ثـ استقامكا تتنزؿ عمييـ المالئكة فصمت 
 150 11ليس كمثمو شيء كىك السميع البصير الشكرل 
 174 15فمذلؾ فادع كاستقـ الشكرل 
 97 30كما أصابؾ مف مصيبة فبما كسبت أيديكـ الشكرل 
 198 38كأمرىـ شكرل بينيـ الشكرل 
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 171 40فمف عفا كأصمح فأجره عمى اهلل الشكرل 
 253 43فاستمسؾ بالذم أكحي إليؾ الزخرؼ 
 220 23أفرأيت مف اتخذ إليو ىكاه كأضمو اهلل عمى عمـ الجاثية 
 174 14 ػ13إف الذيف قالكا ربنا اهلل ثـ استقامكا فال خكؼ عمييـ األحقاؼ 

 107 ، 106 2ليغفر لؾ اهلل ما تقدـ مف ذنبؾ كما تأخر الفتح 
 165 29أشداء عمى الكفار رحماء بينيـ الفتح 

 160 3إف الذيف يغضكف أصكاتيـ عند رسكؿ اهلل الحجرات 
 21 7كاعممكا أف فيكـ رسكؿ اهلل الحجرات 
 65 ، 62 13إف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ الحجرات 
 246 ، 45 58 ػ 56كما خمقت الجف كاإلنس إال ليعبدكف الذاريات 
 218 23إف يتبعكف إال الظف كما تيكل األنفس النجـ 
 219 28كما ليـ بو مف عمـ إال اتباع الظف النجـ 
 85 27كرىبانية ابتدعكىا ما كتبناىا عمييـ الحديد 
 235 5فمما زاغكا أزاغ اهلل قمكبيـ  الصؼ 
 223 15إنما أمكالكـ كأكالدكـ فتنة  التغابف 
 178 ، 129 16فاتقكا اهلل ما استطعتـ التغابف 

 65 22ال تجد قكما يؤمنكف باهلل كاليـك اآلخر يكاّدكف المجادلة 
 47ىػ ،  14إال يعمـ مف خمؽ كىك المطيؼ الخبير الممؾ 
 54 15ىك الذم جعؿ لكـ األرض ذلكال فامشكا في مناكبيا الممؾ 
 13 28قاؿ أكسطيـ القمـ 
 174 16كألك استقامكا عمى الطريقة ألسقيناىـ ماء غدقا الجف 

 221 40كأما مف خاؼ مقاـ ربو كنيى النفس عف اليكل  النازعات  
 145 7الذم خمقؾ فسكاؾ فعدلؾ اإلنفطار 

 134 1كيؿ لممطففيف المطففيف  
ب  10كىديناه النجديف البمد 

 71 8 ػ 7فمف يعمؿ مثقاؿ ذرة خيرا الزلزلة 
 13 5فكسطف بو جمعا العاديات 
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قائمة األحاديث النبكية الشريفة  

 
 

رقـ الصفحة  طرؼ الحديث
 147آخى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بيف سمماف كأبي الدرداء 

 162أتراه مرائيا فقمت اهلل كرسكلو أعمـ 
 227أتيت النبي صمى اهلل عميو كسمـ كفي عنقي صميب  

 176 اتؽ اهلل حيثما كنت كأتبع السيئة الحسنة تمحيا

 147أحبب حبيبؾ ىكنا ما 
 197 اجتنبكا السبع المكبقات

 33أحب الديف إلى اهلل الحنفية السمحة  
 176إذا أصبح ابف آدـ فإف األعضاء كميا تكّفر المساف  

 30 ػ 29 إذا سيا أحدكـ في صالتو
 29 إذا كجد أحدكـ في بطنو شيئا  فأشكؿ عميو 

 176 استقيمكا كلف تحصكا
 181 أعطيت ما لـ يعط أحد مف األنبياء

 236 اعمـ يا بالؿ
 32 - 31 األعماؿ بالنية

 242 اقرءكا القرآف ما ائتمفت عميو قمكبكـ
 86 إقرءكا القرآف كال تغمكا فيو كال تجفكا عنو
 123 أال إف ربي أمرني أف أعممكـ ما جيمتـ
 237أال إف مف قبمكـ مف أىؿ الكتاب افترقكا 

 250 أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يقكلكا ال إلو إال اهلل
 199  يعني مف غامد أتت النبيامرأةأف 

 22 – 21أف الحكالء بنت تكيت  
123 – 122 إف الديف يسر كلف يشاد الديف أحد إال غمبو  

32 – 31 إف الذيف تكفاىـ المالئكة ظالمي أنفسيـ   

 34 قضى أف ال ضرر كال ضرار أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
 170 إف فيؾ خصمتاف

 137أف قريشا أىمتيـ المرأة المخزكمية  
 104 إف اهلل ضرب مثال صراطا مستقيما عمى كنفي الصراط

 211 إف اهلل ال يقبض العمـ انتزاعا
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 55 إف اهلل ال ينظر إلى صكركـ كال إلى أجسامكـ
 240 إف اهلل يحب أف تؤتى رخصو

 152 إف اهلل يغار 
 166 إف لكؿ شيء شرة

 233إف لنفسؾ عميؾ حقا  
 136 إف المقسطيف عند اهلل عمى منابر مف نكر

 221 كات الغيقإف مما أخشى عميكـ ش
 221إف الناس إذا رأكا الظالـ 

 239 – 238أف ىذا الديف متيف 
 16 – 15 أنا زعيـ كالزعيـ الحميؿ لمف آمف بي كأسمـ كىاجر

 182إنكـ تتمكف سبعيف أمة أنتـ خيرىا 
 138إنما بعثت ألتمـ صالح األخالؽ 
 206 إنما نزؿ أكؿ ما نزؿ مف المفصؿ

 95إنو ليس في النـك تفريط إنما التفريط في اليقظة 
ني شييد عميكـ   95إني فرطكـ كا 

 126إني ألقكـ إلى الصالة كأنا أريد أف أطكؿ فييا 
 123أم األدياف أحب إلى اهلل  

 213 إياكـ كالمراء
 125إياكـ كالكصاؿ مرتيف 

 154 أييا الناس اتقكا اهلل كأجممكا في الطمب
 241 – 240 أييا الناس قد فرض عميكـ الحج

 197 اإليماف بضع كسبعكف شعبة
 197 بايعكني عمى أال تشرككا باهلل شيئا

 16  البركة تنزؿ كسط الطعاـ فكمكا مف حافتيو
 196 بني اإلسالـ عمى خمس

 136 بينا نحف عند رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كىك يقسـ قسما أتاه
 154بينا النبي صمى اهلل عميو كسمـ يخطب إذا ىك برجؿ قائـ 

 126 تداككا عباد اهلل
 161ثـ أكرثنا الكتاب الذيف اصطفينا  

 156 -155 جاء ثالثة رىط إلى بيكت أزكاج النبي صمى اهلل عميو كسمـ 
 10 حبسكنا عف الصالة الكسطى
 124 خذكا مف األعماؿ ما تطيقكف
 181 خيركـ قرني ثـ الذيف يمكنيـ

 21 دخؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ فإذا حبؿ ممدكد بيف الساريتيف
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 178 ، 33 دعكني ما تركتكـ إنما أىمؾ مف كاف قبمكـ
 70 رأيت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في حجتو يـك عرفة

 151 رحـ اهلل رجال سمحا إذا باع 
 124 سددكا كقاربكا 

 10 صالة الكسطى صالة العصر
 124  ما تطيقكفاألعماؿعميكـ مف 

 161 فكانت صالتو قصدا كخطبتو قصدا
 145 في أم صكرة ما شاء ركبؾ

 148 في كـ أقرأ القرآف 
 125 ،33 قاـ أعرابي فباؿ في المسجد فتناكلو الناس

 217 قتمكه قتميـ اهلل
 213  قاضياف في النارالقضاة ثالثة  

 175 استقـؼ باهللقؿ آمنت 
 176 قؿ ربي اهلل ثـ استقـ

 238 قكلكا سمعنا كأطعنا كسممنا
 138كاف خمقو القرآف 

 12 كاف الرجؿ يقكت أىمو قكتا فيو سعة 
 131 كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ال يبالي بعض تأخير صالة العشاء

 88كاف قـك يسألكف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ استيزاء 
 17 كاف معاذ يصمي مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ ثـ يرجع فيؤـ قكمو

 242 كالكما محسف كال تختمفا
 107 كنا عند النبي صمى اهلل عميو كسمـ فخط خطا

 136 كنا يكـ بدر كؿ ثالثة عمى بعير 
 180 كنتـ خير أمة أخرجت لمناس

 220 ، 96 الكيس مف داف نفسو كعمؿ لما بعد المكت
 241ال تشددكا عمى أنفسكـ 

 86 ال تطركني كما أطرت النصارل ابف مريـ
 199 تقطع األيدم في الغزكال 

 125ال تكاصمكا 
 166 ال حسد إال في اثنتيف

 34 ال ضرر كال ضرار
 166 ال عقؿ كالتدبير كال

 171 ال يمدغ المؤمف مف جحر مرتيف
 148لـ عذبت نفسؾ  
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 107 لما انصرؼ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مف الحديبية 
ف تبدك ما في أنفسكـ  " لما نزلت ىذه اآلية   238كا 

 162 لف ينجي أحدا منكـ عممو
 126 لكال أف أشؽ عمى أمتي 

 170 ليس الشديد بالصرعة
 216 ما ابتدع قـك بدعة في دينيـ

 123ب ،  ما خير رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بيف أمريف إال إختار أيسرىما
 162 ما عاؿ مف اقتصد

 144 ما مأل ابف آدـ كعاء شرا مف بطنو
 162 مر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عمى رجؿ يصمي عمى صخرة 

 152 مف الغيرة ما يحب اهلل كمنيا ما يبغض اهلل
 15 مف آمف باهلل كرسكلو كأقاـ الصالة كصاـ رمضاف

 234 مف أحدث في أمرنا ىذا 
 95 مف تبع جنازة فمو قيراط

 233 ، 232مف دعا إلى ىدل كاف لو مف األجر 
 35 مف ضار ضار اهلل بو 

 107 مف يرد اهلل بو خيرا يفقيو في الديف 
 124مو عميكـ بما تطيقكف 

 200 ميال يا قـك بيذا أىمكت األمـ مف قبمكـ
 بنادل فينا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يـك انصرؼ مف األحزاب 

 155 نذرت إمرأة أف تمشي إلى بيت اهلل 
 86 ىات القط لي حصيات 

 124 ، 87 ، 31 ىمؾ المتنطعكف قاليا ثالثا
 146كال تجير بصالتؾ كال تخافت بيا 

 17الكالد أكسط أبكاب الجنة 
 16 كسطكا اإلماـ كسدكا الخمؿ

 234 كعظنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مكعظة ذرفت منيا الدمكع
 205يا عائشة لكال قكمؾ حديث عيدىـ 

 86 يا عبد اهلل ألـ أخبر أنؾ تصكـ النيار كتقكـ الميؿ 
 175 ، 139 يا معشر القرآء استقيمكا

 7 فيقكؿ اهلل تعالى ىؿ بمغت فيقكؿ نعـ أم ربيجيء نكح كأمتو 
 183 ، 136 يدعى نكح يكـ القيامة

 122 يسركا كال تعسركا كبشركا كال تنفركا
 122 يسركا كال تعسركا كسكنكا كال تنفركا
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قائمة المصادر كالمراجع 

 
1 

آمدم ، سيؼ الديف أبي الحسف عمي بف أبي عمي بف محمد اآلمدم، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ، ضبطو 
(ت . ط ، د.، دار الكتب العممية ، بيركت ، د  ( 2 ػ ـ1ـ )ككتب حكاشيو الشيخ إبراىيـ العجكز   

أبادم، أبك الطيب محمد شمس الحؽ العظيـ، عكف المعبكد في شرح سنف أبي داككد، اعداد خالد عبد الفتاح  2
(ـ1997ىػ ػ 1417)، 1شبؿ، دار الكتب العممية، بيركت، ط  

جزآف ، دار المعارؼ ، بيركت/  ، حسف، الكسطية العربية ـإبراىي 3  

 

4 
/ ، النياية في غريب الحديث  (ىػ 606ىػ ػ 544)/ابف األثير، اإلماـ مجد الديف المبارؾ بف محمد الجزرم 

(ـ1979-ىػ1399)، 2 ، تحقيؽ محمكد محمد الطناجي ، دار الفكر، ط5ج  

 ىػ ، اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف ، حققو 739ابف بمباف، األمير عبلء الديف بف بمباف الفارسي، ت  5
(ـ1988- ىػ 1408) ، 1كاخرج أحاديثو شعيب االرناؤكط ، مؤسسة الرسالة ، بيركت ، ط  

6 
ىػ ، اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة 728ت / ابف تيمية ، شيخ اإلسبلـ أحمد عبد الحميـ بف عبد السبلـ 

ناصر بف عبد الكريـ العقؿ ، طبعة جديدة مصححة كمنقحة ، . جزآف ، تحقيؽ كتعميؽ د/أصحاب الجحيـ 
(ـ 2000ىػ ػ 1421 ) ، 8مكتبة الرشيد ، الرياض ، ط  

7 
 ، تحقيؽ 2ج/ ابف تيمية ، شيخ اإلسبلـ أبي العباس تقي الديف أحمد عبد الرحيـ ، درء تعارض العقؿ كالنقؿ

 1محمد رشاد سالـ ، طبع عمى نفقة جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ، المممكة العربية السعكدية ، ط
(ـ 1979ىػ 1399)،   

8 

ىػ ، نقد العمـ 597ت/ ابف الجكزم ، الحافظ اإلماـ جماؿ الديف أبي الفرج عبد الرحمف ابف الجكزم البغدادم 
كالعمماء أك تمبيس إبميس ، عنيت بنشره كتصحيحو كالتعميؽ عميو إدارة الطباعة المنيرية بمساعدة عمماء 

األزىر الشريؼ ، حقكؽ الطبع محفكظة لمحمد منير الدمشقي مصححو كمقيد حكاشيو ، دار الطباعة المنيرية 
.ت . ط ، د. ، القاىرة ، د  

9 
 ، 1مصطفى كىبة، دار الحديث، القاىرة، ط.  ابف الجكزم ، صحيح البخارم مع كشؼ المشكؿ ، حققو د

(ـ2000- ىػ 1420)  

10 
ابف عاشكر، الشيخ محمد الطاىر، مقاصد الشريعة اإلسبلمية، تحقيؽ كدراسة محمد الطاىر الميساكم، 

(ـ1998- ىػ 1418) ، 1البصائر لئلنتاج العممي، ط  

، تفسير غريب القرآف ، تحقيؽ السيد أحمد  (ىػ 276ىػ ػ 213 )/ابف قتيبة ، أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ  11
(ـ 1978ىػ ػ 1398 )ط ، . صقر ، دار الكتب العممية ، بيركت ، د  
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12 

ىػ ، تفسير 774ت/ ابف كثير ، اإلماـ الجميؿ الحافظ عماد الديف أبي الفداء اسماعيؿ القرشي الدمشقي 
، أشرؼ عمى طبعيا كصححيا لجنة مف عمماء دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، 1ج/ القرآف العظيـ 
( 1970ىػ ػ 1389 ) ، 2بيركت ، ط  

13 
، دار الفكر 1ـ/ ابف منظكر ، أبك الفضؿ جماؿ الديف بف مكـر ابف منظكر اإلفريقي المصرم ، لساف العرب 

  ت. ط ، د. ، بيركت، د

  1ج/  ، لساف العرب المحيط ، أبك الفضؿ جماؿ الديف بف مكـر ابف منظكر اإلفريقي المصرم ابف منظكر 14
 ت.ط ، د.إعداد كتصنيؼ يكسؼ خياط ، دار لساف العرب، بيركت ، د

15 
. ، شرح كتحقيؽ د3ىػ ، سنف أبي داكد ، ج275ىػ 202/ أبك داكد ، سميماف بف األشعب السجستاني األزدم 

ىػ ػ 1420 )عبد القادر عبد الخير ك األستاذ سيد إبراىيـ ، دار الحديث ، القاىرة ،   . السيد محمد سيد ك د
 ( ـ1999

محمكد أحمد كآخركف، دراسات في الفكر العربي اإلسبلمي ، المكتبة الجامعية لمنشر، نابمس .  أبك عجمية، د 16
1994ط، .، د  

ىػ ، ركح المعاني في تفسير 1270ت/ ألكسي، أبك الفضؿ شياب الديف السيد محمكد األلكسي البغدادم  17
.ىػ 1345القراف الكريـ كالسبع المثاني ، إدارة الطباعة المنيرية ، مصر ،   

 ، 1أميرم، عمر بياء الديف، كسطية اإلسبلـ كأمتو في ضكء الفقو الحضارم، الدكحة، دار الثقافة، ط 18
(ـ1986- ىػ 1406)  

19 

ـ ، 989ـ ػ 928/ ىػ 379ىػ ػ 316 )أندلسي ، أبي بكر محمد بف الحسف بف عبد اهلل الزبيدم األندلسي 
مختصر العيف ج قدـ لو كحققو دكتكر نكر حامد الشاذلي، عمـ الكتب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، بيركت ، 

   (ـ 1996ىػ ػ 1417 ) ، 1ط

 

د . جزئيف ، أشرؼ عمى الطباعة حسف عطية كمحمد أميف ، د/ إبراىيـ، كآخركف ، المعجـ الكسيط. أنيس، د 20
.ت . ، د2، القاىرة ، ط  

محمد باكريـ محمد باعبد اهلل ، كسطية أىؿ السنة بيف الفرؽ ، دار الراية لمنشر كالتكزيع ، . باعبد هلل ، د 21
(9ـ1994ىػ  1415 )1الرياض ، ط  

بخارم ، أبك عبد اهلل محمد بف اسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة بف بزدزبة البخارم الجعفي رضي اهلل عنو ،  22
ت . ط ، د.صحيح البخارم ، ثبلث مجمدات ، دار كمطابع الشعب ، د   

23 
 ، دار االتحاد العربي لمطباعة ، القاىرة ، دار النيضة 1ج/ برم ، زكريا البرم ، أصكؿ الفقو اإلسبلمي 

ت.  ، د3العربية لمنشر ، القاىرة ، ط  

24 
 أصكؿ الديف ، دار الكتب 429ت/ بغدادم ، اإلماـ األستاذ أبي عبد القاىر بف طاىر التميمي البغدادم 

(ـ 1980ىػ ػ 1400 ) ، 2العممية ، بيركت ، ط  
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25 
، مصباح الزجاجة في زكائد ابف  (ىػ 840ىػ ػ 762 )/ بكصيرم ،  شياب احمد بف أبي بكر البكصيرم 

عزت عطية، دار التكفيؽ النمكذجية لمطباعة،دار الكتب . ماجة، تحقيؽ كتعميؽ مكسى محمد عمي ك د
(ـ1985- ىػ 1405) ، 1اإلسبلمية لمنشر، ط  

26 
. ترمذم ، أبك عيسى محمد بف عيسى بف سكرة  الترمذم ، الجامع الصحيح أك سنف الترمذم ، تحقيؽ  د

كسنف الترمذم حكـ عمى أحاديثو  . (ـ1999ىػ  ػ 1419) ، 1مصطفى الذىبي ، دار الحديث ، القاىرة ، ط
 كآثاره كعمؽ عميو العبلمة المحدث محمد ناصر الديف األلباني 

  ، 2 تكريتي، ناجي، الفمسفة األخبلقية األفبلطكنية عند مفكرم اإلسبلـ ، دار األندلس، بيركت ، ط 27
1982 

  1992 ، برنامج التعميـ المفتكح ، القدس ، 1/الثقافة اإلسبلمية كطرائؽ تدريسيا  28
 

29 
كتاب عقائد كآداب كأخبلؽ كعبادات كمعامبلت ، دار الكعي ، / جزائرم ، أبك بكر جابر ، منياج المسمـ 

(ـ 1991ىػ ػ 1411 )ط ، . حمب ، د  

30 
جكزية ، ابف القيـ الجكزية ، إغاثة الميفاف مف مصائد الشيطاف، تحقيؽ مجدم فتحي السيد ، دار الحديث ، 

ت . ط، د. األزىر ، دار الحرميف لمطباعة ، القاىرة ، د  

 ، تيذيب مدارج السالكيف ، ىذبو عبد المنعـ صالح العمي العزم ، 751ت / ابف القيـ الجكزية جكزية ،  31
.ت . ط ، د. المكتبة القيمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، القاىرة ، د   

ت.ط ،  د. ، الفكائد ، مكتبة كمطبعة دار إحياء الكتب العربية ، القاىرة ، دابف القيـ الجكزية جكزية،  32  

33 
 ، تحقيؽ أحمد عبد الغفكر عطار ، 4ج/ جكىرم ، إسماعيؿ بف حماد الجكىرم ، تاج المغة كصحاح العربية 

(ـ 1979ىػ ػ 1399) ، 1دار العمـ لممبلييف ، بيركت ، ط  

34 
حنبمي، ابف رجب زيف الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف شياب الديف بف احمد ، جامع العمـك كالحكـ  دار 

ت.ط ، د.المعرفة لمطباعة كالنشر، بيركت، د  

(ـ1970- ىػ 1385) ، 1حكل ، سعيد، اإلسبلـ ، راجعو كىبي  سميماف الفالكجي، ط 35  
 

  4حكل ، سعيد ، المستخمص في تزكية األنفس ، دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، القاىرة ، ط 36
( 1988ىػ ػ 1408)  

 ، 1، دار الفكر لمنشر كالتكزيع ، عماف ط1ج/ محمكد ، األصكؿ الفكرية لمثقافة اإلسبلمية . خالدم ، د 37
(ـ1983-ىػ1403)  

38 
ىػ ػ 1419 )2خطيب، عمر عكدة الخطيب ، لمحات في الثقافة اإلسبلمية ، مؤسسة الرسالة ، بيركت ، ط 

(ـ1998  
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39 
خميؿ ، مصطفى عبد الرحمف، الغمك دكافعو ػ أسبابو ػ سبؿ العبلج ، راجعو الشيخ محمد صفكت نكر الديف، 

(ـ1999-ىػ1419 )1دار الكتب المصرية ، ط  

40 
مصطفى سعيد ، كآخركف ، نزىة المتقيف شرح رياض الصالحيف ، جزآف ، مؤسسة الرسالة  ، . خف ، د

  (ـ 1988ىػ ػ 1408 ‘ ) 15بيركت ، ط

41 
ىػ ، سنف الدارقطني أربعة مجمدات ، عمؽ عميو كخرج 385ت / دارقطني ، اإلماـ الحافظ عمي بف عمرالخف 

 (ـ 1996ىػ ػ 1417) ، 1أحاديثو مجدم بف منصكر بف سيد الشكرل ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ط

42 
دريني ، األستاذ الدكتكر فتحي الدريني، نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ في الفقو اإلسبلمي ، مؤسسة 

(ـ  1998ىػ ػ 1419) ، 2الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، بيركت ، دار البشير ، عماف ، ط  

43 
دراسة مقارنة ، دار عمار ، / محمد خميؿ محسف ، التربية اإلجتماعية في فكر اإلماـ الغزالي . ديسي ، د 
  (ـ 2001ىػ ػ 1421 ) ، 1عماف ، ط

44 
ىػ ، مختار الصحاح ، بيركت،  نشر دار الكتاب 666ت / رازم، محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم 

ت .ط ، د.العربي، بيركت ، د  

ىػ ، المصباح المنير في غريب الشرح 770ت/ رافعي ، أحمد بف محمد بف عمي المقرم الفيكمي الرافعي  45
  ت. ط ، د. ، دجزآف ، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع/ الكبير 

46 

 ، 1ج/ تفسير القرآف الحكيـ المشيكر بتفسير المنار  (ـ 1935ىػ ػ 1865 )رضا ، السيد اإلماـ محمد رشيد 
ىػ ػ 1420 ) ، 1خرج آياتو كأحاديثو كشرح غريبو ابراىيـ شمس الديف ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ط

 (ـ1999

47 
 ، 1ج/ ، مختصر العيف  ( ىػ 379ىػ ػ 316 )زبيدم ، أبك بكر محمد بف الحسف بف عبد اهلل األندلسي ، 

 ىػ ػ 1417 )، 1لبناف ، ط/ نكر الشاذلي ، عالـ الكتب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، بيركت . قدـ لو كحققو د
 (ـ 1996

48 
، تحقيؽ مصطفى 20ج/ زبيدم، محمد مرتضى الحسيني الزبيدم ، تاج العركس مف جكاىر القامكس 

(ـ1989- ىػ 1409)حجازم، مطبعة حككمة الككيت، الككيت ، ط    

49 
 ، 3محمد الزحيمي ، االعتداؿ في التديف ، اليمامة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، دمشؽ ، ط. زحيمي، د

(ـ 1992ىػ ػ 1413)  

50 
ىػ 1417إعادة )ط .كىبة، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، دار الفكر لمطباعة كالتكزيع كالنشر، سكريا، د.  زحيمي، د

(ـ1997-   

51 
 9دمشؽ ، ط/ مطابع ألؼ باء ػ األديب / دار الفكر / زرقاء ، مصطفى ، المدخؿ الفقيي العاـ ثبلثة أجزاء 

ـ1968 ػ 1967،   

52 
، تحقيؽ كضبط عبد 6ج/ ىػ ، معجـ مقاييس المغة 395،  .... )زكريا، ابي الحسيف احمد بف فارس، 

(ـ1972- ىػ 1392 )2السبلـ ىاركف ، شركة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر، ط  



 272 

زناتي ، الشيخ أحمد ، اليداية إلى الصراط المستقيـ ، دار األىمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، بيركت ،  53
ـ 1983  

54 
ـ ػ 1981 ، 6زيداف ، عبد الكريـ ، المدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية، مؤسسة الرسالة ، بيركت ، ط

ىػ 1401  

(ـ1997-ىػ1417)، 6زيداف، عبد الكريـ، أصكؿ الدعكة ، مؤسسة الرسالة، بيركت ، ط 55  

56 
 ، الشركة العالمية 1ج/الزيف ، سميح عاطؼ ، مجمع البياف الحديث تفسير مفردات ألفاظ القرآف الكريـ 

 (ـ 1994ىػ ػ 1414 ) ، 3لمكتاب طباعة كنشر كتكزيع ، ط
 

57 
/ ىػ ، قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ 660ت/ السممي ، أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ 

 ، المراجعة المغكية محمكد بف التبلميد الشنقيطي ، المكتبة التجارية الكبرل ، مصر ، دار المعرفة ، 2ج
ت  . ط ، د.لبناف ، د

58 

جزءاف، / ىػ، األشباه كالنظائر 911ت / سيكطي، اإلماـ جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي 
- ىػ1419) ، 1تحقيؽ محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ الشافعي ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ط

  (ـ1998

59 
جزئيف ، تحقيؽ سميـ بف / ىػ االعتصاـ 790ت/ شاطبي، أبك اسحؽ إبراىيـ بف مكسى بف محمد الغرناطي 

  (ـ 1995ىػ ػ 1416 ) ، 4عيد اليبللي ، دار ابف عفاف لمنشر كالتكزيع ، السعكدية ، ط

60 

ىػ ، المكافقات في أصكؿ 790ت/ شاطبي، أبك اسحؽ إبراىيـ بف مكسى بف محمد الغرناطي الشاطبي 
أربعة أجزاء ، بقمـ األستاذ الشيخ عبد اهلل دراز ، كقد عني بضبطو كتفصيمو ككضع تراجمو األستاذ / الشريعة

ت . ط ، د.محمد عبد اهلل دراز  دار المعرفة ، بيركت ، د  

61 
ىػ الرسالة ، تحقيؽ أحمد محمد شاكر ، 204 ىػ ػ 150/ شافعي ، اإلماـ المطمبي محمد بف ادريس الشافعي 

.ىػ 1309المكتبة العممية ، بيركت ،   

1989 ، 1شرتكني، سعيد الخكرم الشرتكني المبناني، اقرب المكارد، مطبعة مرسمي اليسكعيو، بيركت، ط 62  

.1979ط ، .حسف الشرقاكم ، نحك الثقافة اإلسبلمية، دار المعارؼ، بيركت، د. شرقاكم ، د 63  

 1965 ، 3شمتكت ، محمكد ، تفسير القرآف الكريـ ، دار القمـ ، ط 64

65 
الشيباني ، اإلماـ أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ ، كتاب الزىد ، حققو كخرج أحاديثو عصاـ الحرستاني 

(ـ1994ىػ ػ 1414 )، 1، محمد الزغمي ، دار الجيؿ ، بيركت ، ط  

66 
ىػ ، المكسكعة الحديثة مسند اإلماـ 241ىػ ػ 164الشيباني ، اإلماـ أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ 

عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ، شارؾ .  جزء ، المشرؼ العاـ عمى إصدار ىذه المكسكعة د49/ أحمد 
  1999ىػ ػ1420) ، 2في التحقيؽ شعيب األرناؤكط كآخركف ، مؤسسة الرسالة ، بيركت ، ط

ـ1981- ىػ 1401) ، 2صابكني، محمد عمي الصابكني، صفكة التفاسير، دار القراف، بيركت، ط 67  
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68 

ىػ ، حاشية 1241ىػ ػ 175/ صاكم ، العبلمة الشيخ أحمد بف محمد الصاكم المصرم الخمكتي المالكي 
الصاكم عمى تفسير الجبلليف ، ضبطو كصححو محمد عبد السبلـ شاىيف ، دار الكتب العممية ، بيركت ، 

(ـ 1995ىػ ػ 1415) ، 1ط  

69 
صبلح ، الثكابت كالمتغيرات في مسيرة العمؿ اإلسبلمي المعاصر ، سمسمة تصدر عف . الصاكم ، د 

ت. ط ، د. المنتدل اإلسبلمي ، مطابع أضكاء البياف ، الرياض ، د  
 

(ـ 1983ىػ ػ 1403 ) ، 1عكرمة ، اإلسبلـ كالتحديث ، القدس ، ط. صبرم ، د 70  

71 
دار البيارؽ / المصراني، الكسطية في القراف الكريـ ، دار النفائس / عمي محمد الصبلبي . صبلبي ، د

(ـ1999ىػ ػ1419)، 1لمنشر كالتكزيع ، عماف ، ط  
ت. ، د21طبارة ، عفيؼ عبد الفتاح، ركح الديف  اإلسبلمي ، دار العمـ لممبلييف، بيركت ، ط 72  

73 
جامع البياف عف تأكيؿ آم / ىػ ، تفسير الطبرم 310ىػ ػ 224/طبرم ،  أبك جعفر محمد بف جرير الطبرم 

القرآف ، ىذبو كقربو كخدمو الدكتكر صبلح عبد الفتاح الخالدم ، خرج أحاديثو إبراىيـ محمد العمي ، دار 
  (ـ 1997ىػ ػ 1418 ) ،1القمـ ، دمشؽ ، الدار الشامية ، بيركت ، ط

74 
 3، دار الرسالة لمطباعة كالنشر ، بيركت ، ط1ـ/ محمد السيد ، التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ . طنطاكم ، د

(1987ىػ ػ 1407)،   

75 
يكسؼ حامد العالـ ، المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية ، دار الحديث لمطبع كالنشر، القاىرة ، .  عالـ ، د

ت.ط ، د.الدار السكدانية لمطباعة النشر، الخرطـك ، د  

 1420)،        1العاني ، زياد محمكد ، أساليب الدعكة كالتربية في السنة النبكية ، دار عمار ، عماف ، ط 76
(ـ2000ىػ ػ   

77 
 1محسف، مذىبية الحضارة اإلسبلمية كخصائصيا ، دار عماف لمنشر كالتكزيع، عماف ، ط.  عبد الحميد، د

(2000ىػ1420)،   

78 
مدخؿ إلى الديف اإلسبلمي ، الناشر مطبعة الخميؿ / أمير، دراسات في الثقافة اإلسبلمية . عبد العزيز، د
(ـ1983-ىػ1403) ، 3اإلسبلمية ، ط  

1994عبد القادر، محمد احمد، مبلمح الفكر اإلسبلمي بيف االعتداؿ كالتعصب ، دار المعرفة، اإلسكندرية،  79  

ـ1996ىػ ػ 1417) ، 1 ، دار البيارؽ ، بيركت ، ط2ج/ عبد اهلل ، محمد حسيف ، مفاىيـ إسبلمية  80  

ـ1982-ىػ1402)عبد الكريـ، معالـ الثقافة اإلسبلمية ، مؤسسة الرسالة، بيركت ، ط ، . عثماف، د 81  

82 
عثيميف، محمد بف صالح العثيميف، شرح العقيدة الكاسطية، إعداد فيد بف ناصر بف إبراىيـ السميماف، دار 

(ـ1998- ىػ1419)، 1الثريا لمنشر، المممكة العربية السعكدية، ط  
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83 

، فتح البارم بشرح  ( 852- ىػ 773)عسقبلني، اإلماـ الحافظ احمد بف عمي بف حجر العسقبلني ت 
صحيح اإلماـ أبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم ، رقـ كتبو كأبكابو محمد فؤاد عبد الباقي ، قاـ 

 بإخراجو كاشرؼ عمى طبعو محي الديف الخطيب

84 
 ، 1ناصر بف سميماف ، الكسطية في ضكء القراف الكريـ ، دار الكطف لمنشر، الرياض ، ط. عمر، د
ىػ1413  

85 
-  ىػ1401) ، 1عمرم ، نادية شريؼ العمرم ، أضكاء عمى الثقافة اإلسبلمية، بيركت، مؤسسة الرسالة، ط

(ـ1981  

86 
 دار الجيؿ ، بيركت ، 3 ػ ج1ج/ غزالي، حجة اإلسبلـ العبلمة محمد أبي حامد الغزالي ، إحياء عمـك الديف

. ت . ط ، د. د  

87 
 1محمد عبد المطيؼ ، الكسطية في اإلسبلـ ، دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، بيركت ، ط.  فرفكر، د

  (ـ 1993ىػ ػ 1414)، 

88 
فيركز ابادم، مجد الديف محمد بف يعقكب الشيرازم الفيركز أبادم ، القامكس المحيط كالقامكس الكسيط في 

ىػ 1330 ، 1 ، جمعيا الشيخ نصر اليكيني ، مطبعة الحسيني، مصر ، ط2ج/ المغة   

ىػ ػ 1414) ، 2يكسؼ القرضاكم ، بينات الحؿ اإلسبلمي ، مؤسسة الرسالة بيركت ، ط.  ، دقرضاكم 89
(ـ 1993  

ىػ 1413) ، 5يكسؼ القرضاكم ، الحؿ اإلسبلمي فريضة كضركرة ، مكتبة كىبة ، القاىرة ، ط.  ، دقرضاكم 90
(ـ 1993ػ   

91 
الخصائص العامة لئلسبلـ ، دار غريب لمطباعة ، القاىرة ، الناشر مكتبة يكسؼ القرضاكم ، .  ، دقرضاكم

 (ـ1977ىػ ػ 1973) ، 1كىبة، القاىرة ، ط

92 
ـ 1985ىػ ػ 1405) ، 15يكسؼ القرضاكم ، العبادة في اإلسبلـ ، مكتبة كىبة ، القاىرة ، ط.  ، دقرضاكم

 ) 

93 
قرضاكم ، يكسؼ القرضاكم ، الصحكة اإلسبلمية بيف االختبلؼ المشركع كالتفرؽ المذمـك ، مؤسسة الرسالة، 

 (ـ1993ىػ ػ 1414)، 3بيركت ، ط

94 
 ، 6قرضاكم ، يكسؼ القرضاكم ، الصحكة اإلسبلمية بيف الجحكد كالتطرؼ ، مؤسسة الرسالة ، بيركت ، ط

  (ـ1966ىػ ػ 1416)

95 
في فقو األكلكيات دراسة جديدة في ضكء القرآف كالسنة ، مكتبة كىبة ، القاىرة ، قرضاكم، يكسؼ القرضاكم، 

( ـ 199ىػ ػ 1416) ، 2ط  

ـ 1996ىػ ػ 1416)، 2القرضاكم ، المرجعية العميا في اإلسبلـ لمقرآف كالسنة ، مؤسسة الرسالة ، بيركت ، ط 96
) 
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97 
قرطبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم القرطبي ، الجامع ألحكاـ القرآف ، مطبعة دار الكتب 

((ـ 1966ىػ ػ 1386 ، 3دار القمـ ، ط/ المصرية   

98 

سنف ابف ماجو طبعة مميزة  (ىػ 273ىػ ػ 209) / (ابف ماجو  )قزكيني ، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد الشيير 
بضبط نصيا ، مع تمييز زيادات أبي الحسف القطاف ، كحكـ عمى األحاديث كاآلثار  كعمؽ عميو العبلمة 
المحدث محمد ناصر الديف األلباني ، ككضع الحكـ عمى األحاديث كاآلثار  كفيرست األطراؼ كالكتب 

كاألبكاب كاعتنى بو أبك عبيدة مشيكر حسف آؿ سمماف ، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع لصاحبيا سعد بف 
ت    . ، د1عبد الرحمف الراشد ، الرياض ، ط  

ت.ط ، د.قطب، سيد ، خصائص التصكر اإلسبلمي كمقكماتو ، دار الشركؽ ، بيركت ، د 99  
 

(ـ 1980ىػ ػ 1400 ) ، 9قطب، سيد، في ظبلؿ القراف ، دار الشرؽ ، ط 100  
 

101 
قطب ، محمد ، اإلسبلـ كبديؿ عف األفكار كالعقائد المستكردة كأبحاث أخرل ، مكتبة السنة السمفية لنشر 

(ـ 1993ىػ ػ 1413 ) ، 1دار تراثية لمنشر كالتكزيع كالطباعة كالبحث العممي ، القاىرة ، ط/ العمـ   

ت.  ، د 2قطب، محمد ، منيج التربية اإلسبلمية ، دار الشركؽ ، بيركت ، ط 102  

قعداف ، زيداف عبد الفتاح ، منيج االقتصاد في القرآف ، مؤسسة الرسالة لمطبع كالتكزيع  ، دار البشير لمنشر،  103
  (ـ 1997ىػ ػ 1418 ) ، 1ط

ت.ط ، د.د ، د.كامؿ، عمر عبد اهلل ، ككذلؾ جعمناكـ أمة كسط بيف األصكلييف كالخكارج ، د 104  

105 
 الرؤكؼ سعد ، مكتبة كاندىمكم ، الشيخ يكسؼ الكاندىمكم ، حياة الصحابة ، أربعة أجزاء ، تحقيؽ طو عبد

 ت . ط د. د. اإليماف ، القاىرة ، المكتبة التكفيقية لمطبع كالنشر كالتكزيع ، القاىرة 

106 
 ىػ ػ 1408 ) ، 2كماؿ ، يكسؼ ، مستقبؿ الحضارة ، دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، المنصكرة ، ط

 (ـ 1987

107 

 عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ ، الغمك في الديف في حياة المسمميف المعاصرة ، مؤسسة الرسالة ، لكيحؽ،
كأصميا رسالة ماجستير قدمت لقسـ الثقافة اإلسبلمية بكمية الشريعة  (ـ1992ىػ ػ 1412 ) ، 1بيركت ، ط

ىػ1412بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد ، عاـ   

108 
األسباب ، اآلثار، العبلج/ لكيحؽ ، عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ ، مشكمة الغمك في االعصر الحاضر  ،  

1998ىػ ػ 1419) ، 1د ، ط. ثبلثة أجزاء ، د    

109 
ىػ ، األحكاـ السمطانية ،تحقيؽ عبد  الرحمف عميرة، 450ت / ماكردم، ابك الحسف عمى بف محمد بف حبيب 

ت.ط ، د.دار االعتصاـ، د  

110 
 (ـ1353- ىػ 1283)مبار كفكرم، اإلماـ الحافظ أبي العبل محمد عبد الرحمف ابف عبد الرحيـ المباركفكرم 

ت .ط ، د.، تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم، دار الكتب العممية ، بيركت ، د  

111 
، مطبكعات جامعة 2ج/ مدككر ، محمد سبلـ ، مناىج االجتياد في اإلسبلـ في األحكاـ الفقيية كالعقائدية 

(ـ 1973ىػ ػ 1393 ) ، 1الككيت ، الككيت ، ط  
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112 
مراغي، عبد اهلل ، الزكاج كالطبلؽ في جميع  األدياف، إصدار المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية، الكتاب 

(ـ1966- ىػ 1385)ط ، . الرابع كالعشركف، أشرؼ عمى اإلصدار محمد تكفيؽ عكيضة ، د   

113 
 ، 2سعد المرصفي، الكعبة مركز العالـ ، مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، بيركت ، ط. مرصفي ، د

  .(ـ 2000ىػ ػ 1421) 

114 
 ، 1مستك، محي الديف ديب، الطعاـ كالشراب بيف االعتداؿ كاإلسراؼ، دار الكمـ الطيب، دمشؽ، ط

(ـ1994- ىػ 1414)  

115 
، 1ميداني ، الشيخ عبد الرحمف حسف حبنكة ، األمة الربانية الكاحدة ، دار القمـ لمطباعة كالنشر ، دمشؽ ، ط

 (ـ 1983ىػ ػ 1403)

116 
 1418 ) ، 8ميداني ، الشيخ عبد الرحمف حسف حبنكة ، العقيدة اإلسبلمية كأسسيا ، دار القمـ ، دمشؽ ، ط

  (ـ 1997ىػ ػ 

117 
ىػ ػ 1417)، 1، دار القمـ ، دمشؽ ، ط1الميداني ، الشيخ عبد الرحمف حبنكة ، فقو الدعكة إلى اهلل ، ج

 (ـ1996

118 
ميداني ، الشيخ عبد الرحمف حسف حبنكة ، الكجيزة في األخبلؽ اإلسبلمية كأسسيا ، مؤسسة الرياف لمطباعة 

  (ـ 1997ىػ ػ 1418 ، 1كالنشر كالتكزيع ، بيركت ، ط

119 
، مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر (الدكلة)ميداني، الشيخ عبد الرحمف حسف حبنكة، الكسطية في اإلسبلـ 

(ـ1966- ىػ 1461) ، 1كالتكزيع ، بيركت ، ط  

 المنجد في المغة كاألعبلـ ، دار المشرؽ ، بيركت  120
  

(ـ 1986 ىػ ػ 1406)المكسكعة العربية الميسرة ، دار النيضة ، بيركت ،  121  
  

1997 ، 1نصر، محمد مكسى ، اإلسبلـ كقضايا العصر ، دار المناىج لمتكزيع ، عماف ، ط 122  

123 

 ، 2 ، دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، القاىرة ، ط2ج/ السيد محمد ، آفات عمى الطريؽ . نكح ، د
ىػ ػ 1415 ) 10ط ) 1، ج(ـ1994- ىػ 1415) ،3 ، ط 3ج/ ـ ، آفات عمى الطريؽ 1989ىػ ػ 1409
 ((ـ 1993ىػ ػ 1413 ) 1ط ) 4، ج3، ج( (ـ 1994

124 
نكفؿ ، احمد ، كآخركف ، في الثقافة اإلسبلمية، جمعية أعماؿ المطابع التعاكنية، عماف، دار عمار لمنشر ، 

(ـ1990-ىػ1411 )2عماف ، ط  

125 
ىػ ، رياض الصالحيف ، 676 ىػ ػ 631ت / نككم ، اإلماـ أبي زكريا يحيى بف شرؼ النككم الدمشقي 

 تحقيؽ عبد اهلل محمد الدركيش ، مطبعة بيت المقدس ، القدس 

126 

نيسابكرم ، اإلماـ أبي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمى الصحيحيف ، كمعو تمخيص الذىبي ككتاب 
كزكائد المستدرؾ عمى الكتب " الدرؾ بتخريج المستدرؾ كأحكاـ األئمة الحفاظ عمى أسانيد منيـ الحافظ ابف حجر العسقبلني ، 

صنعو أبي عبد اهلل ، عبد السبلـ بف محمد بف عمر عمكش ، " كالمدخؿ لمعرفة المستدرؾ " كاالستدراؾ عمى المستدرؾ " " الستة 
   (ـ 1998ىػ ػ 1418) ، 1دار المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، بيركت ، ط
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127 
، صحيح مسمـ ،  ( ىػ 261 ىػ ػ 206 )/ نيسابكرم ، أبك الحسف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم 

ط ، . طبعة مميزة كمرقمة بترقيـ المعجـ المفيرس أللفاظ الحديث ، مكتبة اإليماف ، المنصكرة ، مصر ، د 
 ت. د

ت.ط، د.د، د.، د42كتاب / احمد عمر، كسطية اإلسبلـ، سمسمة كتب التصكؼ اإلسبلمي. ىاشـ، د 128  

129 
ىراس، محمد خميؿ، شرح العقيدة الكاسطية، راجعو عبد الرزاؽ عفيؼ، مؤسسة مكة لمطباعة، مف مطبكعات 

(ىػ1396)، 4المدينة المنكر، ط/ الجامعة اإلسبلمية   

130 
، 3صالح ذياب ، دراسات في الثقافة اإلسبلمية، جمعية عماؿ المطابع العالمية، عماف ، ط.ىندم، د

(ـ1982- ىػ 1402)  

 ،            2يكسؼ ، محمد خير رمضاف ، خصائص اإلعبلـ اإلسبلمي ، دار العمير لمثقافة كالنشر ، ط 131
  (ـ 1991ىػ  ػ 1412) 
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