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ملخص البحث
األمــة أن شـ ّـرفها ابإلســام دينــا وابلوســطية منهجــا ،فقــال
إ ّن مــن نعمــة هللا علــى هــذه ّ
ِ
ـك َج َع ْلنَا ُكـ ْـم أ َُّم ـةً َو َس ـطًا﴾ ،وإ ّن الناظــر يف املنهــج النبــوي ليصــل إىل حقيقــة
﴿وَك َذلـ َ
تعــاىلَ :
ـي صلــى هللا عليــه وســلم ،إذ يســعى لالرتقــاء ابلواقــع ال يغفــل عــن الطبيعــة
مفادهــا أ ّن النـ ّ
البش ـرية ،فتجــده يســتفرغ وســعه يف أتديــب الصحابــة رضــي هللا عنهــم ابلكمــاالت اإلنســانية
مــع مراعــاة مقتضــى احلــال يف األق ـوال واألعمــال.
وإ ّن املتأمــل يف تصرفــات الصحابــة رضــي هللا عنهــم ليجــد هــذه املعــاين اجلليلــة القائمــة
علــى مي ـزان العــدل والوســطية ،أش ـ ّد مــا تكــون مالءمــة للفطــرة اإلنســانية وملختلــف األح ـوال
البش ـرية.
األول ابلبيــان
وقســمت حبثــي هــذا إىل مقدمــة ومبحثــن وخامتــة ،تعرضــت يف املبحــث ّ
إىل مفهــوم الوســطية ومساهتــا وخصائصهــا ومرتكزاهتــا ،وذلــك قصــد الوقــوف علــى مركزيــة هــذا
املفهــوم يف دالئــل الشـريعة عامــة وعنــد الصحابــة خاصــة ،وتناولــت يف املبحــث الثــاين :وســطية
الصحابــة رضــي هللا عنهــم يف العقائــد واألحــكام واألخــاق ،ابعتبارهــا الصياغــة العمليّــة هلــذا
املفهــوم ،وذلــك قصــد الوقــوف علــى كيفيّــة تنزيــل الصياغــة العلميّــة للوســطية يف الواقــع العملــي.
وانتهيــت إىل أ ّن الوســطيّة يف اإلســام وصــف كلـ ّـي عــام ،بــل هــي ّأول أوصــاف الشـريعة
وأكــر مقاصدهــا ،وهــي ميـزان عــدل الشـريعة وقـوام الصفــات الفاضلــة ومنبــع الكمــاالت ،وهــي
األمــة عامــة والصحابــة خاصــة.
مميّــز هــذه ّ
ـكل احنـراف عــن الوســط
وهــي إىل ذلــك واجــب رابين ووصــف نبــوي ،شــرعة ومنهاجــا ،فـ ّ
إىل أحــد الطرفــن ،هــو عــدول عــن الشـريعة وخــروج عــن منهجهــا األعــدل.
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Abstract
The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said:
The Prophet (peace be upon him) said: In the discipline of the
Companions with human commons, taking into account the case
in the words and deeds.
The contemplator in the actions of the Companions to find these
noble meanings based on the balance of justice and moderation,
most suited to human nature and different human conditions.
This study was divided into an introduction, two chapters
and a conclusion. In the first part, the statement was presented
to the concept of moderation, its features, characteristics, and its
foundations, in order to stand on the centrality of this concept in the
guidelines of the law in general and in the Sahaabah in particular.
The practical formulation of this concept, in order to find
out how to download the scientific formulation of moderation in
practice.
I concluded that moderation in Islam is a general description,
but it is the first description of the Shariah and its main purposes.
It is the balance of the law of the Sharia, the strength of virtuous
qualities and the source of the calamities.
It is a divine duty and a prophetic description, a law and a
platform, every deviation from the middle to one of the parties, is
to turn away from the law and departure from the approach of the
just.
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املقدمة
احلمــد هلل املتفــرد بوحدانيــة األلوهيــة ،املتعـ ّـزز بعظمــة الربوبيّــة ،القائــم علــى نفــوس العــامل
املتفضــل عليهــم بسـوابغ نعمائــه،
آبجاهلــا ،العــامل بتقلّبهــا وأحواهلــا ،املــان عليهــم بتواتــر آالئــه ،و ّ
الــذي خلــق اخللــق حــن أراد بــا معــن وال مشــر ،وأنشــأ البشــر كمــا أراد بــا شــبيه وال نظــر،
فمضــت فيهــم بقدرتــه مشــيئته ،ونفــذت فيهــم حبكمتــه إرادتــه ،وأهلمهــم حســن اإلطــاق،
ورّكــب فيهــم تشـ ّـعب األخــاق ،فهــم علــى طبقــات أقدارهــم ميشــون ،وفيمــا قضــي وقــدر عليهــم
يهيمــون.
وأشــهد أن ال إلــه إال هللا ،خالــق الســموات العــا ،ومنشــئ األرضــن والثــرى ،ال راد
عمــا يفعــل وهــم يســألون.
لقضائــه ،وال مع ّقــب حلكمــه ،ال يســأل ّ

حممــدا عبــده املصطفــى ،ونبيّــه اجملتــى ،ورسـوله املرتضــى ،بعثــه ابلنــور املضــيء،
وأشــهد أ ّن ّ
واألمــر املرضــي ،علــى حــن فــرة مــن الرســل ،ودروس مــن الســبل ،فدمــغ بــه الطغيــان ،وأظهــر
بــه اإلميــان ،ورفــع دينــه علــى ســائر األداين ،فصلــى هللا عليــه وعلــى آلــه وصحبــه وسـلّم وابرك
مــا دار يف الســماء فلــك ،ومــا ســبّح يف امللكــوت ملــك.
األمــة أن شـ ّـرفها ابإلســام دينــا وابلوســطية
ّأمــا بعــد ،فــإ ّن مــن نعمــة هللا علــى هــذه ّ
ِ
ـك َج َع ْلنَا ُكـ ْـم أ َُّم ـةً َو َس ـطًا﴾
منهجــا ،وجعلهــا ّأمــة وســطا خيــارا عــدوال ،فقــال تعــاىل:
﴿وَك َذلـ َ
َ
ٍ
ـت لِلنَّـ ِ
ـاس
ُخ ِر َجـ ْ
[البقــرة ،]243:فهــي خــر األمــم الــي أخرجــت للنــاسُ ﴿ :كنـْتُـ ْـم َخي ـْ َـر أ َُّمــة أ ْ
وف وتـنـهــو َن ع ـ ِن الْمْن َك ـ ِر وتـؤِمنــو َن ِب َِّ
لل﴾[آل عم ـران.]110:
َتْ ُمـ ُـرو َن ِبلْ َم ْعـ ُـر ِ َ َ َْ ْ َ ُ َ ُْ ُ
وشـ ّـرفها فأنــزل عليهــا القــرآن شــاهدا ابحلــق ،وإذا كانــت األجســاد ال حتيــا إالّ ابألرواح،
فــإ ّن األرواح ال حتيــا إالّ ابلقــرآن الـ ّذي ال تنقضــي عجائبــه ،وال حتصــى دقائقــه ،وال تســتقصى
علومــه ،فمــن مل يلتــزم أبحكامــه ويتبــع أوامــره وجيتنــب نواهيــه كان حالــه ّإمــا إىل إف ـراط أو إىل
تفريــط ،إذ املخالفــة الــي تقــع هلــذا الديــن ال ختــرج عــن ذلــك.
األمــة وحمــور متيّزهــا ،وكانــت فكــرة الوســطيّة مبــدأ جتلّــى
وإذا كانــت الوســطيّة مســة هــذه ّ
يف القــرآن الكــرمي ّأوال ،وأمتّ بيانــه اهلــدي النبـ ّـوي اثنيــا ،فإنّنــا جنــد الوســطيّة قــد تبلــورت معانيهــا
الســابِ ُقو َن األ ََّولُــو َن ِمــن الْمه ِ
اج ِريـ َـن
وحت ّققــت
﴿و َّ
َ َُ
معاملهــا يف عصــر الصحابــة رضــي هللا عنهــمَ ،
ِ
ِ
ٍ
ِِ
واأل َ ِ َّ
ضواْ َعْنهُ﴾[التوبة ،]100:ذلك العصر
اللُ َعنـْ ُه ْم َوَر ُ
ين اتـَّبـَعُ ُ
وهم ب ْح َســان َّرض َي ّ
َ
َنصار َوالذ َ
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عامــة
الـ ّذي هنــل مــن معــن النبـ ّـوة الـ ّذي ال ينضــب والنــور الـ ّذي ال أيفــل ،فجديــر ابإلنســانيّة ّ
خاصــة أن يتفيّئـوا ظــال القــرآن والســنّة الوارفــة ،وأن ينتفعـوا أبفهــام الصحابــة رضــي
واملســلمني ّ
هللا عنهــم الذيــن أشـربوا مقاصــد الديــن وســروا أغـوار الشـريعة ،واســتخرجوا جواهرهــا املكنونــة
مــن خمابئهــا ،وغرضنــا مــن هــذا البحــث بيــان التطبيــق العملـ ّـي هلــذا املبــدأ اإلســامي يف فكــر
الصحابــة رضــي هللا عنهــم ،ومــن مثّ فقــد جــاء هــذا البحــث موســوما ب ـ «معــامل الوســطيّة عنــد
الصحابــة رضــي هللا عنهــم».

ّأوال :مشكلة البحث:

إ ّن احلديــث عــن معــامل الوســطيّة عنــد الصحابــة رضــي هللا عنهــم ،يســتدعي حتمــا احلديــث
عــن منهــج الوســطية يف اإلســام ابعتبــاره الصياغــة العلميــة هلــذا املفهــوم ،وإذا كان التأســيس
للصياغــة العلميّــة حقيقــة ال م ـراء فيهــا ،فــإ ّن هــذا ال يعــي اخلــاص مــن إشــكاليّة الصياغــة
العمليّــة ،فقضيــة الوســطية إذن ،هــي قضيــة منهــج ابألســاس ،إذ ال ميكــن أن نتحــدث عــن
الوســطية أو أن حن ـ ّدد معاملهــا األساســية ،وأهدافهــا الكــرى يف غيــاب املنهــج ،وإذا كانــت
املناهــج تتح ـ ّدد ســلفا وفقــا ملعايــر عقليــة تضبــط مــن خالهلــا املشــاريع ،وترســم يف ضوئهــا
الغــاايت واألهــداف املســتقبلية ،فــإ ّن الوســطية ابعتبارهــا أحــد مقومــات هــذا املنهــج وحم ّدداتــه
تتدخــل بشــكل مباشــر يف ضبــط هــذه املشــاريع ورســم معاملهــا.
األساســيّةّ ،

اثنيا :أمهيّة البحث :تظهر أمهيّة هذا البحث يف ما يلي:

 -١إ ّن موضــوع الوســطية يف اإلســام عمومــا وعنــد الصحابــة رضــي هللا عنهــم علــى وجــه
األمة ،وإ ّن من
اخلصوص على غاية من األمهية ،خاصة يف ظل القضااي املتج ّددة اليت تعيشها ّ
تضمنــه القـرآن الكـرمي والســنة النبويــة مــن اهلــدى والرمحــة
كانــت لــه أدىن بصــرة ال خيفــى عليــه مــا ّ
ـكل مصــاحل العبــاد ،مــع مراعــاة جوانــب النفــس البش ـرية ،وخماطبتهــا مبنهــج مت ـوازن
والشــمول لـ ّ
وميـزان عــدل ال يبغــي فيــه طــرف علــى آخــر.
النيب صلى هللا
 -٢إ ّن الناظر يف املنهج النبوي املتجنب لألهواء ،ليصل إىل حقيقة مفادها أ ّن ّ
عليه وســلم ،إذ يســعى لالرتقاء ابلواقع ال يغفل عن الطبيعة البشـرية ،فتجده يســتفرغ وســعه يف
أتديــب الصحابــة ابلكمــاالت اإلنســانية مــع مراعــاة مقتضــى احلــال يف األقـوال واألعمــال.
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 -٣إ ّن املتأمــل يف تصرفــات الصحابــة رضــي هللا عنهــم ليجــد هــذه املعــاين اجلليلــة القائمــة
علــى ميـزان العــدل والوســطية ،أشـ ّد مــا تكــون مالءمــة للفطــرة اإلنســانية ،وملختلــف األحـوال
البشـرية.

اثلثا :أهداف البحث :يهدف هذا البحث إىل بيان:
دل علــى ذلــك كليّــات الشـريعة
 -١أ ّن قاعــدة الوســطية أصــل كلّــي يف الشـريعة اإلســاميّةّ ،
وجزئياهتــا املســتقراة مــن تصاريــف أحواهلــا.
 -٢أ ّن غيــاب منهــج الوســط وميـزان العــدل يــؤدي إىل اإلجحــاف وجمانبــة احلــق ،وهــذا يقــود
التعصب والغلو ،وتكريس االجتهادات اخلاطئة.
التفرق و ّ
إىل ّ
 -٣أ ّن منهــج الوســطيّة والســماحة والعــدل ،مــن أبــرز مســات هــذا الديــن ،وأخــص خصائــص
األمــة عمومــا والصحابــة رضــي هللا عنهــم علــى وجــه اخلصــوص ،ال ينكــر ذلــك إالّ
هــذه ّ
جاهــل أو مكابــر.

رابعا :أسباب اختيار البحث :دعاين الختيار هذا البحث َّ
عدةُ أموٍر منها:

متطرفــة يف العــامل اإلســامي ،ممـّـا قــد يشـ ّـوه صــورة اإلســام يف
 -١ظاهــرة نشــوب أفــكار ّ
عيــون اجملتمــع الــدويل.
املتطرفــة ،وحماولــة
 -٢ضــرورة اســتعجال الشــباب املســلم ببيــان خطــورة نشــوب األفــكار ّ
تعديلهــا إببـراز مفهــوم الوســطيّة ومعاملهــا عنــد الصحابــة رضــي هللا عنهــم ابعتبارهــم الرعيــل
األول احلامــل لل ـواء الدعــوة اإلســاميّة.
ّ
 -٣الكشــف عــن معــامل الوســطيّة يف فكــر الصحابــة رضــي هللا عنهــم ،وتطبيقاهتــم العمليّــة
هلــا يف مســائل العقيــدة واألحــكام واألخــاق.
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السابقة :تنقسم الدراسات اليت تناولت الوسطيّة إىل قسمني:
خامسا :ال ّدراسات َّ

األول :الدراسات اليت تناولت الوسطيّة بشكل عام :وهذا القسم من الدراسات
القسم ّ
ال يــكاد حيصــى كثــرة ،حيــث تنــاول مجيــع مــن كتــب يف الوســطيّة هــذه املســألة يف عمومهــا ،كمــا
جــاء تناوهلــم هلــذا املوضــوع متفــاوات مــن حيــث العمــق املعــريف ،وذلــك نظـرا الختــاف منطلقاهتــم
املعرفيّة وأهدافهم البحثيّة ،ومن هذه الدرســات والبحوث نذكر:
( -١وســطيّة الفكــر اإلســامي) ،لبخــارى ســائل الطاهــري ،وهــو حبــث لنيــل درجــة املاجســتري،
تنــاول خاللــه الباحــث ابلبيــان وســطيّة اإلســام ومساحتــه ،وقــد انتظــم حبثــه هــذا مفهــوم الوســطية
التطرف الفكري يف العامل اإلســامي.
يف العقيدة والشـريعة واألخالق والســلوك ،وظاهرة ّ
( -٢الوســطيّة يف القــرآن الكــرمي دراســة موضوعيّــة) ،ليوســف بــن إبراهيــم بــن ســعيد الســرحين،
وهــي رســالة مق ّدمــة الســتكمال متطلّبــات احلصــول علــى درجــة املاجســتري ،وقــد تنــاول خالهلــا
الباحــث مفهــوم الوســطيّة وواقعيّتهــا واختصــاص اإلســام و ّأمتــه هبــا ،كمــا عــرض لقضــااي
الوســطيّة يف التصـ ّـور ،ويف العبــادات واملعامــات والســلوكيات ،ولكــن جــاء طرحــه جلميــع مــا
ســبق عامــا ،فلــم يالمــس جوهــر املســألة.
القســم الثــاين :الدراســات الــي تناولــت موضوعــات حمّــددة يف الوســطيّة :وهــذا القســم
األول ،كمــا أ ّن تناوهلــا لقضيّــة
مــن الدراســات أيضــا فيــه كتــاابت كثــرة ولكنهــا أقـ ّـل مــن القســم ّ
الوســطيّة جــاء أكثــر عمقــا لرتكيزهــا علــى جوانــب معيّنــة مــن البحــث ،ومــن هــذه الدراســات
نذكــر:
( -١جهــود الصحابــة رضــي هللا عنهــم يف تقريــر العقيــدة والدفــاع عنهــا) ،للؤلــؤة بنــت حممــد
املطــرودي ،وهــي رســالة لنيــل درجــة الدكتــوراه ،تناولــت خالهلــا الباحثــة ابلبيــان منهــج الصحابــة
رضــي هللا عنهــم يف تقريــر مســائل العقيــدة ،وجهودهــم رضــي هللا عنهــم يف مســائل اإلميــان ،ويف
تقريــر ســائر األصــول اإلميانيّــة.
( -٢فهم الصحابة ملسائل عقديّة يف ضوء التوجيه النبوي) ،لرضوان سليمان العلي عبيدات،
وهــي رســالة مق ّدمــة الســتكمال متطلّبــات احلصــول علــى درجــة املاجســتري ،وقــد تنــاول خالهلــا
الباحــث ضوابــط فهــم العقيــدة ومصادرهــا ،مثّ عــرض إىل مســائل كثــرة يف اإلميانيــات ومــا جيــب
النبوة والرســالة ،ومســائل يف الســمعيات.
يف حق هلل تعاىل ،كما عرض إىل مســأليت ّ
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األول يف بلــورة مفهــوم الوســطيّة ومساهتــا وخصائصهــا
وقــد اســتفدت ممـّـا كتــب يف القســم ّ
ومرتكزاهتــا ،واســتفدت ممـّـا كتــب يف القســم الثــاين يف بلــورة معــامل الوســطيّة عنــد الصحابــة رضــي
هللا عنهــم.
أن مل أقــف يف حــدود
ومــع كثــرة مــن كتــب يف موضــوع الوســطيّة وكثــرة مــا كتــب فيهــا ،إالّ ّ
مــا اطلعــت عليــه علــى مــن كتــب يف (معــامل الوســطيّة عنــد الصحابــة رضــي هللا عنهــم) ،بــل
وتصرفاهتــم مبثــواث يف مصنّفــات عديــدة يف كتــب الرتاجــم
جــاء الــكالم علــى آرائهــم ومعتقداهتــم ّ
والتاريــخ والســر ،وكتــب الفقــه واألصــول ،وكتــب العقيــدة.
كل مــا كتــب حوهلــم ،ولكــن حســي أن أبـ ّـن فكرهــم
ولســت أدعــي هنــا ،أين ســأمجع ّ
ومنهجهــم ومعــامل الوســطيّة يف ســلوكهم ومواقفهــم ،حـ ّـى تكــون ن ـراس هدايــة لنــا يف فهــم
النصــوص والتعامــل مــع متغـ ّـرات زماننــا.

ِ
ِ
البحث على النَّحو التايل:
البحث :جاء منهجي يف
منهج
سادساًُ :

ائي التحليلـ َّـي ،حيــث رجعــت إىل املصــادر األصيلــة
ـدت املنهـ َـج الوصفــي االســتقر َّ
 -١اعتمـ ُ
ـث مســتوفياً
وخمتلــف املراجــع العلميّــة والبحثيــة يف مجــع املــادة العلميّــة ،وذلــك حــى يكــون البحـ ُ
مجيــع جوانــب املشــكل.
ِ
ـج األحاديــث واآلاثر مــن مصادرهــا ،فــإن
الســور الـواردة ،وختريـ ُ
 -٢ذكـُـر أرقــام اآلايت ،وأمســاء ّ
ابلعزو إليه ،وإالّ خرجته من
كان احلديث أو األثر يف الصحيحني -أو يف أحدمها-
اكتفيت ْ
ُ
كتب الســنن ،واملســانيد ،واآلاثر ،ونقلت ما وجدته من أقوال العلماء يف احلكم على اآلاثر.
 -٣يف اإلحالــة علــى املراجــع أختصــر بعــض اســم الكتــاب اكتفــاء مبــا هــو مفصــل يف فهــرس
املراجــع طلبــا لالختصــار.
َ ٍ
تتضمن من نتائج.
ختمت
-٤
ُ
أهم ما ّ
البحث خبامتة ّ
تتضم ُن ملخصاً للموضوع ،و ّ
ـتفاد منهــا ،واملســتعا ُن هبــا يف كتابـ ِـة البحــث
 -٥تذييــل البحــث بفهــرس للمصــادر واملراجــع املسـ ُ
وفهــرس للموضوعات.
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سابعاً :خطة البحث:

كل ذلــك بفهرســن :أحدمهــا
جــاء هــذا البحــث يف مقدمـ ٍـة ومبحثــن ،وخامتــة ،وذيّلــت َّ
للمصــادر واملراجــع ،والثــاين :للموضوعــات.
املق ّدمة :وقد اشتملت على مشكلة البحث وأمهيّته وأهدافه ودواعي اختياره والدراسات
السابقة...اخل.
األول :مفهوم الوسطية ومساهتا وخصائصها ومرتكزاهتا.
املبحث ّ

األول :مفهوم الوسطية ومساهتا.
املطلب ّ
األول :مفهوم الوسطية.
الفرع ّ

الفرع الثاين :مسات الوسطية.

املطلب الثاين :خصائص الوسطية ومرتكزاهتا.
األول :خصائص الوسطية.
الفرع ّ

الفرع الثاين :مرتكزات الوسطية.

املبحث الثاين :معامل وسطيّة الصحابة رضي هللا عنهم.

األول :وسطية الصحابة رضي هللا عنهم يف العقائد.
املطلب ّ

األول :الوسطية يف التوحيد.
الفرع ّ

الفرع الثاين :الوسطية يف السمعيات.
املطلب الثاين :وسطيّة الصحابة رضي هللا عنهم يف الفتوى واألحكام.
األول :الوسطية يف األحكام.
الفرع ّ

الفرع الثاين :الوسطية يف الفتوى.
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املطلب الثالث :وسطيّة الصحابة رضي هللا عنهم يف األخالق.

وختامــا ،أرجــو أن أكــون هبــذا التنــاول قــد وفقــت يف اإلابنــة عــن مالمــح الوســطية عنــد
الصحابــة وغاايهتــا ،وتوضيــح بعــض معــامل هــذا املنهــج الـرابين واهلــدي النبــوي ،وصلــى هللا وســلم
علــى نبينــا حممــد وعلــى آلــه وصحبــه.
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األول :مفهوم الوسطية ومساهتا وخصائصها ومرتكزاهتا:
املبحث ّ
األول :مفهوم الوسطية ومساهتا:
املطلب ّ

األول :مفهوم الوسطية:
الفرع ّ

يع ـ ّد مفهــوم الوســطيّة مــن املفاهيــم الكليّــة يف احلقــل الــداليل القــرآين ،وهــو مــن املفاهيــم
املهيمنــة علــى ســائر املفاهيــم القرآنيّــة األخــرى إذ أنـّـه ينتظمهــا مجيعــا ،ومــع ذلــك فــإ ّن مفهــوم
الوســطية يعتــر مــن أكثــر املفاهيــم غموضــا ،فهــو ال ي ـزال يعــاين مــن خلــط علــى غــر صعيــد،
ومــن هنــا كانــت مهمــة بنــاء هــذا املفهــوم تقتضــي معاجلــة منهجيــة تتبــى حتديــد املفاهيــم القرآنيّــة
يف مســتوى ّأول ،ومقاربــة اترخييــة مقارنــة ونقديــة يف مســتوى اثن.
األول :جنــد أ ّن الوســطيّة مصــدر صناعـ ّـي مأخــوذة مــن مــادة «وســط»،
ففــي املســتوى ّ
ِ
ك َج َع ْلنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا﴾
﴿وَك َذل َ
وقد وردت يف القرآن الكرمي مخس مرات :يف قول هللا تعاىلَ :
ِ
الصلَــو ِ
الصـاَِة الْ ُو ْسـطَى﴾ [البقــرة،]238:
ات و َّ
[البقــرة ،]143:وقولــه تعــاىلَ :
﴿حافظـُواْ َعلَــى َّ َ
ِ
وقولــه تعــاىلِ :
ـال أ َْو َسـطُ ُه ْم
﴿مـ ْـن أ َْو َسـ ِـط َمــا تُطْعِ ُمــو َن أ َْهلي ُك ْم﴾[املائــدة ،]89:وقولــه تعــاىل﴿ :قَـ َ
أََلْ أَقُــل لَّ ُكـ ْـم لَـ ْـوالَ تُ َســبِّ ُحو َن﴾[القلم ،]28:وقولــه تعــاىل﴿ :فـََو َسـطْ َن بِـ ِـه َجْعاً﴾[العــادايت.]5:
«وســط» بســكون الســن ،فتكــون يف هــذه احلالــة
األولْ :
وتضبــط الكلمـ()١ـة علــى وجهــنّ :
«وســط» بفتــح الســن ،وتكــون يف هــذه احلالــة ّإمــا امســا ملــا بــن
ظرفــا مبعــى «بــن»  ،والثــاينَ :
طــريف الشــيء ،أو صفــة وهــي حينئــذ حتمــل معنيــن:
األول :وســط الشــيء ،أي أعدلــه ،والوســط يطلــق ويســتعمل اســتعمال القصــد املصــون
ّ
عــن اإلف ـراط والتفريــط ،فيمــدح بــه حنــو الس ـواء والعــدل والنصفــة( ،)٢قــال ال ـرازي (606ه):
«إن أعــدل الشــيء وســطه ،أل ّن حكمــه مــع ســائر أطرافــه علــى سـواء وعلــى اعتــدال»( ،)٣ومنــه
ِ
ـك َج َع ْلنَا ُكـ ْـم أ َُّم ـةً
﴿وَك َذلـ َ
ـي صلــى هللا عليــه وسـ()٤ـلم يف تفســر قــول هللا تعــاىلَ :
مــا جــاء عــن النـ ّ
َو َس ـطًا﴾ ،فقــال« :والوســط العــدل» .
والثــاين :أوســط الشــيء أي أفضلــه وخيــاره( ،)٥ذكــر ابــن كثــر (774ه) يف تفســره لقــول
ِ
ـك َج َع ْلنَا ُكـ ْـم أ َُّم ـةً َو َس ـطًا﴾« ،والوســط هنــا :اخليــار واألجــود ،كمــا يقــال
﴿وَك َذلـ َ
هللا تعــاىلَ :
()٦
ودارا ،أي خريهــا»  ،وقــد صــار هــذا املعــى مــن ل ـوازم معــى
لقريــش :أوســط العــرب نســبًا ً
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الوســط عرفــا ،فأطلقــوه علــى اخليــار النفيــس كنايــة ،قــال زهــر(:)٧
ه ـ ـ ـ ــم وسـ ـ ـ ــط يرض ـ ــى األانم حبكمه ـ ــم إذا نزلـ ـ ــت إح ـ ــدى اللي ـ ــايل العــظائـ ـ ــم
ممـّـا تق ـ ّدم بيانــه ،يتّضــح أ ّن الوســطيّة يف مفهومهــا اللغــوي ال ختــرج عــن معــى العــدل
والفضــل واخليــار واالعتــدال ،قــال الزجــاج (311ه) :الوســط فيــه قــوالن :قــال بعضهــم:
وســطا :عــدال ،وقــال بعضهــم :خيــارا ،واللفظــان خمتلفــان واملعــى واحــد ،أل ّن العــدل خــر واخلــر
عــدل(.)٨
وهــي راجعــة ابملفهــوم اإلســامي إىل طريــق احلــق ،وهــو امللــة احلنفيــة الســمحة ،املتوســطة
﴿وأ َّ
َن َه ـ َذا
بــن الغلـ ّـو واجلِفــاء أو اإلف ـراط والتفريــط ،وهــو الص ـراط املســتقيم ،قــال هللا تعــاىلَ :
ِصر ِ
اطــي ُم ْســتَق ًيما فَاتَّبِعُوهُ﴾[األنعــام.]153:
َ
ويف املســتوى الثــاين :جنــد أ ّن احلركــة الدالليّــة لكلمــة «وســط» عنــد املفسـرين ،الـواردة يف
ِ
ـك َج َع ْلنَا ُكـ ْـم أ َُّمـةً َو َسـطًا﴾ ،مل ختــرج عــن الســياق الــداليل القــرآين ،بــل
﴿وَك َذلـ َ
قــول هللا تعــاىلَ :
وقــع التعاطــي معهــا كمــا ســائر القــرآن الكــرمي ،كقضيّــة جزئيّــة يستشــهد هبــا علــى قضــااي كليّــة،
األمــة وخرييّتهــا هــي مــا اســتخلصه اجلميــع مــن هــذه اآليــة.
فعدالــة ّ
قــال الطــري (310ه) يف تفســر هــذه اآليــة« :وأان أرى أ ّن الوســط يف هــذا املوضــع هــو
الوســط الــذيمبعــى :اجلــزء الــذي هــو بــن الطرفــن مثــل (وســط الــدار) حمـ ّـرك الوســط مث ّقلــه،
غــر جائــز يفســينه التخفيــف ،وأرى أ ّن هللا تعــاىل ذكــره إمنــا وصفهــم أبهنــم وســط؛ لتوســطهم
يف الديــن ،فــا هــمأهــل غلـ ّـو فيــه غلـ ّـو النصــارى الذيــن غل ـوا ابلرتهــب ،وقوهلــم يف عيســى مــا
قال ـوا فيــه ،وال هــم أهــلتقصــر فيــه ،تقصــر اليهــود الذيــن بدل ـوا كتــاب هللا ،وقتل ـوا أنبياءهــم،
توســط واعتــدال فيــه ،فوصفهــم هللا بذلــك إذ كان
وكذبـوا علــى رهبــم ،وكفــروا بــه،و
لكنهــم أهــل ّ
()٩
ـب األمــور إىل هللا أوســطها»  .
أحـ ّ
األمــة وخرييّتهــا دليــا علــى حجيّــة
ويف نفــس الســياق فقــد جعــل األصوليــون وســطيّة ّ
()١٠
اإلمجــاع ،يقــول الــرذوي احلنفــي (382ه)« :واخلرييــة توجــب احلقيّــة فيمــا أمجعـوا عليــه» .
األمــة ،يقــول الفخــر الـرازي :إ ّن وصــف العدالــة متح ّقــق
وهــذه احلقيّــة متحققــة يف مجيــع ّ
حجــة
األمــة وآخرهــا مبجموعهــا يف كوهنــا ّ
كل عصــر وكذلــك الشــهادة ،فلــو اعتــران ّأول ّ
يف أهــل ّ
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حجــة عليــه ،فعلمنــا
األمــة ّ
علــى غريهــا لزالــت الفائــدة ،إذ مل يبــق بعــد انقضائهــا مــن أن تكــون ّ
األمــة يف الدنيــا املرتتبــة علــى كوهنــا وســطاً
كل عصــر ،وبذلــك تكــون شــهادة ّ
أ ّن املـراد بــه أهــل ّ
تعــي :أن يكــون جممــوع األمــة إذا أخــروا عــن شــيء أن يكــون قوهلــم حجــة ،وال معــى لقولنــا
أ ّن اإلمجــاع حجــة إال هــذا(.)١١
كمــا اســتحضرت هــذه اآليــة يف ســياق التجــاذابت الكالميّــة واملذهبيّــة لالســتدالل هبــا
صحــة خالفــة اخللفــاء األربعــة علــى وجــه اخلصــوص(،)١٢
علــى عدالــة الصحابــة عمومــا ،وعلــى ّ
األول الذيــن خوطبـوا ابخلرييــة والعدالــة -قــد أمجعـوا علــى
ابعتبــار أ ّن الصحابــة -وهــم الرعيــل ّ
()١٣
صحــة خالفتهــم أي -اخللفــاء األربعــة -فــا اعتــداد ابملخالفــن مــن «أهــل البــدع واألهواء» .
ّ
وعليــه ،فــإ ّن الوســطيّة ال تعــدو وصــف العدالــة واخلرييـّـة واالســتقامة ،و ّأمــا اعتبارهــا نقطــة
بــن طرفــن فقــط ،فإنـّـه يــؤدي إىل فهــم جمتــزئ للنصــوص.
و ّأمــا العدالــة ،فهــي لفــظ يقتضــي ذكــر املســاواة وال يســتعمل إال ابعتبــار اإلضافــة ،وهــي
كل زلّــة وهبــا
إذا اعتــرت ابلقــوة()١٤هيئــة يف اإلنســان يطلــب هبــا املســاواة ،وهــي ميـزان هللا املـرأ مــن ّ
يستتب أمر العامل  ،وقال ابن راشد (736ه) :العدالة هيئة راسخة يف النفس حتتوي على
مالزمــة التقــوى ابجتنــاب الكبائــر وتوقــي الصغائــر والتحاشــي عــن الرذائــل املباحــة( ،)١٥وقيــل:
صفــاء السـريرة واســتقامة الســرة(.)١٦
وهــي االعتــدال يف األح ـوال الدينيــة ،ومعلــوم أ ّن االعتــدال توســط يدخــل يف مقومــات
الفضائــل ،وهــو أحســن الدرجــات ،وإمنــا وجــب لــه ذلــك ،أل ّن االعتــدال أن ينتظــر إشــارة العقــل
والديــن ،فينبعــث حيــث جتــب احلميــة وينطفــئ حيــث حيســن احللــم ،وهــو الوســط الــذي كلــف
هللا بــه عبــاده وهــو العــدل( ،)١٧قــال ابــن تيميــة (728ه) :والعــدل هــو االعتــدال ،واالعتــدال
هــو صــاح القلــب كمــا أ ّن الظلــم فســاده ،مــع أ ّن االعتــدال املصفــى الســامل مــن األخــاط ال
ســبيل إليــه ،لكــن األمثــل فاألمثــل ،والعــدل احملــض يف كل شــيء متعــذر علمــا وعمــا ولكــن
األمثــل فاألمثــل(.)١٨
وممـّـا يتصــل ابلعدالــة عنايــة الشــرع اإلســامي ابلســماحة ،وهــي علــى ح ـ ّد تعبــر ابــن
()١٩
كل
«أول أوصــاف الش ـريعة وأكــر مقاصدهــا»  ،وتعــي ّ
عاشــور (1393ه)ّ :
التوســط يف ّ
األمــور بــا إف ـراط وال تفريــط.
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و ّأمــا اخلرييــة ،فيمثّلهــا الص ـراط املســتقيم وحي ّقــق معناهــا ،وقــد ذك ـران غــر بعيــد أ ّن مــن
ِ
ـك َج َع ْلنَا ُكـ ْـم أ َُّم ـةً
﴿وَك َذلـ َ
معــاين الوســطيّة اخلرييـّـة ،قــال الطــري يف تفســر قــول هللا تعــاىلَ :
َو َس ـطًا﴾( ،و ّأمــا التّأويــل فإنـَّـه جــاء أب ّن الوســط العــدل ،وذلــك معــى اخليــارَّ ،
ألن اخليــار مــن
النَّــاس عدوهلــم)(.)٢٠
ووجــه االرتبــاط بــن اخلرييـّـة والوســطيّة ،أن هللا عــز وجــل وصــف هــذه األمــة ،بوصفــن
ٍ
ـت
ُخ ِر َجـ ْ
األول يف قولــه تعــاىلُ ﴿ :كنـْتُـ ْـم َخي ـَْـر أ َُّمــة أ ْ
يِســتلزم أحدمهــااآلخــر وجــوداً وعدمـاً ،جــاء ّ
ِ
ـاس َتْمــرو َن ِبلْمعــر ِ
ِ
وف َوتـَنـَْهـ ْـو َن َع ـ ِن الْ ُمْن َك ـ ِر َوتـُْؤمنُــو َن ِب َّلل﴾ [آل عم ـران ،]110:وجــاء
َُْ
للنَّـ ِ ُ ُ
ِ
األمــة
﴿وَك َذلـ َ
ـك َج َع ْلنَا ُكـ ْـم أ َُّم ـةً َو َس ـطًا﴾ ،فاخلرييــة تقتضــي أن تكــون ّ
الثــاين يف قولــه تعــاىلَ :
ـدل عليــه وصــف اجلعــل يف اآليــة الثانيــة ،وليــس خيفــى أ ّن
متّصفــة بصفــة الوســطيّة ،وهــوالــذي يـ ّ
األول مــن صحابــة رســول هللا صلــى هللا عليــه
مقتضــى هــذا الوصــف إّنــا يصــدق علــى اجليــل ّ
وســلم الذين تربوا يف أحضان النبوةوصنعوا على عينها ،ولذلك حني ننظر يف ســرهتم جندهم
ّأنــم قــد حققـواهــذا الوصــف يف أكمــل صــورة ميكــن أن حيققهــا البشــر ،كيــف ال ،وهــم الذيــن
متثلـوا القــرآن منهجـاً وواقعـاً فأضحـوا أمــة حاكمــة مســيطرة هبديهــا وقرآهنــا(.)٢١
فإنــا يف أصــل اللغــة تعــي اعتــدال الشــيء واســتواءه( ،)٢٢وعكســها
و ّأمــا االســتقامةّ ،
()٢٣
االلت ـواء واالعوجــاج والتطـ ّـرف  ،و ّأمــا يف االصطــاح الشــرعي ،فهــي االلت ـزام بطريــق احلــق
بفعــل املأمــورات واجتنــاب احملظــورات يف ديــن هللا عــز وجــل( ،)٢٤قــال عمــر رضــي هللا عنــه:
االســتقامة :أن تســتقيم علــى األمــر والنّهــي ،وال ت ـَ ُـروغُ َرَو َغــا َن الثّعالــب( ،)٢٥وقــال ابــن القيّــم
كل شــيء(.)٢٦
(751ه) :االســتقامة ضــد الطّغيــان ،وهــو جمــاوزة احلــدود يف ّ
﴿وَمــا
وعليــه ،فــإ ّن االسـ
ـتقامة تعــي اإل ِخــاص يف التوحيــد واإلميــان والعبــادة ،لقولــه تعــاىلَ :
أ ُِمــروا إَِّل لِيـعبـ ُـدوا َّ ِ ِ
ـن لَــهُ ال ّديـ َـن ُحنـََفاءَ﴾[البينــة ،]5:وقــد ُســئل الصديــق رضــي هللا
اللَ مُْلصـ َ
َْ ُ
ُ
عنــه عــن االســتقامة فقــال :أالّ تشــرك ابهلل شــيئًا ،قــال ابــن القيــم :يريــد االســتقامة علــى حمــض
التّوحيــد( ،)٢٧فاملخلــص واحلنيــف يف الديــن هــو املســتقيم.
ومعــى اإلخــاص الديــي( :جتريــد قصــد التقــرب إىل هللا تعــاىل عــن مجيــع الشـوائب)(،)٢٨
ومعــى االســتقامة يف الديــن :ســلوك طريــق الديــن احلنيــف ،وهــو الصـراط املســتقيم ،الــذي تواتــر
ـي صلــى هللا عليــه
ذكــره وذكــر االســتقامة عليــه يف كثــر مــن آي القــرآن الكــرمي وأحاديــث النـ ّ
وســلم.
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ِ
ِ ِ
ِ ِ
ضـ ِ
ـوب
ـت َعلَْي ِهـ ْـم َغـ ِْـر الْ َم ْغ ُ
قــال هللا تعــاىلْ :
الصـَـرا َط الْ ُم ْســتَق َيم صـَـرا َط الَّذيـ َـن أَنـَْع ْمـ َ
﴿اهــد َن ّ
ِ
ني﴾[الفاحتــة ،]7-6:ووجــه داللــة اآليــة أنـّـه ســبحانه وصــف الصـراط املســتقيم
َعلَْي ِهـ ْـم َوَل الضَّالّ َ
األول أنـّـه مســتقيم ،والثــاين أنـّـه غــرصـراط املغضــوب عليهــم وهــم اليهــود ،وغــر صـراط
أبمريــنّ :
النصــارى ،وهــم أهــل الغلــو يف الرهبانيــة والتعبــد ،حــىخرجـوا عــن حــدود الشــرع ،ليــس فقــط
يف العبــادة بــل حــى يف االعتقــاد ،فــإذا كان الص ـراط املســتقيم غــر ص ـراطاليهــود والنصــارى،
دل ذلــك علــى أ ّن الص ـراط املســتقيم الــذي شــرعه هللا
وكان صراطهــم ص ـراط غلــو يف الديــنّ ،
عــز وجــل صـراط ال غلــو فيــه ،فهــو بــن طرفــن إفـراط وتفريــط ،وهــذا هــو معــى الوســطية الــي
هــي منهــاج الديــناإلســامي(.)٢٩
عرفه ســفيان بن عيينة (198ه)
ومجاع االســتقامة وركنها األساســي هو العدل( ،)٣٠وقد
ّ
مبا يرادف معىن االســتقامة ،أي أبنّه «اســتواء السـريرة والعالنية يف العمل هلل تعاىل»(.)٣١
كل ذلــك مــكارم األخالقــو «إ ّن أعظــم مــا بــي عليــه اإلســام دعوتــه إىل
وإ ّن مجــاع ّ
مــكارم األخــاق ،وهتذيبهــا هــو العنايــة برتبيــة النفــس وإكماهلــا وتدريبهــا علــى متابعــة اهلــدى
()٣٢
أحق من التزم مبكارم
واإلرشــاد الذي يشــهد العقل الســليم حبقيقته وصالحه ونفعه»  ،وإ ّن ّ
األخــاق ،مــن جعلهــم هللا أمنــاء علــى شــرعه واســرعاهم أمــور خلقــه ،وقــد فهــم الصحابــة
دل
رضـوان هللا عليهــم مغــزى الشـريعة ،فحرصـوا أن يكونـوا علــى جانــب كبــر مــن االســتقامةّ ،
علــى هــذا قــول علــي بــن أيب طالــب رضــي هللا عنــه :أ ّن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم «هنــى
عــن لبــس القسـ ّـي وعــن لبــس املعصفــر وعــن ختتــم الذهــب وعــن الق ـراءة يف الركــوع»(.)٣٣
ـي عليــه الصــاة والســام الصحابــة رضــي هللا عنهــم عــن بعــض األشــياء ،هــي يف
فنهــي النـ ّ
عــرف األمــة مــن املبــاح ،دليــل علــى أ ّن هــذا النهــي مقصــوده أن يكــون الصحابــة علــى درجــة
ـي صلــى
عاليــة مــن التقــوى ،كوهنــم الســابقني يف اإلســام ،احلاملــن لـواء الدعــوة إىل هللا بعــد النـ ّ
هللا عليــه وســلم.

الفرع الثاين :مسات الوسطية:
إ ّن حتديــد مســات الوســطية ضــروري لضبــط حقيقــة املصطلــح ،وذلــك حـ ّـى ال يبقــى
جمـ ّـرد تصـ ّـور ذهــي ال عالقــة لــه ابلواقــع اإلنســاين ،ولعـ ّـل أهـ ّـم مســات الوســطيّة كوهنــا واقعيّــة
وفطريـّـة(.)٣٤
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ـي صلــى هللا عليــه وســلم،
ّ
فأمــا كوهنــا واقعيّــة ،فــإ ّن الناظــر يف الســنة النبويـّـة يــرى أ ّن النـ ّ
وهــو يســعى لالرتقــاء ابلواقــع ال يغفــل عــن الطبيعــة البشـرية ،فتجــده يســتفرغ وســعه يف أتديــب
الصحابــة ابلكمــاالت اإلنســانية مــع مراعــاة مقتضــى احلــال يف األق ـوال واألعمــال ،ومــن هنــا
ـي صلــى هللا عليــه
جــاء التوجيــه النبـ ّ
ـوي يف القصــد واملوازنــة ،فعــن عائشــة رضــي هللا عنهــا أ ّن النـ ّ
ـب األعمــال
وســلم قــال« :سـ ّددوا
( )٣٥وقاربـوا واعلمـوا أن لــن يدخــل أحدكــم عملــه اجلنّــة ،وأ ّن أحـ ّ
أدومهــا وإن قـ ّـل» .
وحــن جــاءه رجــان فقــاال :خرجنــا يف ســفر فحضــرت الصــاة وليــس معنــا مــاء ،فتيممنــا
صعيــدا طيبــا فصلينــا مث وجــدان املــاء يف الوقــت ،فتوضــأ أحــدان وأعــاد الصــاة ومل يعــد اآلخــر،
فقــال للــذي مل يعــد« :أصبــت الســنة وأجزأتــك صالتــك» ،وقــال للــذي توضــأ وأعــاد« :لــك
()٣٦
ـكل ظروفهــا،
األجــر مرتــن»  ،فإنـّـه هنــا يكــون قــد راعــى واقــع احليــاة والطبيعــة البش ـرية بـ ّ
لكــون النــاس خيتلفــون يف اســتعداداهتم وال ســيما يف التطبيــق.
وبنــاء علــى هــذه النظــرة الواقعيــة ،فقــد وضــع صلــى هللا عليــه وســلم مــا ميكــن أن نطلــق
عليــه يف االجتهــاد الفقهــي ،مراعــاة الظــروف واألحـوال ،ألن غايــة اجملتهــد التوفيــق بــن النــص
والواقــع أو تنزيــل النــص يف الواقــع ،ألن الواقــع هــو املقصــود حبكــم النــص ،وال بــد مــن توافقهمــا
وإل تعطّلــت كثــر مــن األحــكام(.)٣٧
بداهــة ّ

ـي عليــه الصــاة والســام قــد رســم للكمــال البشــري مســتويني :أدىن وأعلــى،
وإذا كان النـ ّ
فر ّغــب يف املســتوى األعلــى دون إل ـزام ،وإمنــا أقصــى مــا بلغــه أن نــدب إليــه ،كمــا يف حديــث
مســرة بــن جنــدب رضــي هللا عنــه قــال :قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم« :مــن توضــأ يــوم
اجلمعــة فبهــا ونعمــت ومــن اغتســل فالغســل أفضــل»( ،)٣٨ورفــع احلــرج عــن األدىن ابعتبــاره
ِ ِ
ني﴾[األنبيــاء،]107:
﴿وَمــا أ َْر َسـ ْلنَ َ
اك إَِّل َر ْحَـةً ل ْل َعالَم َ
رســالة اإلســام األوىل ،قــال هللا تعــاىلَ :
فإنـّـه مــع ذلــك قــد راعــى الظــروف الطارئــة لإلنســان ،فأوجــد املخــارج وشــرع الرخــص ،ومل حيمــل
اإلنســان فــوق طاقتــه ،فقــد أقـ ّـر صلــى هللا عليــه وســلم اجتهــاد عمــرو بــن العــاص حــن احتلــم
يف ليلــة ابردة يف غــزوة ذات السالســل ،فأشــفق علــى نفســه إن اغتســل أن يهلــك فتيمــم مث
صلــى أبصحابــه الصبــح ،فذكــروا ذلــك للنــي عليــه الصــاة والســام فقــال« :اي عمــرو صليــت
أبصحابــك وأنــت جنــب» ،فأخربتــه ابلــذي منعــي مــن االغتســال رجــاء أين مسعــت هللا يقــول
اللَ َكا َن بِ ُكـ ْـم َرِح ًيما﴾[النســاء ]29:فضحــك رســول هللا صلــى هللا
﴿والَ تـَْقتـُلُـواْ أَن ُف َس ـ ُك ْم إِ َّن ّ
َ
عليــه وســلم ومل يقــل شــيئا)(.)٣٩
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وعــن جابــر رضــي هللا عنــه قــال« :خرجنــا يف ســفر فأصــاب رجــا منــا حجــر فشــجه يف
رأســه مثّ احتلــم فســأل أصحابــه فقــال :هــل جتــدون يل رخصــة يف التيمــم؟ فقالـوا :مــا جنــد لــك
ـي صلــى هللا عليــه وســلم
رخصــة وأنــت تقــدر علــى املــاء ،فاغتســل فمــاتّ ،
فلمــا قدمنــا علــى النـ ّ
أخــر بذلــك فقــال :قتلــوه قتلهــم هللا أال ســألوا إذ مل يعلمـوا ،فإمنــا شــفاء العــي السـؤال ،إمنــا كان
يكفيــه أن يتيمــم ويعصــر أو يعصــب (شــك موســى) علــى جرحــه خرقــة مث ميســح عليهــا ويغســل
ســائر جســده»(.)٤٠
ومل تقــف واقعيــة الوســطية عنــد هــذا احل ـ ّد حــى أابحــت احملظــور عنــد الضــرورة امللجئــة،
ـي صلــى هللا عليــه وســلم يســعى ابلصحابــة إىل أعلــى درجــات الكمــال ،وكان
وملـّـا كان النـ ّ
اســتعدادهم خمتلفــا ،فقــد راعــى عليــه الصــاة والســام هــذا الواقــع ،وأقـّـر احلالتــن مجيعــا متاشــيا
مــع هــذه اخلصيصــة.
جتســد واقعــا يف شــخص املصطفــى عليــه الصــاة والســام
وملــا كان الكمــال البشــري قــد ّ
ِ
ـك لَ َعلــى ُخلُـ ٍـق َعظي ٍم﴾[القلــم ،]4:فقــد أمــر ســبحانه
﴿وإِنـَّ َ
بشــهادة هللا جـ ّـل وعــا يف قولــهَ :
ِ
وتعــاىل ابلتأســي بــه بقولــه﴿ :لََق ـ ْد َكا َن لَ ُكــم ِف رسـ ِ
ُسـ َـوةٌ َح َســنَةٌ﴾[األحزاب.]21:
ـول َّ
الل أ ْ
ْ َُ
وقــد فهــم الصحابــة مــن هــذا البيــان القــرآين أ ّن بلــوغ الكمــال ال يتحقــق واقعــا إال عــر
املقاربــة النبويــة ،وأ ّن ذلــك ال يكــون مشوليــا إال إذا راعــى خمتلــف اجلوانــب واملســتوايت ،هلــذا
التأســي بــه يف أقوالــه وأفعالــه ،يف حلــه وترحالــه ،قــال األلبــاين :روى
تراهــم مجيعــا يتســابقون يف ّ
الطـراين بســند صحيــح عــن طلحــة بــن مصــرف قــال :زاد ربيــع بــن خيثــم يف التشــهد :وبركاتــه
(ومغفرتــه) ،فقــال علقمــة نقــف حيــث عُلِّمنــا :الســام عليــك أيهــا النــي ورمحــة هللا وبركاتــه(،)٤١
وعلقمــة تلقــى هــذا االتبــاع مــن أســتاذه عبــد هللا بــن مســعود رضــي هللا عنــه فقــد ثبــت عنــه أن
كان يعلــم رجـاً التشــهد فلمــا وصــل إىل قولــه« :أشــهد أن ال إلــه هللا» قــال الرجــل :وحــده ال
شـريك لــه ،فقــال عبــد هللا :هــو كذلــك ،ولكــن ننتهــي إىل مــا عُلِّمنــا(.)٤٢
وكان الســلف يشــتد نكريهــم علــى مــن خالــف األحاديــث ابآلراء والتعســفات املريضــة،
ورمبــا هجــروه تعظيمــا للســنة وتوقـراً هلــا ،فقــد روى مســلم يف صحيحــه عــن ســامل بــن عبــد هللا أن
عبــد هللا بــن عمــر قــال :مسعــت النــي صلــى هللا عليــه وســلم يقــول« :ال متنعـوا نســاءكم املســاجد
إذا اســتأذنكم إليهــا» ،قــال :فقــال بــال بــن عبــد هللا :وهللا لنمنعهــن ،قــال :فأقبــل عليــه عبــد
هللا فســبه ســبا ســيئا ،مــا مسعتــه ســبه مثلــه قــط ،وقــال :أخــرك عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه
وســلم ،وتقــول« :وهللا لنمنعهــن»(.)٤٣
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وروى البخــاري يف صحيحــه عــن الزبــر بــن عــريب قــال« :ســأل رجــل ابــن عمــر رضــي هللا
عنهمــا ،عــن اســتالم احلجــر ،فقــال رأيــت رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم يســتلمه ويقبلــه،
قــال :قلــت أرأيــت إن غلبــت ،قــال اجعــل :أرأيــت ابليمــن رأيــت رســول هللا صلــى هللا عليــه
وســلم يســتلمه ويقبلــه»(.)٤٤
قــال ابــن حجــر تعليقــا علــى قــول ابــن عمــر :اجعــل أرأيــت ابليمــن ،وإمنــا قــال لــه ذلــك
ألنـّـه فهــم منــه معارضــة احلديــث ابلـرأي ،فأنكــر عليــه ذلــك وأمــره إذا مســع احلديــث أن أيخــذ
بــه ويتقــي ال ـرأي(.)٤٥
وقــال الشــافعي« :أخــرين أبــو حنيفــة بــن مســاك بــن الفضــل الشــهايب ،قــال حدثنــا ابــن
أيب ذئــب عــن املقــري عــن أيب شـريح الكعــي أن النــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال عــام الفتــح:
«مــن قتــل لــه قتيــل فهــو خبــر النظريــن :إن أحــب أخــذ العقــل ،وإن أحــب فلــه القــود» ،قــال
أبــو حنيفــة :فقلــت البــن أيب ذئــب :أأتخــذ هبــذا اي أاب احلــارث؟ فضــرب صــدري ،وصــاح علــي
صياحــا كثـرا وانل مــي ،وقــال :أحدثــك عــن رســول هللا عليــه الصــاة والســام وتقــول :أتخــذ
بــه!! نعــم آخــذ بــه ،وذلــك الفــرض علـ ًـي وعلــى مــن مسعــه ،إن هللا اختــار حممــدا مــن النــاس
فهداهــم بــه وعلــى يديــه ،واختــار هلــم مــا اختــار لــه ،وعلــى لســانه ،فعلــى اخللــق أن يتبعــوه طائعــن
أو داخريــن ال خمــرج ملســلم مــن ذلــك ،قــال :ومــا ســكت حــى متنيــت أن يســكت»(.)٤٦
ولقائــل أن يقــول :فأيــن الوســطية مــن هــذا الكمــال؟ أليســت الدعــوة إىل الكمــال هــي
دعــوة إىل تغليــب جانــب علــى آخــر؟ فأقــول :إ ّن الوســطية مل تســتمد قيمتهــا ومفهومهــا
ووجودهــا إال مــن الكمــال النبــوي ولــواله مــا كان للوســطية معــى ،وقــد مــر بنــا قريبــا أ ّن مــن
معــاين الوســط والوســطية :العلــو والكمــال.
ـي صلــى هللا
وعليــه فــإ ّن مــن صفــات الكمــال االعتــدال فــا إفـراط وال تفريـ
ـط ،أليــس النـ ّ
()٤٧
عليــه وســلم هــو القائــل« :إ ّن هــذا الديــن متــن فأوغلـوا فيــه برفــق» .
ـول« :جــاء ثََلثَـةُ رهـ ٍـط إِ َل بـيـ ِ
ٍِ
ـوت أ َْزَو ِاج
ويف حديــث أَنـَ
َْ
ُُ
ـس بْـ َـن َمالــك رضــي هللا عنــه يـَُقـ ُ َ َ
َ
ِ
ـاد ِة النـ
ُخـِـرُوا َكأَنـَُّهـ ْـم
ـي صلــى هللا عليــه وســلم فـَلَ َّمــا أ ْ
ـي صلــى هللا عليــه وســلم يَ ْسـأَلُو َن َعـ ْـن عبَـ َ
ّ
النـ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّم مـ ْـن َذنْبِــه َوَمــا
وهــا ،فـََقالُـواَ :وأَيْـ َـن َْنـ ُـن مـ ْـن النـ
تـََقالُّ َ
ـي صلــى هللا عليــه وســلم قَـ ْد غُفـَـر لَــهُ َمــا تـََقــد َ
ّ
َّهـَـر َوَل أُفْ ِطـ ُـر،
ُصلِّــي اللَّْيـ َـل أَبـَ ًـداَ ،وقَـ َ
َخـَـر ،قَـ َ
َت َّ
ـوم الد ْ
ـال َ
َصـ ُ
آخـ ُـر :أ ََن أ ُ
َح ُد ُهـ ْـم :أ ََّمــا أ ََن فَـِإِّن أ َ
ـال أ َ
ِ
ِ
الل صلــى هللا عليــه وســلم إِلَْي ِهـ ْـم
َوقَـ َ
آخـ ُـر :أ ََن أ َْعتَـ ِزُل النّ َســاءَ فَـ َـا أَت ـََـزَّو ُج أَبَـ ًـدا ،فَ َجــاءَ َر ُسـ ُ
ـول َّ
ـال َ
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ِِ
ـال :أَنـتــم الَّ ِذيــن قـ ْلتــم َكـ َذا وَكـ َذا ،أَمــا و َِّ
ِ
ـوم َوأُفْ ِطـُـر
الل إِِّن َل ْ
َصـ ُ
َخ َشــا ُك ْم َّل َوأَتـَْقا ُكـ ْـم لَــهُ لَكـ ِّـي أ ُ
َ
فـََقـ َ ُْ ْ َ ُ ُ ْ
َ
َ
وأ ِ
ِ
ِ
ِ
ـس ِمـ ِّـي»(.)٤٨
َ َ
ُصلّــي َوأ َْرقُـ ُـد َوأَت ـََـزَّو ُج النّ َســاءَ فَ َمـ ْـن َرغـ َ
ـب َعـ ْـن ُسـنَّت فـَلَْيـ َ
فأوضــح احلديــث أمهيــة منهــج االعتــدال لبلــوغ الكمــال ،و ّأمــا مــا عــدا ذلــك ،فهــو تنكــب
عــن طريــق احلــق وخــروج عــن ص ـراط هللا املســتقيم ،واعتــداء علــى الفطــرة الــي فطــر هللا النــاس
عليهــا ،فليــس الكمــال يف حتــرمي مــا أحــل هللا ،قــال هللا تعــاىل﴿ :قُــل مــن حـ َّـرم ِزين ـةَ َِّ
الل الَّـ ِـي
َْْ َ َ َ
أ ِِ ِ
ـاد ِه والطَّيِبـ ِ
ـات ِمــن ِ ِ
﴿يأَيـَُّهــا الَّ ِذيـ َـن َآمنُـوا َل
ْ
َخـَـر َج لعبَـ َ َّ
الرْزق﴾[األعـراف ،]32:وقــال ســبحانهَ :
ْ ّ
ِ
ِ
ِ
اللُ لَ ُكـ ْـم َوَل تـَْعتَـ ُـدوا﴾ [املائــدة ،]87:وإّنــا الكمــال يف التـزام الوســطية
َحـ َّـل َّ
ُتَّرُمـوا طَيّبَــات َمــا أ َ
علــى مـراد هللا وهــدي رسـوله صلــى هللا عليــه وســلم.
ـن َس ـ ْل َما َن َوأَِب
«آخــى النـ
ويف حديــث أَِب ُج َحيـَْف ـةَ قَـ َ
ـي صلــى هللا عليــه وســلم ب ـَ ْ َ
ـالَ :
ّ
ِ
ِ
ِ ِ
ال َلا :ما َشـأْنُ ِ
وك
َخ َ
ك؟ قَالَ ْ
ت :أ ُ
الد َّْرَداء ،فـََز َار َسـ ْل َما ُن أ ََب الد َّْرَداء فـََرأَى أ َُّم الد َّْرَداء ُمتـَبَ ّذلَةً فـََق َ َ َ
ِ
اجـةٌ ِف ُّ
ـال:
أَبـُـو الــد َّْرَد ِاء لَْيـ
ـالُ :ك ْل ،قَـ َ
صنَـ َـع لَــهُ طَ َع ًامــا فـََقـ َ
الدنـْيَــا ،فَ َجــاءَ أَبـُـو الــد َّْرَداء فَ َ
ـس لَــهُ َح َ
َ
ـب أَبـُـو الــد َّْرَد ِاء
ـالَ :مــا أ ََن ِبكِ ٍل َحـ َّـى َتْ ُك َل ،قَـ َ
صائِـ ٌـم ،قَـ َ
فَـِإِّن َ
ـال :فَـأَ َك َل فـَلَ َّمــا َكا َن اللَّْيـ ُـل َذ َهـ َ
ـالَ :ن فـلَ َّمــا َكا َن ِمــن ِ
ـال َسـ ْل َما ُن :قُـ ْـم
آخـ ِر اللَّْيـ ِـل ،قَـ َ
ـوم ،قَـ َ
ـب يـَُقـ ُ
ـالَْ :ن فـَنَـ َ
يـَُقـ ُ
ْ
ـوم ،فـََقـ َ ْ َ
ـامُ ،ثَّ َذ َهـ َ
ِ
ِ
ِ
ـك
صلَّيَــا فـََقـ َ
ـك َعلَْيـ َ
ـك َح ًّقــاَ ،ولنـَْف ِسـ َ
ـك َعلَْيـ َ
ـال لَــهُ َسـ ْل َما ُن :إِ َّن لَربِـّ َ
ـك َعلَْيـ َ
ـك َح ًّقــاَ ،وِل َْهلـ َ
ْال َن ،فَ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ـي
ـك لَــهُ ،فـََقـ َ
ـي صلــى هللا عليــه وســلم فَ َذ َكـَـر َذلـ َ
َح ًّقــا ،فَأ ْ
ـال النـ ّ
َعــط ُك َّل ذي َحـ ّـق َح َّقــهُ ،فَأَتَــى النـ(ّ)٤٩
صـ َـد َق َسـ ْل َما ُن» .
صلــى هللا عليــه وســلمَ :
هكذا فهم الصحابة مراد هللا من التشـريع ،فاقتفوا ســنة نبيه صلى هللا عليه وســلم ووقفوا
ـكل ذي حــق ح ّقــه فلــم يغلبـوا جانبــا علــى جانــب ،فــا إفـراط وال
علــى أسـرار هديــه ،وعرفـوا لـ ّ
تفريــط وإمنــا هنــاك حــق هلل تعــاىل جيــب أداؤه ،وحــق لألهــل جيــب القيــام بــه ،وحــق للنفــس ينبغــي
التنبــه إليــه ،وهــذا هــو متــام معــى الوســطية.
و ّأمــا كوهنــا فطريـّـة ،فــإن معــى الوســطية ال يعــدو وصــف الفطريــة ابعتبــار أ ّن الفطــرة هــي
«اخللقــة أي النظــام الــذي أوجــده هللا يف كل خملــوق»( ،)٥٠والوســطية هــي اهليئــة الراســخة يف
النفــس الواقعــة بــن حـ ّدي اإلفـراط والتفريــط ،وهــو متــام معــى الوصــف ،ومعــى وصــف الوســطية
ابلفطريــة ،أن الش ـرائع الــي جــاء هبــا اإلســام قــرآان وســنة متقـ ّـررة يف األنفــس مســتقرة يف
األذهــان ،مقبولــة عنــد اخل ـواص والع ـوام ،ال خيالــف يف هــذا إال مكابــر أو جاحــد.
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ويتفـ ّـرع علــى هــذا أ ّن هللا فطــر اإلنســان علــى الت ـوازن واالعتــدال ،فــإن هــو ذهــب إىل
تغليــب جانــب علــى آخــر مل أيمــن علــى نفســه مــن الغلــط والزلــل ومــا يســتتبع ذلــك مــن أمـراض
نفســية واجتماعيــة ومؤاخــذة شــرعية ،أل ّن اإلنســان ملــا كانــت تتجاذبــه قــواتن ،العنصــر الروحــي
ـكل منهمــا رغائــب يتــوق صاحبهــا إىل حتصيلهــا مجيعــا
والعنصــر املــادي ابعتبــاره مزجيــا منهمــا ولـ ّ
يف أقصــى حدودهــا ،فــإ ّن االســتجابة ألحــد العنصريــن أو تغليــب حظــوظ أحدمهــا علــى اآلخــر
يعــد احنرافــا عــن منهــج الوســطية ،وإخــاال ابلطبيعــة اإلنســانية الــي فطــر هللا النــاس عليهــا،
وتقصـرا يف امتثــال أوامــر هللا ،وخروجــا عــن مـراده ومـراد رسـوله صلــى هللا عليــه وســلم.
وملزيــد توضيــح هــذا املعــى يف األذهــان ســأعرض إىل منــاذج مــن الوســطية ،ففــي حديــث
ـول َِّ
عبــد َِّ
«ي َعْبـ َـد
ـال :قــال ِل َر ُسـ ُ
اللُ َعنـْ ُه َمــا قَـ َ
الل بْــن َع ْمـ ِرو َر ِضـ َـي َّ
َْ
الل صلــى هللا عليــه وســلمَ :
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إِِّن أَجـ ُـد ق ـُ َّـوًة ،قَـ َ َ ُ ْ َ َ َ ِّ َّ َ ُ َ ََْ َّ َ ََ َ ْ ََْ ُْ ُ
ـال :نِصــف الدَّهـ ِر ،فَـ َكا َن عبـ ُـد َِّ
ـي َِّ
ِ
ِ
ـرَ :ي
ـام نـَِ ِ
الل يـَُقـ ُ
الل َد ُاوَد َعلَْيـ ِـه َّ
السـ َـام؟ قَـ َ ْ َ ْ
َْ
صيَـ ُ
ـول بـَْعـ َـد َمــا َكـ َ
ّ
ـي صلــى هللا عليــه وســلم»(.)٥١
لَيـْتَـ ِـي قَبِْلـ ُ
ـت ُر ْخ َ
صـةَ النـ ّ
ـي صلــى هللا عليــه وســلم منهــاج العبــادة القائــم علــى الوســطية،
ففــي هــذا احلديــث رســم النـ ّ
يفضــل حــق ربــه ودواعــي الــروح ،وال هــو يتنكــر لرغائــب جســده ،بــل هــو ميـزان معتــدل
فــا هــو ّ
قائــم علــى الفطــرة ،وإذا كان قــدر اإلنســان أن يكــون مــن مــادة وروح ال يقــوم إال هبمــا جمتمعــن
وال حييــا إال فيهمــا متالزمــن ،فــإن طبيعــة خلقــه وتكوينــه تقتضيــه أن يــويف ميلــه إليهمــا يف حــدود
االعتــدال حــى يكــون مهيــأ ألن ينهــض أبمانــة مــا حتملــه.
ومــن هنــا ،فقــد جــاء التحذيــر مــن الرهبانيــة كمــا جــاء الرتهيــب مــن التقصــر يف امتثــال
ي َعـ ْـن عُـ ْـرَوةَ قَـ َ
فأمــا األول ففــي حديــث َم ْع َمــر َعـ ِن ُّ
ـت ْامـ َـرأَةُ
«د َخلَـ ْ
ـالَ :
األوامــر الرابنيــةّ ،
الزْهـ ِر ِّ
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ٍ
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َحسـ ُ
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ك؟ فـََقالَـ ْ
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ِِ
ف أُســوةٌ فـو َِّ
ل وأَح َفظُ ُكم ِل ُد ِ
َّ ِ
ب َعلَيـْنَا ،أَفَما لَ َ ِ
ود ِه»(.)٥٢
الل إِِّن أ ْ
َخ َشــا ُك ْم َّ َ ْ ْ ُ
الرْهبَانيَّةَ َلْ تُكْتَ ْ
َ
ك َّ ْ َ ََ
ـول َِّ
ويف حديــث عبـ ِـد َِّ
الل صلــى هللا عليــه وســلم:
ـال َر ُسـ ُ
ـال :قَـ َ
الل صلــى هللا عليــه وســلم قَـ َ
َْ
ـك الْ ُمتـَنَ ِطّعُــو َن قَا َلـَـا ثـَ َـا ًث»( ،)٥٣أل ّن الذيــن حيملــون أنفســهم فــوق طاقتهــا ،ويصـّـرون علــى
«هلَـ َ
َ
الغلــو يوشــك أن ينقطــع هبــم املســر عــن بلــوغ غايتهــم كمــا يف قولــه صلــى هللا عليــه وســلم« :إن
ـت ال أرضــا قطــع وال ظهـرا أبقــى»( ،)٥٤يريــد أن يقطــع طريقــا طويــا ،فريهــق دابتــه يف مـراده
املنبـ ّ
وخيــرج يف ســوقها عــن حــد االعتــدال ،فتنفــق يف الطريــق ،فــا هــو أبقاهــا وال هــو أدرك غايتــه،
وهكذا شــأن املتشــدد يف العبادة املتجاوز فيها حد االعتدال ،ال هو أبقى على نفســه وال هو
أرضــى ربــه ،وأل ّن شــأن املغــايل أن يتجــاوز حــدود مــا رســم لــه مــن الديــن مبحــض رأيــه وهـواه،
فجــاء هنيــه صلــى هللا عليــه وســلم أل ّن الغلــو أصــل لكثــر مــن الضــال.
حرم،
وأما الثاين ،فأل ّن املقصرين يف امتثال أوامر هللا ،الواقعني يف حمارمه ،املســتحلني ما ّ
واملتمنــن علــى هللا األمــاين ،إمنــا اســتحوذ عليهــم الشــيطان ،واســتوىل علــى قلوهبــم وعلــى عقوهلــم
فتنكبـوا طريــق احلــق وحــادوا عــن منهــج هللا القــومي وصراطــه املســتقيم ،أل ّن مــن كان شــأنه الوقــوع
يف الصغائــر مل أيمــن أن يقــع يف الكبائــر ،ومــن تــرك حكمــا جزئيــا تنــازل عــن حكــم كلــي ،ومــن
أمهــل ســنة أضــاع ســننا.
هلــذا فــإ ّن الغلــو والتقصــر يف جانــب احلــق كالمهــا خــروج عــن الفطــرة واحنـراف عــن املنهــج
وتشــويه للتنزيــل ،فهمــا يف احلكــم سـواء.

املطلب الثاين :خصائص الوسطية ومرتكزاهتا:
األول :خصائص الوسطية:
الفرع ّ

ملــا كان املقصــد مــن التشـريع هــو إصــاح حــال املكلــف يف خويصــة نفســه واجتماعهــا،
وكان ذلــك ال يتـ ّـم علــى الوجــه األكمــل إال بســلوك طريــق الرفــق والتيســر ،ومســايرة فطــرة
اإلنســان يف مجيــع مــا يعــرض لــه مــن أحـوال وتصرفــات ،فــكان مــن أبــرز خصائــص هــذا التشـريع
أن يقــوم علــى التغيــر املتــدرج ونفــي احلــرج واإلعنــات(.)٥٥
 -١عــدم التكليــف مبــا ال يطــاق :وهــي حقيقــة مســلمة بصــرف النظــر عــن جـواز ذلــك
عقــا وشــرعا ،ولكــن الــذي ال مريــة فيــه أ ّن هــذه الشـريعة الســمحة مل يــرد فيهــا أساســا تكليــف
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()٥٦
كل التكاليــف واقعــة يف
حمــال وال تكليــف ابحملــال وال تكليــف مبــا ال يطــاق  ،وإمنــا جــاءت ّ
دائــرة القــدرة البش ـرية حــى تتحقــق الغايــة مــن التكليــف ،إذ يبعــد عــن حكمــة الشــارع ورمحتــه
بعبــاده أن يكلــف مبــا يســتحيل وقوعــه ،كوجــوب الكفــر وحرمــة اإلميــان ،وقــد ذكــر الشــاطيب
(790ه)« :أ ّن ذلــك لــو كان مقصــود االعتبــار شــرعا لــكان تكليــف العبــد كلــه تكليــف مبــا
ال يطــاق ،وهــو ابطــل شــرعا»( ،)٥٧وهــو أمــر معلــوم يف األصــول.

كمــا وكيفــا :ملــا كان مــن خصائــص شـريعة
 -٢نفــي احلــرج واملشــقة عــن الديــن وأهلــه ّ
اإلســام أهنــا شـريعة عمليّــة تســعى إىل حتصيــل مقاصدهــا ،فقــد جــاءت «جاريــة يف التكليــف
مبقتضاها على الطريق الوســط األعدل ،اآلخذ من الطرفني بقســط ال ميل فيه ،الداخل حتت
كســب العبــد مــن غــر مشــقة عليــه وال احنــال ،بــل هــو تكليــف جــار علــى موازنــة تقتضــي يف
مجيــع املكلفــن غايــة االعتــدال»( ،)٥٨واحلكمــة يف ذلــك أ ّن هللا تعــاىل ملــا أراد أن يطــاع مل أيمــر
إال ابألشــياء الــي لــو تُــرك املكلــف ودواعيــه لفعلهــا ،ومل ينهــه إال عــن األشــياء الــي لــو تـُـرك
ودواعيــه لتجنبهــا ،ويف هــذا إعانــة لــه علــى االمتثــال وحفــظ لــه مــن املخالفــة(.)٥٩
 -٣نفــي قصــد املشــقة واإلعنــات ابلتكاليــف الشــرعية :واحلكمــة يف ذلــك أن هللا
تعــاىل جعــل هــذه الش ـريعة ديــن الفطــرة ،ومــن الفطــرة النفــور مــن الشــدة واإلعنــات ،قــال هللا
ِ
ِ ِ
ضعِي ًفا﴾[النســاء.]28:
تعــاىل﴿ :يُِريـ ُـد َّ
نســا ُن َ
اللُ أَ ْن ُيَّفـ َ
ـف َعْن ُكـ ْـم َو ُخلـ َـق ْال َ
وملا أراد هللا أن تكون شريعة اإلسالم عامة ودائمة ،اقتضى ذلك أن يكون تنفيذها بني األمة
سهال ،وال يكون ذلك إال إذا انتفى عنها اإلعنات ،فكانت بسماهتا أشد مالءمة للنفوس(.)٦٠
يعمــق النظــر يف اجلانــب التطبيقــي للتشـريع اإلســامي،
 -4التغيــر املتـ ّ
ـدرج :إ ّن الــذي ّ
ـدرج املرحلــي يف أتســيس األحــكام التكليفيــة،
ليقــف علــى أ ّن مــن أبــرز خصائصــه ،انتهاجــه التـ ّ
كمــا أفصحــت عــن ذلــك أم املؤمنــن عائشــة رضــي هللا عنهــا حيــث قالــت« :إَِّنـَـا ن ـَ َـزَل أ ََّوَل
مــا ن ــزَل ِمْنــه سـ ِ
ِ
ب النَّــاس إِ َل ِْ
صـ ِـل فِ َيهــا ِذ ْكــر ْ ِ ِ
ال ْسـ َـاِم ن ـََـزَل
َ ََ ُ ُ َ
الَنَّــة َوالنَّــار َحـ َّـى إ َذا َث َ ُ
ـورةٌ مـ ْـن الْ ُم َف َّ ٍ ُ
ال
ا
و
ب
ـر
ـ
ش
ت
ل
ء
ـي
ـ
ش
ل
َو
أ
ل
ـز
ـ
ن
ـو
ـ
ل
و
ع
ـد
ـ
ن
ل
ا:
و
ـ
ل
ا
ق
ل
ـر
ـ
م
الَ ْمـ َـر أَبَـ ًـدا َولَـ ْـو ن ـََـزَل َل
الـَ َـا ُل َو ْ
ْ
الـَ َـر ُامْ ُ َ َ َ ُ ََ َ ْ َْ َُ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ ََ ْ َ َ ،
()٦١
تـَْزنـُوا لََقالُـواَ :ل نـَ َـدعُ الـ ِّـزَن أَبـَ ًـدا» .
وقــد دلّــت التجربــة أ ّن مــن انتقــل مــن طــرف إىل طــرف دفعــة واحــدة ،فقــد أوقــع نفســه
ـي صلــى هللا عليــه وســلم علــى توضيــح منهــج التديــن
يف العنــت واملشــقة ،هلــذا فقــد حــرص النـ ّ
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الصحيــح فقــال« :س ـ ِّددوا وقَا ِرب ـوا وا ْغـ ُـدوا وروح ـوا و َشــيء ِمــن الد ْ ِ
صـ َـد
صـ َـد الْ َق ْ
ُّلـَـةَ ،والْ َق ْ
َ ُ(ْ ٌ ْ َ ُ)٦٣
َ ُ َ ُ َ
تـَبـْلُغُـوا»( )٦٢والقصــد :األخــذ ابألمــر األوســط .

الفرع الثاين :مرتكزات الوسطية:

دل اســتقراء كليــات الش ـريعة وجزئياهتــا ،أ ّن الوســطيّة واالعتــدال والســماحة هــي أحــد
ّ
أوصــاف هــذا الديــن ومقاصــده العامــة ،وليــس مــن أغراضنــا يف هــذا البحــث إيرادهــا كلهــا،
ولكــن ســأقتصر منهــا علــى مــا يفــي ابملطلــوب.
 -١أدلة يستفاد منها وسطية هذا الدين احلنيف ومساحته ويسره:
اللُ بِ ُكـ ْـم الْيُ ْسـَـر َوَل يُِريـ ُـد بِ ُكـ ْـم الْعُ ْسـَـر﴾ [البقــرة ،]185:واليســر:
قــال هللا تعــاىل﴿ :يُِريـ ُـد َّ
الســهولة ،والعســر :املشـ ّقة ،واآليــة تشــر إىل حكمــة رخصــة القضــاء يف فطــر رمضــان ،أي أ ّن
هللا تعــاىل شــرع لكــم القضــاء يف رمضــان ،ألنـّـه يريــد بكــم اليســر عنــد املشــقة ،وهــي تعـ ّـر عــن
روح التش ـريع اإلســامي ،البتنائهــا علــى اليســر والرفــق ورفــع الضيــق واحلــرج ،ومراعــاة ظــروف
املكلفــن وأحواهلــم عنــد تش ـريع أي حكــم مــن األحــكام ،وهــو مــا يؤّكــد مساحــة هــذا الديــن
واعتدالــه ووســطيّته وواقعيتــه(.)٦٤
ِ
ِ ِ
ضعِي ًفــا﴾ [النســاء،]28:
نســا ُن َ
اللُ أَن ُيَّفـ َ
وقــال هللا تعــاىل﴿ :يُِريـ ُـد ّ
ـف َعن ُكـ ْـم َو ُخلـ َـق اإل َ
تذكــر أب ّن هللا تعــاىل ال يـزال مراعيــا رفقــه هبــذه األمــة وإرادتــه هبــا اليســر دون العســر ،إشــارة إىل أ ّن
هــذا الديــن بـ ّـن حفــظ املصــاحل ودرء املفاســد يف أيســر كيفيّــة وأرفقهــا ،واآلايت الدالــة علــى هــذا
املعــى بلغــت مبلــغ القطــع ،فــكان التيســر ورفــع احلــرج مــن أصــول الشـريعة ومقاصدهــا العامــة(.)٦٥
ـي صلــى هللا عليــه وســلم ســئل عــن أحــب األداين
وعــن ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا
( )٦٦أ ّن النـ ّ
السـ ْـم َحةُ»  ،واملـراد ابحلنيفيــة :املائلــة عــن الباطــل إىل احلــق ،وهــي
إىل هللا فقــالْ :
«الَنِ ِيفيَّـةُ َّ
ملــة إبراهيــم عليــه الســام ،والســمحة :الســهلة امليســورة الــي ال تطلــب مــا فيــه كثافــة وغلظــة
ومجــود ،وال تدعــو إىل مــا ينجــر عنــه عصيــان وطغيــان ومساجــة(.)٦٧
أحب األداين إىل هللا هو دين اإلســام القائم على وصف الســماحة
ومعىن احلديث أ ّن ّ
الراجع إىل معىن االعتدال والتوســط بني التضييق والتســاهل دون إفراط وال تفريط.
َ ِ
ـال« :إِ َّن ال ِّديـ َـن يُ ْسـ ٌـر
ـي صلــى هللا عليــه وســلم قَـ َ
وعـ ْـن أَب ُهَري ـْ َـرَة رضــي هللا عنــه َعـ ْـن النـ ّ
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ِ
ِ
الرْو َحـ ِـة َو َشـ ْـي ٍء
ـاد ال ِّديـ
َولَـ ْـن يُ َشـ َّ
اســتَعِينُوا ِبلْغَ ـ ْد َوِة َو َّ
َح ـ ٌد إَِّل َغلَبَــهُ فَ َس ـ ّد ُدوا َوقَا ِربُـوا َوأَبْشـ ُـروا َو ْ
(َ )٦٨ـن أ َ
ُّلـَ ِـة»  ،فالســداد هــو إصابــة عــن الشــيء ،وهــو الصـواب مــن غــر إفـراط وال تفريــط،
ِمـ ْـن الد ْ
قــال أهــل اللغــة :الســداد :القصــد يف العمــل( ،)٦٩أي أ ّن التحقيــق ألحــكام الشـريعة ال يكــون
إالّ علــى وفــق الدليــل مــن الكتــاب والســنة وأن ال يتجــاوز القصــد الشــرعي ،وعلــى هــذا فــإ ّن
الوســطية والتيســر ال تعــي التهويــن مــن شــأن حــدود الش ـريعة وعصمتهــا ،واإلتبــاع ملــا هتــوى
األنفــس مطلقـاً ،بــل إ ّن مــن يفتقــد االتصــال اجلــاد القاصــد إىل أحــكام الشـريعة وأدلتهــا فهــو
يفتقــد أحــد قواعــد الوســطية.
 -٢أدلة يستفاد منها النهي عن الغلو والتعمق يف الدين:
قــال هللا تعــاىل﴿ :ي أ َْهــل الْ ِكتَـ ِ
ـاب الَ تـَ ْغلُـواْ ِف ِدينِ ُك ْم﴾[النســاء ،]171:والغلـ ّـو :التجــاوز
َ َ
ـتق مــن غلــوة الســهم ،وهــي منتهــى اندفاعــه ،واســتعري
ـ
ش
م
ـوف،
ـ
ل
املأ
يف احلـ ّد ،وقيــل :جتــاوز احلــد
ّ
()٧٠
للزايدة على املطلوب من املعقول ،أو املشروع يف املعتقدات واإلدراكات واألفعال  ،والغلو
يف الديــن :أن يظهــر املتديـّـن مــا يفــوت احل ـ ّد الــذي ح ـ ّدد لــه الديــن ،والنهــي عــن الغلـ ّـو ألنـّـه
أصــل لكثــر مــن الضــال( ،)٧١فاإلفـراط والتقصــر كلّــه ســيئة وكفــر( ،)٧٢ولذلــك قــال الشــاعر:
وال تغل يف شيء من األمر واقتصد كـ ـ ــال طـ ـ ـ ــريف قص ـ ـ ــد األم ـ ـ ـ ـ ــور ذميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
وقال آخر:
ـإنـ ـ ـ ــا جن ـ ـ ـ ــاة وال ت ـ ـ ــركـ ـ ـ ــب ذلـ ـ ـ ـ ـ ــوال وال صعبـ ـ ــا
علي ـ ـ ـ ـ ــك بـ ـ ــأوس ـ ـ ــاط األمـ ـ ــور فـ ـ ّ
ـس بـ ِن مالِـ ٍ
ـي صلــى هللا عليــه وســلم فَـِإ َذا َحْبـ ٌـل
«د َخـ َـل النـ
ـك رضــي هللا عنــه قَـ َ
ـالَ :
َ
وعـ ْـن أَنَـ ِ ْ َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ي
ـ
ت
ـ
ي
ر
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ف
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ود ب ـَ ْ َ َّ َ َْ ََ َ َ َ َ َْْ ُ َ ُ َ َ َ ْ ٌ َ َْ َ َ َ َ ََ ْ ََ َ ْ
()٧٣
ِ
َح ُد ُكـ ْـم نَ َشــاطَهُ ،فَـِإ َذا فـَت ـََـر فـَْليـَْقعُـ ْد» ،
فـََقـ َ
ـي صلــى هللا عليــه وســلمَ :ل ُحلُّــوهُ ،ليُ َ
صـ ِّـل أ َ
ـال النـ ّ
ففــي احلديــث دليــل علــى احلــث علــى االقتصــاد يف العبــادة واجتنــاب التعم ــق ،وليــس احلديــث
خمتصـاً ابلصــاة بــل هــو عــام يف مجيــع أعمــال الب ــر ،وفيــه دليــل علــى كمــال شــفقته صلــى هللا
عليــه وســلم ورأفتــه أبمتــه ،ألنـّـه أرشــدهم إىل مــا يصلحهــم ،وهــو مــا ميكنهــم الــدوام عليــه بــا
مشــقة وال ضــرر ،فتكــون النفــس أنشــط والقلــب أشــرح ،فتتــم العبــادة.
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ـول َِّ
ِ
ِ
ـتَ « :كا َن لِرسـ ِ
ـرةٌ
وعـ ْـن َعائ َش ـةَ رضــي هللا عنهــا قَالَـ ْ
َ
َُ
الل صلــى هللا عليــه وســلم َحصـ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َلتــه َوبـَيـْنَــهُ َوبـَيـْنـَُهـ ْـم
صلَّـ ْـوا ب َ
ـاس فَ َ
يـَْب ُسـطُ َها بلنـََّهــار َوَْيتَجُرَهــا بللَّْيـ ِـل فـَيُ َ
صلّــي ف َيهــا ،فـََفطَـ َـن لَــهُ النَّـ ُ
ْ ِ
اللَ َعـ َّـز َو َجـ َّـل َل يـََ ُّـل َحـ َّـى تََلُّ ـواَ ،وإِ َّن
ـرةُ ،فـََقـ َ
ـال :ا ْكلَ ُف ـوا ِمـ ْـن الْ َع َمـ ِـل َمــا تُ ِطي ُقــو َن ،فَـِإ َّن َّ
الَصـ َ
ِ
ـال إِ َل َِّ
َعمـ ِ
َحـ َّ
صـ َّـاهُ َذلـ َ
ـاد لَــهُ َحـ َّـى قـَبَ َ
ـك فَ َمــا َعـ َ
ضــهُ
الل َعـَّـز َو َجـ َّـل أ َْد َوُمــهُ َوإِ ْن قَـ َّـلُ ،ثَّ ت ـََـرَك ُم َ
أَ
ـب ْال ْ َ
()٧٤
اللُ َعـَّـز َو َجـ َّـل َوَكا َن إِ َذا َع ِمـ َـل َع َمـ ًـا أَثـْبـَتَــهُ»  ،فلــم يكتــف صلــى هللا عليــه وســلم ابلرتغيــب مــن
َّ
التخفيــف والرتهيــب مــن التشـ ّدد ابلقــول ،بــل جتــاوز ذلــك إىل املمارســة الفعليــة ،فتعقــب الذيــن
عمــا التزمــوه.
جتــاوزوا الوســط إىل جانــب التعمــق واألخــذ ابألشـ ّد لصرفهــم ّ
واملهــم الــذي ينبغــي إب ـرازه هنــا والتأكيــد عليــه أ ّن هــذه األدلــة ومــا يف معناهــا تدعــو إىل
التعمــق والتش ـ ّدد فيهــا ،أل ّن
االقتصــاد والتخفيــف والرفــق ابلنفــس يف العبــادة ،وإىل جتنّــب ّ
التش ـ ّدد ال يــؤدي إال إىل امللــل واالنقطــاع.
اللَ َل يـََ ُّـل َحـ َّـى تََلُّـوا» أقـواال كثــرة ،منهــا
وجــاء يف معــى قولــه صلــى هللا عليــه وســلم« :إِ َّن َّ
مــا ذكــره ابــن حجــر (852ه) :أ ّن املــال اســتثقال الشــيء ونفــور النفــس عنــه بعــد حمبتــه ،وهــو
حمــال علــى هللا تعــاىل ابتفــاق ،وإمنــا أطلــق علــى جهــة املقابلــة اللفظيــة جمــازا ووجــه جمــازه أ ّن هللا
ملــا كان يقطــع ثوابــه عمــن قطــع العمــل ملــا عــر عــن ذلــك ابملــال مــن ابب تســمية الشــيء
ابســم ســببه(.)٧٥
وجممــل مــا يـراه أهــل العلــم :أ ّن هللا ال ميــل حــى متلّـوا أنتــم ،وال يســأم مــن أفضالــه عليكــم
إال بســآمتكم أنتــم عــن العمــل لــه ،وأنتــم مــى تكلفتــم مــن العبــادة مــا ال تطيقــون ،حلقكــم امللــل
وأدرككــم الضعــف والســآمة ،وانقطــع عملكــم فانقطــع عنكــم الثـواب النقطــاع العمــل(.)٧٦
ـول َِّ
وعــن ابْـ ِن َعبَّـ ٍ
الل صلــى هللا عليــه وســلم
ـال ِل َر ُسـ ُ
ـاس صلــى هللا عليــه وســلم قــال :قَـ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الـَ ْذف،
صــى ْ
«هــات الْ ُقـ ْط ِل ،فـَلَ َقطْـ ُ
َغـ َـدا َة الْ َع َقبَــة َوُهـ َـو َعلَــى َراحلَتــهَ :
صيَــات ُهـ َّـن َح َ
ـت لَــهُ َح َ
ِ
ِ
ـالِ :بَمثَـ ِ
ـك َمـ ْـن َكا َن
ض ْعتـُُهـ َّـن ِف يَـ ِـد ِه قَـ َ
ـال َهـ ُـؤَلء َوإِ َّي ُكـ ْـم َوالْغُلُـ َّـو ِف ال ّدي ـ ِن ،فَِإَّنـَـا أ َْهلَـ َ
فـَلَ َّمــا َو َ
(ْ )٧٧
قـَبـْلَ ُكـ ْـم الْغُلُـ ُّـو ِف ال ِّدي ـ ِن» .
فالنهــي عــن الغلــو يف الديــن عــام يشــمل مجيــع أنـواع االعتقــادات ،واألحــكام ،واألعمــال،
واألق ـوال ،وهــو الســبب الرئيســي يف هــاك األمــم مــن قبلنــا ،فالواجــب إذن الت ـزام الوســطيّة
كل األمــور ،فهــو الص ـراط املســتقيم ،وهــو مــادة الســعادة األبديــة الــذي نصبــه هللا لعبــاده
يف ّ
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كل وجــه وحفظــه مــن
وأوضحــه علــى ألســنة رســله وجعلــه ميس ـرا ســهال ،وأعــان عليــه مــن ّ
القواطــع والعوائــق.
وقــد فهــم الصحابــة رضـوان هللا عليهــم هــذا املعــى فاختــذوه منهجــا يف أقواهلــم وأفعاهلــم وقــد
نقــل عنهــم أهــل العلــم ذلــك ،فعــن علــي بــن أيب طالــب رضــي هللا عنــه قــال« :عليكــم ابلنمــط
األوســط ،يلحــق بــه التــايل ويرجــع إليــه الغــايل»(.)٧٨
وعــن عبــد هللا بــن مســعود رضــي هللا عنــه قــال« :إايكــم والتنطــع والتعمــق وعليكــم
()٧٩
ـث حثّــا مؤكــدا علــى مالزمــة الســنة القوميــة الــي تنبــذ التنطــع والتعمــق
ابلعتيــق»  ،فهــو حيـ ّ
والتشــدد واالبتــداع يف مجيــع أشــكاله ومظاهــره ،والتنطــع هــو التعمــق واملغــاالة يف األمــور كلهــا،
واملتنطعــون هــم املتعمقــون املغالــون يف األق ـوال واألعمــال ،وعــن أيب جعفــر قــال« :كان ابــن
عمــر إذا مســع مــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم حديثــا مل يعــده ومل يقصــر دونــه»( ،)٨٠فقولــه:
مل يعــده :تــرك اإلف ـراط ،وقولــه :مل يقصــر دونــه :تــرك التفريــط.
ومــن ذلــك أيضــا مــا روي عــن شــقيق قــالُ « :كنَّــا نـنـت ِظــر عبـ َـد َِّ
الل ،إِ ْذ َجــاءَ يَِزيـ ُـد بْـ ُـن
َ َْ ُ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ـت أ ََن
ـ
ئ
ج
ل
إ
و
ـم
ـ
ك
ب
اح
ص
ُم َعا ِويَـةَ ،فـَُق ْلنَــا :أَالَ َْتلِـ
ـس؟ قَـ َ
ـال :الََ ،ولَكـ ْـن أ َْد ُخـ ُـل فَأ ْ
ِج إِلَْي ُكـ ْـم َ َ ُ ْ َ ْ ُ
ُخ ـر ُ
ُ
فَجلَســت ،فَخــرج عبـ ُـد َِّ
ِ ِِ
ِ
ـال :أَمــا إِِن أ ِ ِ
ـام َعلَيـْنَــا فـََقـ َ َ ّ ْ
َ ْ ُ َ َ َ َْ
ُخب ـَُـر بَ َكان ُكـ ْـمَ ،ولَكنَّــهُ
الل َوُهـ َـو آخـ ٌذ بِيَــده ،فـََقـ َ
ـول َِّ
ِ
َّ
الل صلــى هللا عليــه وســلمَ ،كا َن يـَتَ َخ َّولُنَــا ِبلْ َم ْو ِعظَـ ِـة ِف
ـ
س
ر
َن
أ
:
ـم
ـ
ك
ي
ل
يَْنـَعُـ ِـي ِمـ َـن اخلـُ ُـر ِ
وج إَْ ُ ْ َ ُ َ
ـآم ِة َعلَيـْنَــا»(.)٨١
األ ََّيِمَ ،كَر ِاهيَ ـةَ َّ
السـ َ
واحلاصــل :أ ّن منهــج الوســطية واالعتــدال والســماحة دليــل قائــم علــى صــاح القلــوب،
ورســوخ العلــم والبعــد عــن التكلّــف ومقاومــة التنطّــع ونبــذ اإلفـراط والتفريــط ،ولقــد وصــف ابــن
مســعود رضــي هللا عنــه صحابــة رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ابالعتــدال وقلــة التكلّــف
أبرهــا قلــواب
فقــال« :أولئــك أصحــاب حممــد صلــى هللا عليــه وســلم ،كانـوا أفضــل هــذه األمــةّ ،
وأعمقهــا علمــا وأقلّهــا تكلّفــا ،اختارهــم هللا لصحبــة نبيــه وإمتــام دينــه ،فاعرفـوا فضلهــم واتبعوهــم
علــى أثرهــم وســرهتم ،فإهنــم كانـوا علــى اهلــدى املســتقيم»( ،)٨٢وقــال عمــر بــن إســحاق :كان
ـي صلــى هللا عليــه وســلم أكثــر مــن مائتــن مل أر قومــا أهــدى ســرة
مــن أدركــت مــن أصحــاب
( )٨٣النـ ّ
وال أقـ ّـل تشــديدا منهــم .
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املبحث الثاين :معامل وسطية الصحابة رضي هللا عنهم:

األول :وسطية الصحابة رضي هللا عنهم يف العقائد:
املطلب ّ

إ ّن الــدارس لعقيــدة الصحابــة رضــي هللا عنهــم يف أمســاء هللا وصفاتــه ويف القــدر والبعــث
والنشــور وغــر ذلــك ،يالحــظ ّأنــا عقيــدة صافيــة مبنيّــة علــى الفطــرة مل تدخلهــا فلســفة وال
كالم( ،)٨٤قائمــة علــى االعتــدال والوســطية ،فــا هــي عقليّــة تقديســية وال هــي نقليــة تقليديــة،
كل شــيء ال ينكرهــا العقــل الســليم
بــل هــي اســتجابة لنــداء العقــل والــروح معــا ،وســطيّة يف ّ
وال يرفضهــا العاقــل احلليــم ،تــداوي أدواء القلــوب ،وتشــفي ســقام اجملــذوب ،هدايــة بــا إل ـزام
وتكليــف لــذوي األفهــام ،تشــهد هلــا العقــول ابخلرييــة والقلــوب ابلصدقيــة نــور علــى نــور.
نــور العقــل ونــور الوحــي ،والعالقــة بينهمــا عالقــة تــازم وتكامــل كعالقــة البصــر ابلنــور،
فالبصــر يغــدو عــدمي الفائــدة يف غيــاب النــور ،كمــا أن النــور ال فائــدة منــه إذا ســار يف ضــوء
ل الَّ ِذيـ َـن َآمنُـوا ُيْ ِر ُج ُهـ ْـم ِمـ ْـن
أشــعته أعمــى ،فالعقــل بصــر والوحــي نــور ،قــال هللا تعــاىلَّ :
﴿اللُ َوِ ُّ
ِ
ـورا
الظُّلُ َمــات إِ َل النُّوِر﴾[البقــرة ،]257:وقــال تعــاىل﴿ :أ ََوَمـ ْـن َكا َن َميـْتًــا فَأ ْ
َحيـَيـْنَــاهُ َو َج َع ْلنَــا لَــهُ نـُ ً
ِ ُّ ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ـس ِبَــارٍِج ِمنـَْها﴾[األنعــام.]122:
يَْشــي بــه ف النَّــاس َك َمـ ْـن َمثـَلُــهُ ف الظلُ َمــات لَْيـ َ
فالعقــل وإن كان مييّــز بــن اخلــر والشــر واحلســن والقبيــح ،إال أنـّـه غــر مأمــون يف غيــاب
نــور الوحــي ،إذ ال مينــع صاحبــه مــن الوقــوع يف الزلــل بدافــع الشــهوة ،فيندفــع يف الظلمــات
احنرافــه مــع الشــهوات(.)٨٥
اب ِعْنـ َـد َِّ
ِ
الصـ ُّـم
والوحــي يكـ
الل ُّ
َّو ِّ
ـون معطّــا يفِ غيــابِ العقــل ،قــال تعــاىل﴿ :إ َّن َشـ َّـر الــد َ
ِ
ِ
َّ
ضــو َن﴾
الْبُ ْكـ ُـم الَّ ِذيـ َـن َل يـَْعقلُــو َن َولَـ ْـو َعلـ َـم َّ
َسَ َع ُهـ ْـم َولَـ ْـو أ ْ
اللُ فيهـ ْـم َخي ـًْـرا َل ْ
َسَ َع ُهـ ْـم لَتـََولـوا َوُهـ ْـم ُم ْع ِر ُ
[األنفال.]23-22:
وهلــذا كان ينبغــي علــى مــن يــروم أن أيخــذ ابلعقيــدة صافيــة كمــا أنزلــت أن يتمســك آباثر
املتأولــة الذيــن
الصحابــة رضــي هللا عنهــم ،وأن ال يعدوهــا إىل غريهــا مــن آراء املتفلســفة وكالم ّ
ح ّكمـوا عقوهلــم يف كتــاب هللا وق ّدمـوا أهواءهــم فزلــت أقدامهــم ،وقــد حــذران هللا تعــاىل مــن ذلــك
يف غــر مــا آيــة ،وأوجــب علينــا اتبــاع الصحابــة رضــي هللا عنهــم وحثّنــا علــى لــزوم مذهبهــم
ِ
ِ
الرسـ َ ِ
ـن لَــهُ ا ْلـُ َـدى َويـَتَّبِـ ْـع َغي ـَْـر َسـبِ ِيل
وســلوك سـ
ـول مــن بـَْعــد َمــا تـَب ـََّ َ
﴿وَمــن يُ َشــاق ِق َّ ُ
ـبيلهم ،فقــالَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َّ
ـاءت َمصرياً﴾[النســاء.]115:
صلــه َج َهنَّـ َـم َو َسـ ْ
الْ ُم ْؤمنـ َ
ـن نـَُولّــه َمــا ت ـََـول َونُ ْ
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«فتوعــد علــى اتبــاع غــر ســبيلهم
قــال ابــن قدامــة (620ه) يف كتابــه (ذم التأويــل):
َّ
الســابِ ُقو َن األ ََّولُــو َن ِمـ َـن
﴿و َّ
بعــذاب جهنــم ،ووعــد متبعهــم ابلرض ـوان واجلنّــة ،فقــال تعــاىلَ :
ِ
ـان َّر ِضــي الل عنـهــم ورضـواْ عْنــه وأَعـ َّـد َلــم جنَّــاتٍ
اج ِريــن واألَنصــا ِر والَّ ِذيــن اتـَّبـعوهــم بِِحسـ ٍ
الْ ُم َه َ َ َ َ َ َُ ُ ْ
َ ُّ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ ْ َ
َ
ِ
ِِ ِ
ـك الْ َفـ ْـوُز الْ َع ِظيـ ُـم﴾ [التوبــة.)٨٦(]100:
ـار َخالديـ َـن ف َيهــا أَبَــداً َذلـ َ
َْت ـ ِري َْتتـََهــا األَنـَْهـ ُ
وقــال ابــن القيــم يف ســياق األوجــه الدالــة علــى وجــوب اتبــاع الصحابــة وعــدم اخلــروج عــن
ِ
ـك َج َع ْلنَا ُكـ ْـم أ َُّمـةً َو َسـطًا لِّتَ ُكونـُواْ ُشـ َـه َداء َعلَــى
﴿وَك َذلـ َ
أقاويلهــم« :الوجــه التاســع :قولــه تعــاىلَ :
النَّـ ِ
يدا﴾ ،ووجــه االســتدالل ابآليــة :أنـّـه تعــاىل أخــر أنـّـه جعلهــم
الر ُسـ ُ
ـاس َويَ ُكــو َن َّ
ـول َعلَْي ُكـ ْـم َشـ ِه ً
ّأمــة خيــاراً عــدوالً ،هــذا حقيقــة الوســط ،فهــم -أي الصحابــة -خــر األمــم وأعدهلــا يف أقواهلــم
وأعماهلــم وإرادهتــم ونياهتــم ،وهبــذا اســتحقوا أن يكونـوا شــهداء للرســل علــى أممهــم يــوم القيامــة،
وهللا تعــاىل يقبــل شــهادهتم عليهــم فهــم شــهداؤه ،وهلــذا نـ ّـوه هبــم ورفــع ذكرهــم وأثــى عليهــم،
ألنـّـه تعــاىل ملــا اختذهــم شــهداء أعلــم خلقــه مــن املالئكــة وغريهــم حبــال هــؤالء الشــهداء ،وأمــر
مالئكتــه أن ّتصلــي عليهــم وتدعــو هلــم وتســتغفر هلــم»(.)٨٧

ومعلــوم أ ّن هــذه اآليــة إمنــا نزلــت علــى الصحابــة رضــي هللا عنهــم ،فهــم املخاطبــون هبــا
ـدل علــى أن الوســطية الــي وصفــت هبــا األمــة إمنــا هــي
أصالــة ،ومــن ســار علــى طريقهــم تبعـاً ،فـ ّ
اتبــاع الس ـنَّة وطريــق الصحابــة رضــي هللا عنهــم ،قــال ابــن حجــر اهليتمــي (974ه)« :قولــه
ِ
ك َج َع ْلنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسـطًا لِّتَ ُكونُواْ ُشـ َـه َداء َعلَى الن ِ
َّاس﴾ ،والصحابة يف هذه اآلية
﴿وَك َذل َ
تعاىلَ :
والــي قبلهــا هــم املشــافهون هبــذا اخلطــاب علــى لســان رســول هللا حقيقــة ،فانظــر إىل كونــه تعــاىل
خلقهــم عــدوالً وخيــاراً ليكونـوا شــهداء علــى بقيــة األمــم يــوم القيامــة»(.)٨٨
التمســك آباثر الصحابــة رضــي هللا عنهــم كثــرة،
و ّأمــا مــن الســنة فاألدلّــة علــى وجــوب ّ
ـي صلــى هللا عليــه وســلم« :عليكــم بســنيت وس ـنَّة اخللفــاء املهديــن الراشــدين،
منهــا :قــول النـ ّ
كل حمدثــة بدعــة ،وكل
متســكوا هبــا وعض ـ
ّ
()٨٩وا عليهــا ابلنواجــذ ،وإايكــم وحمــداثت األمــور ،فــإ ّن ّ
بدعــة ضاللــة» .
وعــن عبــد هللا بــن عمــرو رضــي هللا عنهمــا قــال :قــال رســول هللا عليــه الصــاة والســام:
ـن علــى أمــي مــا أتــى علــى بــي إس ـرائيل حــذو النعــل ابلنعــل ،حــى إن كان منهــم مــن
«ليأتـ ّ
تفرقــت علــى ثنتــن وســبعني
أتــى ّأمــه عالنيــة لــكان يف أمــي مــن يصنــع ذلــك ،وإ ّن بــي إسـرائيل ّ
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ملّــة ،وتفــرق أمــي علــى ثــاث وســبعني ملّــة ،كلّهــم يف النــار إالّ ملّــة واحــدة ،قالـوا :ومــن هــي
اي رســول هللا؟ قــال :مــا أان عليــه وأصحــايب»(.)٩٠
وروى أبــو داود أ ّن رجـاً كتــب إىل عمــر بــن عبــد العزيــز يســأله عــن القــدر ،فكتــب إليــه:
«أمــا بعــد ،أوصيــك بتقــوى هللا ،واالقتصــاد يف أمــره ،واتبــاع سـنَّة نبيــه صلــى هللا عليــه وســلم،
ّ
وتــرك مــا أحــدث احملدثــون بعــد مــا جــرت بــه ســنته ،وُكفـوا مؤونتــه ،فعليــك بلــزوم السـنَّة فإهنــا لــك
إبذن هللا عصمــة ،مثّ اعلــم أنـّـه مل يبتــدع النــاس بدعــة إال قــد مضــى قبلهــا مــا هــو دليــل عليهــا أو
التعمــق،
عــرة فيهــا ،فــإ ّن السـنَّة إمنــا سـنَّها مــن قــد علــم مــا يف خالفهــا مــن اخلطــأ والزلــل واحلمٍــق و ّ
فــارض لنفســك مــا رضــي بــه القــوم ألنفســهم ،فإهنــم علــى علــم وقفـوا ،وببصـ ٍر انفــذ َك ُّفـواَ ،وَلــم
علــى كشــف األمــور كانـوا أقــوى ،وبفضــل مــا كانـوا فيــه أوىل ،فــإن كان اهلــدى مــا أنتــم عليــه لقــد
ســبقتموهم إليــه ،ولئــن قلتــم إمنــا حــدث بعدهــم مــا أحدثــه إال مــن اتبــع غــر ســبيلهم ،ورغــب
بنفســه عنهــم ،فإهنــم هــم الســابقون ،فقــد تكلمـوا فيــه مبــا يكفــي ،ووصفـوا منــه مــا يشــفي ،فمــا
صــر قــوم دوهنــم فجفـوا ،وطَ َمــح عنهــم أقـوام
صــر ،ومــا فوقهــم مــن َْم َســر ،وقــد
()٩١قَ َ
دوهنــم مــن َم ْق َ
فغلـوا ،وإهنــم بــن ذلــك لعلــى هــدى مســتقيم» .
وسأســلك يف بيــان تقريــر الصحابــة للوســطيَّة يف جمــال االعتقــاد -إن شــاء هللا تعــاىل-
منهــج اإلمجــال ،دون اإلغـراق يف التفاصيــل واجلزئيــات ،أل ّن ذلــك يـُـؤدي بنــا إىل اخلــروج عــن
مقتضيــات البحــث ،ومــا ســرد يف ثنــااي ذلــك مــن جزئيــات فمــن أجــل حتقيــق املعــى املـراد تقريــره.

األول :الوسطية يف التوحيد:
الفرع ّ

لعلّــه مــن الواضــح مــن مقــررات التشـريع اإلســامي يف عقيــدة التوحيــد ّأنــا ميثــاق فطــري
مغروس يف أعماق النفوس يشهد له الوجدان أصالة وال جيد الكيان يف االعرتاف به غضاضة،
َن يـُْؤفَ ُكو َن﴾[الزخرف.]87:
اللُ فَأ َّ
﴿ولَئِ ْن َسأَلْتـَُه ْم َم ْن َخلَ َق ُه ْم لَيـَُقولُ َّن َّ
قال هللا تعاىلَ :
لصحــة اإلميــان ،بــل ال
والتوحيــد هــو مثــرة اإلميــان ابهلل تعــاىل ،فــا يكفــي اإلقـرار بوجــوده ّ
ب ـ ّد مــن اإلق ـرار أبّنــه إاله واحــد فــرد معبــود ،ليــس كمثلــه شــيء ،فالعــرب كان ـوا يقــرون بوجــود
هللا ولكنهــم كانـوا مــع ذلــك يشــركون معــه غــره ،فلــم ينفعهــم إقرارهــم ومل ينقلهــم مــن الكفــر إىل
اإلميــان(.)٩٢
وكمــا دلّــت الفطــرة علــى وحدانيــة هللا تعــاىل( ،)٩٣فــإ ّن العقــل ينطــق هبــا أيضــا ش ـريطة أن
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يكــون ســليما خاليــا مــن املؤثـّرات اخلارجيــة ،ولذلــك حــرص القــرآن الكــرمي والســنّة النبويـّـة علــى
التأمــل يف حقائــق الوجــود ،ففــي
أن جيعــا أســاس اإلميــان النظــر يف خلــق الســموات واألرض و ّ
ِ
ِ
القــرآن الكــرمي جــاء قــول هللا تعــاىل﴿ :أَفَـ َـا يَنظـُـرو َن إِ َل ِْ
ـف
ـت َوإ َل َّ
ـف ُخل َقـ ْ
السـ َـماء َكْيـ َ
البِـ ِـل َكْيـ َ
رفِعــت وإِ َل ِْ
ضُ َكيــف س ِ
ـال َكيـ ِ
ت﴾[الغاشــية.]20-17:
ح
ط
ـت َوإِ َل ْال َْر ِ ْ َ ُ َ ْ
ـف نُصبَـ ْ
البَـ ِ ْ َ
َُ ْ َ
ـول
و ّأمــا يف الســنّة النبويـّـة ،فعــن أنــس بــن مالــك رضــي هللا عنــه قــالُ « :نِينا أن نسأ ََل رسـ َ
هللا صلــى هللا عليــه وســلم عــن شـ ٍ
ـيء ،فــكان ي ِ
ِ
الر ُجـ ُـل ِمــن أهـ ِـل الباديـَ ِـة ،العاقـ ُـل،
عجبُنا أن جيــيءَ َّ
ُ
ِ
ِ
فزعــم لنــا
رجـ ٌـل مــن أهـ ِـل الباديَــة ،فقــال :اي ُم َّمــد ،أاتان رسـولُكَ ،
فيسـأَلَه وحنــن نسـ َـم ُع ،فجــاء ُ
ـك تزعُـ ُـم َّ
فمــن
فمــن خلَــق َّ
أرسـ َ
أنـَّ َ
أن هللاَ َ
الســماءَ؟ قــال :هللاُ ،قــالَ :
ـلك؟ قــال :صـ َـدق ،قــالَ :
جعــل ،قــال :هللاُ،
خلَــق
نصــب هــذه اجلبـ َ
َ
فمــن َ
وجعــل فيهــا مــا َ
ـالَ ،
األرض؟ قــال :هللاُ ،قــالَ :
ِ
َّ
ـلك؟ قــال :نَعــم،
الســماءَ وخلَــق
ونصــب هــذه اجلبـ َ
قــال :فبالــذي خلَــق َّ
أرسـ َ
َ
األرض َ
ـال ،آهللُ َ
ٍ
ِ
ِ
وزعــم رس ـولُ َ َّ
ـس صل ـوات يف يومنــا وليلتنــا ،قــال :صـ َـدق ،قــال :فبالَّــذي
قــالَ :
ك أن علينا َخْـ َ
ِ
ك َّ
أن علينا زكا َة أموالنــا ،قــال :صـ َـدق،
ـلك ،آهللُ َأمـ َ
وزعــم رسـولُ َ
أرسـ َ
ـرك هبــذا؟ قــال :نَعــم ،قــالَ :
َ
َّ
َّ
ـوم شــه ِر
ـ
ص
علينا
أن
ك
ل
و
ـ
س
ر
ـم
ـ
وزع
ـال:
ـ
ق
ـم،
ـ
ع
ن
ـال:
ـ
ق
ـذا؟
ـ
هب
ـرك
ـ
أم
آهلل
،
ـلك
ـ
أرس
ـذي
ـ
ل
فبا
ـال:
قـ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ َ
َ
ِ
َّ
ـرك هبــذا؟ قــال :نَعــم ،قــال:
ـلك ،آهللُ َأمـ َ
أرسـ َ
رمضــا َن يف َســنتنا ،قــال :صـ َـدق ،قــال :فبالــذي َ
ـج البيـ ِ
ـبيل ،قــال :صـ َـدق ،قــال :مثَّ َّ
ك َّ
ول ،قــال:
ـت َمــن اســتطاع إليــه سـ ً
أن علينا َحـ َّ
وزعــم رسـولُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
ـي صلــى هللا عليــه وســلم:
ـ
ن
ال
ـال:
ـ
ق
ف
،
ـن
ـ
منه
ـص
ـ
ق
أن
وال
ـن
ـ
ه
علي
ـد
ـ
ي
ز
أ
ال
،
ـق
ـ
حل
اب
ـك
ـ
ث
بع
ـذي
والَّـ
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ـاس فـََقـ َ
النَّـ َ
ِ
ـاتَ ،وَمـ ْـن
بَ ْكـ ٍر :أ ََّمــا بـَْعـ ُـد فَ َمـ ْـن َكا َن مْن ُكـ ْـم يـَْعبُـ ُـد ُمَ َّمـ ًـدا صلــى هللا عليــه وســلم ،فَـِإ َّن ُمَ َّمـ ًـدا قَـ ْد َمـ َ
()٩٥
ـت ِمــن
﴿وَمــا ُمَ َّمـ ٌد إِالَّ َر ُسـ ٌ
اللَ فَـِإ َّن َّ
َكا َن ِمْن ُكـ ْـم يـَْعبُـ ُـد َّ
ـول قَـ ْد َخلَـ ْ
اللَ َحـ ٌّـي الَ يـَُ ُ
ـوت»  ،مثّ تــا َ
ـات أ َْو قُتِـ َـل ان َقلَبـْتُـ ْـم َعلَــى أ َْع َقابِ ُكـ ْـم﴾[آل عمـران.]144:
قـَْبلِـ ِـه ُّ
الر ُسـ ُـل أَفَـِإن َّمـ َ
والوسطية يف عقيدة التوحيد تتجلى يف نقطتني:
 -١الوســطية يف الــذات :ولعـ ّـل الناظــر يف آاثر الصحابــة رضــي هللا عنهــم يف ابب
االعتقــاد ،يقــف علــى ّأنــا عقيــدة متتــاز ابلعمــق واألصالــة مــن جهــة ،واليســر والســهولة مــن جهــة
اثنيــة ،فلــم يتعمقـوا يف األلفــاظ ،ومل يتكلفـوا يف املعــاين ،ومل يتنطعـوا يف املعتقــد ،بــل تقبلـوا رضــي
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هللا عنهــم مســائل املعتقــد بــا اعـراض ،وفهموهــا بــا إشــكال ،وســلموا ملعانيهــا بــا خــاف،
وعملـوا هبــا بــا توقــف ،فكانــت مؤثــرة يف حياهتــم وســلوكاهتم وخمتلــف أوجــه حياهتــم.
يقــول اإلمــام الشــاطيب« :إ ّن أصــل احلكــم ابلظاهــر مقطــوع بــه يف األحــكام خصوصــا،
وابلنســبة إىل االعتقــاد يف الغــر عمومــا أيضــا»(.)٩٦
ولعـ ّـل الســبب يف اعتبــار الظاهــر والوقــوف عنــد حـ ّده يف مســائل اإلميــان ،هــو أ ّن هــذا الديــن
سريع الدخول إىل قلوب الناس ،ألنّه متفق مع الفطرة ،فيكتفى من الراغبني يف الدخول إقرارهم
ـردد ،إالّ أنـّـه ســرعان
ابإلميــان مــن غــر مناقشــة ،وال طلــب برهــان ،فهــم وإن دخلــوه علــى شـ ّ
ـك وتـ ّ
()٩٧
ـتقر يف أعماق وجداهنم .
ما يصري إمياان راســخا فيخالط بشاشــة قلوهبم ،ويسـ ّ
ومــن مظاهــر وســطيّتهم رضــي هللا عنهــم يف هــذا البــاب اعتقادهــم أ ّن هللا تعــاىل يف
بعلو املنزلة على وجه ال يشــاركه فيه غريه ،فاملكانيّة واتصاف
الســماء( ،)٩٨وإقرارهم ابنفراد هللا
ّ
أدق مســائل هــذا البــاب(.)٩٩
هللا هبــا وتفـ ّـرده تعــاىل عــن مشــاهبة خلقــه مــن ّ
وملــا كان التوحيــد ميثّــل حقيقــة اإلميــان وجوهــر عنصــره ،مل يكــن جمـ ّـرد اإلق ـرار بوجــود هللا
ابللسـ ّ
ـان كافيــا يف االعتقــاد ،حـ ّـى ينظـ ّـم إىل ذلــك اإلق ـرار االعتقــاد أبنـّـه منفــرد بذاتــه ،عــال
بصفاتــه ،ال يشــاركه يف العبــادة غــره( ،)١٠٠فإثبــات صفــة العلـ ّـو هلل تعــاىل مــن ل ـوازم التوحيــد،
وهــي صفــة كمــال ،ألنـّـه إذا كان علـ ّـو الشــيء بنفســه صفــة كمــال ،وكانــت قدرتــه علــى العلـ ّـو
صفــة كمــال ،كان هللا تعــاىل أحـ ّـق مــن يوصــف هبــا ،ووجــب أن يكــون هللا تعــاىل عــال بنفســه،
كل مســات املخلوقــن(.)١٠١
ووجــب أن يصاحــب إثبــات العلـ ّـو تنزيهــه تعــاىل عــن اجلهــة واملــكان و ّ
ولقــد حــرص الصحابــة رضــي هللا عنهــم يف بياهنــم لعقيــدة التوحيــد أن يتجنب ـوا التكلّــف
والغلــو أيضــا ،وأن يلتزمـوا املنهــج القــرآين واهلــدي النبــوي ،فجــاءت اآلاثر عنهــم يف ذلــك تؤّكــد
هــذا االلتـزام ،وتقـّـرر حقيقــة الوســطيَّة يف ابب االعتقــاد ،اطّـر ًادا مــع منهــج القــرآن الكــرمي والســنّة
النبويـّـة يف تقريــر ذلــك يف مجيــع األبـواب.
فعــن عمــرو بــن األشــجع أ ّن عمــر بــن اخلطــاب رضــي هللا عنــه قــال« :إنـّـه ســيأيت انس
جيادلونكم بشــبهات القرآن ،فخذوهم ابلســنن ،فإ ّن أصحاب الســنن أعلم بكتاب هللا»(.)١٠٢
وعــن ســليمان بــن يســار أ ّن رجــا يقــال لــه صبيــغ قــدم املدينــة ،فجعــل يســأل عــن متشــابه
القــرآن ،فأرســل إليــه عمــر وقــد أع ـ ّد لــه عراجــن النخــل ،فقــال« :مــن أنــت؟ قــال :أان عبــد
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هللا صبيــغ ،فأخــد عمــر عرجــوان مــن تلــك العراجــن فضربــه ،وقــال :أان عبــد هللا عمــر ،فجعــل
لــه ضـراب حــى دمــي رأســه ،فقــال :اي أمــر املؤمنــن حســبك ،قــد ذهــب الــذي كنــت أجــد يف
رأســي»(.)١٠٣
ِ
الصديــق
ـري بســنده عــن ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا ،قــال :دخــل أبــو بكــر ّ
وروى الطّـ ّ
ـرا ،قــد اجتمعـوا إىل رجــل منهــم يقــال
رضــي هللا عنــه بيــت املــدارس ،فوجــد مــن يهــود ً
انســا كثـ ً
لــه فنحــاص ،كان مــن علمائهــم وأحبارهــم ،ومعــه َحـ ْـر يُقــال لــه أشــيع ،فقــال أبــو بكــر رضــي
هللا عنــه لفنحــاص :وحيــك اي فنحــاص ،اتــق هللا وأســلم ،فــوهللا إنــك لتعلــم أ ّن حممـ ًـدا رســول هللا،
ـوب عندكــم يف التــوراة واإلجنيــل ،قــال فنحــاص:
قــد جاءكــم ابحلــق مــن عنــد هللا ،جتدونــه مكتـ ً
وهللا اي أاب بكــر مــا بنــا إىل هللا مــن فقــر ،وإنـّـه إلينــا لفقــر ،ومــا نتضـ ّـرع إليــه كمــا تضـ ّـرع إلينــا،
وإ ّن عنــه ألغنيــاء ،ولــو كان عنّــا غنيًــا مــا اســتقرض منــا كمــا يزعــم صاحبكــم ،ينهاكــم عــن الـِّـراب
ويعطينــاه ،ولــو كان غنيًّــا عنّــا مــا أعطــاان الـِّـراب ،فغضــب أبــو بكــر ،فضــرب وجــه فنحــاص ضربــة
شــديدة ،وقــال :والــذي نفســي بيــده ،لــوال العهــد الــذي بيننــا وبينــك لضربــت عنقــك اي عــدو
هللا ،فاكذبــوان مــا اســتطعتم إن كنتــم صادقــن ،فذهــب فنحــاص إىل رســول هللا صلــى هللا عليــه
وســلم ،فقــال :اي حممــد انظــر مــا صنــع يب صاحبــك ،فقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم
عظيمــا،
أليب بكــر :مــا محلــك علــى مــا صنعــت؟ فقــال :اي رســول هللا ،إ ّن عـ ّ
ـدو هللا قــال قــوال ً
زعــم أن هللا فقــر ،وأهنــم عنــه أغنيــاء ،فلمــا قــال ذلــك غضبــت هلل ممــا قــال ،فضربــت وجهــه،
ردا
فجحــد ذلــك فنحــاص ،وقــال :مــا قلــت ذلــك ،فأن ــزل هللا تبــارك وتعــاىل فيمــا قــال فنحــاص ًّ
اللَ فَِقــرٌ َوَْنـ ُـن أَ ْغنِيَــاءُ﴾[آل
اللُ ق ـَ ْـوَل الَّ ِذيـ َـن قَالُـوا إِ َّن َّ
عليــه وتصدي ًقــا أليب بكــر﴿ :لََق ـ ْد َِسـ َـع َّ
عم ـران.)١٠٤(]181:
ممـّـا ســبق بيانــه يتّضــح لنــا صفــاء عقيــدة التوحيــد عنــد الصحابــة وســامتها مــن أتويــل
الص ـراط
املؤولــن وجحــد اجلاحديــن ،وتشــبيه املشــبّهني ،وأ ّن مجيــع خمالفيهــم قــد احنرف ـوا عــن ّ
ـات ،إفراطًــا أو تفريطًــا.
املســتقيم ،نفيًــا أو إثبـ ً
 -٢الوســطية يف األمســاء الصفــات :تعتــر هــذه املســألة مــن القضــااي اخلطــرة يف اجملــال
العقــدي ،ذلــك أ ّن معظــم اخلــاف الدائــر بــن أصحــاب الفــرق يرتّكــز يف هــذه النقطــة ابلــذات،
وهــو خــاف يف املنهــج ابألســاس ،وقــد قيــل أليب حنيفــة رمحــه هللا :مــا تقــول فيمــا أحــدث
النــاس مــن الــكالم يف األع ـراض واألجســام؟ فقــال« :عليــك ابألثــر وطريقــة الســلف ،وإايك
كل حمدثــة ،فإهنــا بدعــة»(.)١٠٥
و ّ
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إذا تقـّـرر هــذا ،فــإ ّن املتأمــل يف آاثر الصحابــة رضــي هللا عنهــم يالحــظ منهجهــم يف التعامــل
ـردوا علــى املشــبهة وفنّــدوا
مــع هــذه املســألة اخلطــرة وكيفيــة عــاج مظاهــر االحنـراف العقــدي ،فـ ّ
مزاعمهــم ،وحـ ّذروا مــن الفــرق املعطلــة ونفـوا شــبههم ،قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة« :وطريقــة
ســلف األمــة وأئمتهــا أهنــم يصفــون هللا مبــا وصــف بــه نفســه ومبــا وصفــه بــه رسـوله صلــى هللا عليــه
وســلم مــن غــر حتريــف وال تعطيــل ،وال تكييــف وال متثيــل ،إثبــات بــا متثيــل ،وتنزيــه بــا تعطيــل،
ـس َك ِمثْلِـ ِـه َشـ ْـيءٌ﴾ ،فهــذا رد علــى
إثبــات الصفــات ،ونِفــي مماثلِــة املخلوقــات ،قــال تعــاىل﴿ :لَْيـ َ
يع الْبَصــرُ﴾ّ ،رد علــى املعطلــة ،فقوهلــم يف الصفــات مبــي علــى أصلــن:
﴿وُهـ َـو َّ
الســم ُ
املمثلــةَ ،
أحدمهــا :إثبــات الصفــات هلل تعــاىل وأنـّـه ســبحانه منـّـزه عــن صفــات النقــص مطل ًقــا كالســنة
والنــوم والعجــز واجلهــل وغــر ذلــك.
والثــاين :أنـّـه متصــف بصفــات الكمــال الــي ال نقــص فيهــا علــى وجــه االختصــاص مبــا لــه
مــن الصفــات ،فــا مياثلــه شــيء مــن املخلوقــات يف شــيء مــن الصفــات»(.)١٠٦
توضــح ذلــك مــا أخرجــه البخــاري -واللفــظ لــه -ومســلم عــن ّأم
ومــن النصــوص الــي ّ
ـي صلــى هللا عليــه وســلم بعــث رجــا علــى سـريّة ،وكان يقـرأ
املؤمنــن رضــي هللا عنهــا« :أ ّن النـ ّ
ـي صلــى هللا عليــه
ألصحابــه يف صالهتــم ،فيختــم بقــل هــو هللا أحــدّ ،
فلمــا رجعـوا ذكــروا ذلــك للنـ ّ
ـب أن
ألنــا صف
ألي شــيء يصنــع ذلــك ،فســألوه فقــالّ :
وســلم فقــال :ســلوه ّ
()١٠٧ــة الرمحــن وأان أحـ ّ
ـايب هنــا
ـي صلــى هللا عليــه وســلم :أخــروه أ ّن هللا حيبّــه»  ،فأثبــت الصحـ ّ
أقـرأ هبــا ،فقــال النـ ّ
()١٠٨
ويتقرب إىل هللا إبثباهتا وحبّها .
أ ّن هللا تعاىل موصوف بصفات يعقلها املسلم ويؤمن هباّ ،
ِ ِ
وم ِف
وعــن نيــار بـ ِـن مكــرم ِاألســلمي وكاِنــت لــه صحبــة قــال :ملـّـا نزلــت ﴿امل غُلبَــت الـ ُّـر ُ
أ َْد َن ْال َْر ِ
ض َوُهــم ّمــن بـَْعــد َغلَبِ ِهـ ْـم َس ـيـَ ْغلبُو َن﴾ ،قالــت قريــش أليب بكــر :اي ابــن أيب قحافــة،
«كالمــك هــذا أم كالم صاحبــك؟ قــال :ليــس بكالمــي وال كالم صاحــي ،ولكنّــه كالم هللا
عـ ّـز وجـ ّـل»( ،)١٠٩فأثبــت هنــا صفــة الــكالم خــاف قــول املعطلــة.
وعــن عبــد هللا بــن هانــئ قــال :قــال عمــر بــن اخلطــاب رضــي هللا عنــه( :القــرآن كالم هللا)
( ،)١١٠وعــن ابــن أيب مليكــة قــال« :كان عكرمــة بــن أيب جهــل أيخــذ املصحــف فيضعــه علــى
وجهه ويقول :كالم ريب كالم ريب»( ،)١١١فأثبتا هنا أ ّن القرآن كالم هللا خالف قول اجلهمية.
وعن عروة أ ّن عائشة رضي هللا عنها قالت« :احلمد هلل الذي وسع مسعه األصوات»(،)١١٢
فأثبتت هنا صفة السمع.
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واحلاصل :أ ّن الصحابة رضي هللا عنهم قد اتفقت كلمتهم يف ما جيب اعتقاده يف أمساء
هللا تعــاىل وصفاتــه الـواردة يف الكتــاب والسـنَّة مــن وجــوب إقرارهــا واإلميــان هبــا كمــا جــاءت مــن
غــر تَعـُّـر ٍ
ض هلــا بتعطيــل أو حتريــف ،وال تكييــف وال متثيــل ،مل ختتلــف كلمتهــم يف ذلــك ،وهــذا
أمـ ٌـر معلــوم ملــن لــه أدىن اطــاع علــى كتــب الس ـنَّة ،ذكــر ابــن القيــم يف «أعــام املوقعــن» أ ّن
الصحابــة« :مل يتنازعـوا يف مســألة واحــدة مــن مســائل األمســاء والصفــات واألفعــال ،بــل كلّهــم
علــى إثبــات مــا نطــق بــه الكتــاب والســنّة كلمــة واحــدة ،مــن ّأوهلــم إىل آخرهــم ،مل يســوموها
حيرفوهــا عــن مواضعهــا تبديــا ،ومل يبــدوا لشــيء منهــا إبطــاال ،وال ضربـوا هلــا أمثــاال،
أتويــا ،ومل ّ
ومل يدفعـوا يف صدورهــا وأعجازهــا ،ومل يقــل أحــد منهــم جيــب صرفهــا عــن حقائقهــا ومحلهــا علــى
جمازهــا ،بــل تلقوهــا ابلقبــول والتســليم ،وقابلوهــا ابإلميــان والتعظيــم»(.)١١٣
فــا ميكــن إذاً أن يســعنا مــا مل يســعهم ،ولذلــك كان مــن دعــا إىل قبــول قــول مــن خــاض
يف مســائل األمســاء والصفــات بغــر مــا كان عليــه الصحابــة رضــي هللا عنهــم ،وظـ ّـن أ ّن قبــول مثــل
هــذه األقـوال يعتــر مــن الوســطية ،فهــو خمطــئ ،أل ّن (الوســطيّة) ال ميكــن أن ختــرج عــن طريقتهــم
وهديهــم ،قــال حممــد بــن احلســن« :اتّفــق الفقهــاء كلّهــم مــن املشــرق إىل املغــرب علــى اإلميــان
ـرب
ابلقــرآن واألحاديــث الــي جــاء هبــا الثقــات عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم يف صفــة الـ ّ
فســر اليــوم شــيئا مــن ذلــك فقــد خــرج
عـ ّـز وجـ ّـل ،مــن غــر تغيــر وال وصــف وال تشــبيه ،فمــن ّ
يفســروا ،ولكــن
ـي عليــه الصــاة والســام وفــارق اجلماعــةّ ،
ّ
فإنــم مل يصفـوا ومل ّ
عمــا كان عليــه النـ ّ
()١١٤
أفتـوا مبــا يف الكتــاب والســنّة مثّ ســكتوا» .

الفرع الثاين :الوسطية يف السمعيات:

وجل على ألســنة رســله ،وهذا
بكل ما أخرب به هللا عز ّ
إ ّن عقيدة التوحيد تســتلزم اإلميان ّ
يتضمن اإلميان ّأوال ابلرسل وابلكتب ،ألهنما حلقة الربط بني عامل الغيب وعامل الشهادة.

وإذا كان الفكــر اإلنســاين قدميــا وحديثــا قــد وقــف مــن هــذه األمــور موقــف الشــك والريــب
األول
فشـ ّـرق وغـ ّـرب ،فــإ ّن اإلســام مل يفصــل بــن عــامل الشــهادة وعــامل الغيــب ،بــل جعــل ّ
جسـرا للثــاين ،وأقــام العقيــدة علــى الفطــرة الســليمة الــي مــن شــأهنا أن تكــون منهجــا وســطا بــن
اخلرافيــن واملاديــن.
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وتتجلى وسطية الصحابة يف السمعيات يف مسائل:
 -1الوســطية يف حقيقــة النبــوة واألنبيــاء :وقــف الصحابــة مــن حقيقــة النبــوة موقفــا
وســطا بــن الذيــن ينكروهنــا أصــا ،وبــن الذيــن يزعمــون أهنــا مكتســبة ،وقــد أوضحـوا يف أكثــر
مــن مناســبة أ ّن حقيقــة النبــوة قائمــة علــى معــى االصطفــاء ،وهــو عائــد إىل معــى االســتعداد
الفطــري وليــس إىل الفعــل الكســي ،وأ ّن هللا ســبحانه أعلــم حيــث جيعــل رســالته( ،)١١٥قــال
الل َِسيــع ب ِ
صطَِفــي ِمــن الْم َلئِ َكـ ِـة رسـ ًـا وِمــن النَّـ ِ ِ
صريٌ﴾[احلــج.]75:
تعــاىلَّ :
﴿اللُ يَ ْ
ـاس إ َّن ََّ ٌ َ
ْ َ
ُُ َ َ
وإ ّن املتأمــل يف آاثر الصحابــة رضــي هللا عنهــم يالحــظ منهجهــم يف التعامــل مــع هــذه
ـول ِ
هللا صلــى هللا
املســألة ،ففــي حديــث أنــس بــن مالــك رضــي هللا عنــهُ « :نِينا أن نسأ ََل رسـ َ
عليــه وســلم عــن شـ ٍ
ـيء ،)١١٦(»...دليــل علــى موقفهــم رضــي هللا عنهــم مــن حقيقــة النبـ ّـوة و ّأنــا
قائمــة علــى معــى االصطفــاء ،فالســائل يف احلديــث وهــو ضمــام بــن ثعلبــة ،جــاء يبحــث عــن
أمــارات صــدق النــي صلــى هللا عليــه وســلم ،واســتخدم أســلوب إثبــات ِ
املرســل ،ليكــون دليــا
ّ
ـل ،إذ اإلميــان ابلرســل يســتلزم حتمــا اإلميــان ابهلل ِ
املرســل ،لقــول هللا تعــاىل:
املرسـ
علــى صــدق
َ
اللُ َعلَــى بَ َشـ ٍر ِّمــن َشـ ْـي ٍء﴾[األنعام ،]91:ومعــى
اللَ َحـ َّـق قَـ ْد ِرِه إِ ْذ قَالُـواْ َمــا أَنـَـزَل ّ
﴿وَمــا قَـ َـد ُرواْ ّ
َ
اآليــة أ ّن ال ّذيــن أنكــروا رســالة الرســل هــم الذيــن مل يؤمنـوا ابهلل وال بصفاتــه حـ ّـق اإلميــان ،ومنهــا
القــدرة علــى إرســال الرســل وإن ـزال الوحــي إليهــم ،ومــن هنــا ســأل ضمــام عــن اخلالــق ّأوال،
املرســل ،مثّ جــاء القســم ابهلل علــى
فكانــت هــذه هــي املق ّدمــة األوىل يف إثبــات الرســالة وصــدق َ
ـي صلــى هللا عليــه وســلم أنـّـه هــو الـ ّذي أرســله ،فكانــت املق ّدمــة الثانيّــة املبنيّــة علــى املق ّدمــة
النـ ّ
ـي صلــى هللا عليــه وســلم ،ألنـّـه علــم أنـّـه ال يقــول إالّ ح ّقــا وال
األوىل ،فظهــر لــه بذ
()١١٧لــك صــدق النـ ّ
ينطق إالّ صدقا  ،وكان أســلوبه يف مجيع ذلك أســلواب حســنا ،قال ابن عاشــور« :هذا من
حســن سـؤال هــذا الرجــل ،ومالحــة ســياقته وترتيبــه ،فإنـّـه ســأل ّأوال عــن صانــع املخلوقــات مــن
هــو ،مثّ أقســم عليــه بــه أن يصدقــه يف كونــه رســوال للصانــع ،مثّ ملــا وقــف علــى رســالته وعلمهــا
أقســم عليــه حبـ ّـق مرســله ،وهــذا ترتيــب يفتقــر إىل عقــل رصــن» ّ(.)١١٨
و ّأمــا يف حقيقــة األنبيــاء فقــد وقفـوا وســطا بــن الذيــن نفـوا عنهــم العصمــة ،فنســبوا إليهــم
فعــل املعاصــي ووصفوهــم أبرذل الصفــات ومل يقيم ـوا هلــم حرمــة وال اعرتف ـوا هلــم بفضــل حــى
وصــل احلـ ّد ببعضهــم إىل قتلهــم ،وبــن الذيــن غلـوا فيهــم فق ّدســوهم ورفعوهــم إىل درجــة األلوهيــة
ِ
ـك َج َع ْلنَا ُكـ ْـم أ َُّمـةً
﴿وَك َذلـ َ
كفعــل النصــارى ،ذكــر الطــري (310ه) يف تفســر قــول هللا تعــاىلَ :
لتوســطهم يف الديــن ،فــا هــم أهــل غلـ ّـو فيــه ،غلـ ّـو
َو َس ـطًا﴾« ،إّنــا وصفهــم هللا ّ
أبنــم وســط ّ
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ابلرتهــب ،وقيلهــم يف غيســى مــا قال ـوا فيــه ،وال هــم أهــل تقصــر فيــه،
النصــارى الذيــن غل ـوا ّ
تقصــر اليهــود الذيــن ب ّدلـوا كتــاب هللا وقتلـوا أنبياءهــم ،وكذبـوا علــى ّربــم وكفــروا بــه ،ولكنّهــم
ـب األمــور إىل هللا أوســطها»(.)١١٩
أهــل ّ
توســط واعتــدال فيــه ،فوصفهــم هللا بذلــك ،إذ كان أحـ ّ
ِ
ٍ
ـي
وعــن عبــدهللا بــن الشــخري رضــي هللا عنــه قــال« :انطَلقـ ُ
ـت يف وفــد بـَـي عام ـر إىل النَّـ ِّ
أعظمنــا
ـيد هللاُ ،قالـوا:
ـت ســيِّ ُدان ،قــالَّ :
السـ ُ
صلــى هللا عليــه وســلم فقالـوا :أنـ َ
( )١٢٠وأفضلُنا فَضـ ًـا ،و ُ
الشــيطا ُن»  ،والظاهــر أ ّن هــذا الوفــد
ـال :قول ـوا بقولِكــم وال يَســتج ِريـَنَّ ُكم َّ
طَـ ْـوًل ،قــال :فقـ َ
أبــدى فهمــا لقضيّــة النبـ ّـوة مبنيّــا علــى مــا ألفــه القــوم ،ظنّــا منهــم أ ّن النبـ ّـوة كالســيادة تنــال
ـي صلــى هللا عليــه وســلم إىل مــا فيــه احلـ ّـق(.)١٢١
أبســباب بش ـريّةّ ،
فوجههــم النـ ّ
النبوة ،منها:
وقد اشتمل هذا احلديث على مجلة من املسائل املتعلّقة حبقيقة ّ
ّأوال :التحذير من اإلطراء يف مدح األنبياء ،وهو جماوزة احل ّد يف املدح واملبالغة فيه(،)١٢٢
ـي صلــى هللا عليــه وســلم يتــأذّى مــن الغلـ ّـو يف مدحــه وال ـزايدة يف وصفــه علــى
وقــد كان النـ ّ
ـت إَِّل بَ َشـ ًـرا َر ُسـ ًـول﴾
مــا وصفــه هللا تعــاىل بــه ،قــال هللا تعــاىل﴿ :قُـ ْـل ُسـ ْـب َحا َن َرِّب َهـ ْـل ُكنـ ُ
«ل
ـي صلــى هللا عليــه وســلم الصحابــة مــن الغلـ ّـو فيــه فقــالَ :
[اإلس ـراء ،]93:وهلــذا ح ـ ّذر النـ ّ
()١٢٣
ِ
الل َوَر ُسـولُهُ»  ،وأرشــد
َّصـ َـارى ابْـ َـن َمـ ْـرَيَ فَِإَّنـَـا أ ََن َعْبـ ُـدهُ فـَُقولُـوا َعْبـ ُـد َّ
تُطْـ ُـر ِون َك َمــا أَطْـ َـر ْ
ت الن َ
إىل التعظيم احلقيقي ال ّذي يرضاه ،قال ابن عبد اهلادي احلنبلي (744ه)« :التعظيم نوعان:
أحدمهــا :مبــا حيبّــه املعظّــم ويرضــاه وأيمــر بــه ويثــي علــى فاعلــه ،فهــذا هــو التعظيــم يف احلقيقــة،
ـذم فاعلــه ،فهــذا ليــس بتعظيــم ،بــل هــو غلـ ّـو منــاف للتعظيــم»(.)١٢٤
والثــاين :مــا يكــره ويبغضــه ويـ ّ
اثنيــا :وجــوب حمبّتــه صلــى هللا عليــه وســلم وتوقــره والثنــاء عليــه ،وذكــر فضائلــه وحماســنه،
وجـواز إطــاق وصــف الســيّد عليــه هبــذا املعــى الــذي ال جيــاوز الكمــال اإلنســاين ،ويشــهد لــه
ِ
إطــاق القــرآن هلــذا الوصــف كمــا يف قــول هللا تعــاىل﴿ :أ َّ
ص ِّدقًــا بِ َكلِ َمـ ٍـة
َن ّ
اللَ يـُبَ ّشـ ُـرَك بِيَ ْحـ َـى ُم َ
ِ ِ
الل وســيِ ًدا وحصــورا ونَبِيًّــا ِمــن َّ ِِ
ـي صلــى هللا عليــه
ـن﴾[آل عمـر
الصالـ َ
ّمـ َـن ّ َ َ ّ َ َ ُ ً َ ّ
َ
ان ،]39:وأطلقــه النـ ّ
وســلم علــى نفســه فقــال« :أان ســيِّ ُد الن ِ
ـوم القيامـ ِـة»(.)١٢٥
َّاس يـ َ
ألنــم كان ـوا حديثــي عهــد
و ّأمــا إخبــاره صلــى هللا عليــه وســلم أ ّن الســيّد هــو هللا ،فهــو ّ
جباهليّــة ،وكان هلــم رؤســاء يعظّموهنــم ،وكان ـوا قــد ظنّـوا أ ّن الســيادة تنــال ابألســباب الدنيويـّـة،
فخــاف عليهــم الغلـ ّـو فيــه ،قــال القــاري (1014ه) :الســيّد هــو هللا بـزايدة ضمــر الفصــل ،ملزيــد
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فحول األمر فيه إىل احلقيقة ،مراعاة
أتكيد إفادة احلصر ،مبالغة يف تعظيم ربّه وتواضع نفسهّ ،
()١٢٦
لــآداب الشــرعيّة ،وهــذا ال ينــايف ســيادته اجملازيـّـة اإلضافيّــة املخصوصــة ابألفـراد اإلنســانيّة .
واحلاصل :أ ّن منهج الصحابة جاء قائمـا على االعتدال ،فال إفراط وال تفريط ،إميان جبميع
األنبياء وأهنم عند هللا سواء ،اختارهم هللا من البشر واختصهم ابلوحي وأيدهم ابملعجزات ،فهم
أكمل الناس إمياان وأعالهم فضال وإحساان ،ولكنهم ال يعدون وصف القرآن هلم.

 -2الوســطية يف املالئكــة :إ ّن عقيــدة الصحابــة رضــي هللا عنهــم يف املالئكــة مل ختــرج
عمــا قررتــه اآلايت القرآنيــة واألحاديــث النبويـّـة ،فاملالئكــة ذوات حقيقيــة خــرة ،خلقهــا هللا
ّ
مــن نــور ،وهــذا املفهــوم خيتلــف متامــا عمــا جــاء يف العقائــد األخــرى ،فهــو يقــف وســطا بــن
الذيــن أنكــروا وجودهــم وبــن الذيــن جعلوهــم بنــات هللا ،وبــن الذيــن أحلقـوا هبــم بعــض الصفــات
البش ـرية كاألكل ،وبــن الذيــن رفعوهــم إىل مرتبــة عاليــة مــن الروحانيــة فاعتقــدوا أهنــا تنفــع أو
تضــر مــن دون هللا فتقرب ـوا إليهــم ابلعبــادة.
أخــرج الســيوطي عــن علــي رضــي هللا عنــه قــال« :مل تنــزل قطــرة مــن مــاء إالّ بكيــل علــى
يــد ملــك ،إالّ يــوم نــوح عليــه الســام ،فإنـّـه أذن للمــاء دون اخلـ ّـزان ،فطغــى املــاء علــى اخلـ ّـزان
فخــرج ،فذلــك قولــه﴿ :إِ َّن لَ َّمــا طَغَــى الْ َماء﴾[احلاقــة ،)١٢٧(»]11:وأخــرج ابــن ســعد عــن امـرأة
ســلمان رضــي هللا عنهمــا أنـّـه ملــا حضرتــه الوفــاة قالــت« :دعــاين وهــو يف عليّــة لــه هلــا أربعــة
ّ
أي األبـواب يدخلــون
أبـواب ،فقــال :افتحــي األبـواب اي بقــرة ،فــإ ّن يل اليــوم ّزوارا ال أدري مــن ّ
علـ ّـي»(.)١٢٨

هلمــي خبيّــك الــذي
وعــن الشــعيب قــال« :ملــا حضــرت ســلمان الوفــاة قــال لصاحبــة منزلــهّ :
اســتخبأتك ،قالــت :فجئتــه بصـ ّـرة مســك ،فقــال :ائتــي بقــدح فيــه مــاء ،فنثــر املســك فيــه مثّ
ماثــه بيــده ،مثّ قــال :انضحيــه حــويل فإنـّـه حيضــرين خلــق مــن خلــق هللا جيــدون الريــح وال أيكلــون
الطعــام»(.)١٢٩
هــذه ابختصــار رؤيــة الصحابــة للمالئكــة األب ـرار ،ال ينزلوهنــم إىل درجــة البش ـرية وال
يرفعوهنــم إىل مرتبــة األلوهيــة.
 -3الوســطية يف عقيــدة القــدر :وهــي مســألة شــديدة احلساســية لتعلّقهــا أبفعــال
اإلنســان ،وقــد ضلّــت فيهــا بعــض الفــرق ضــاال كبـرا ،فبعضهــم نفــى عــن اإلنســان االختيــار
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ـي صلــى
فرفعـوا عنــه التكليــف ،وآخــرون جعلــوه خالقــا لفعلــه فأثبتـوا خالقــن ،وقــد أوضــح النـ ّ
«ي غُـ َـا ُم
هللا عليــه وســلم هــذه املســألة كأشـ ّد مــا يكــون ،فقــال البــن عبــاس رضــي هللا عنهمــاَ :
إِِن أُعلِّمـ َ ِ ٍ
ـك ،اح َف ـ ْظ َّ ِ
اللَ،
اس ـأ َْل َّ
اح َف ـ ْظ َّ
اهـ َ
ـك ،إِ َذا َس ـأَلْ َ
اللَ َت ـ ْدهُ ُتَ َ
اللَ َْي َفظْـ َ ْ
ـك َكل َمــات ْ
ت فَ ْ
ّ َُ
ٍ
ِ
ِ
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ِ
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َّ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َْ ُ َ َ ْ َْ َ َْ ُ َ
َوإِ َذا ْ
اسـتٍََْ َ َ ْ َ ْ َّ َ ْ َ ْ
ٍ
ٍ
وك إَِّل بِ َشـ ْـيء قَـ ْد
إَِّل بِ َشـ ْـيء قَـ ْد َكتـَبَــهُ َّ
ضـ ُّـر َ
ضـ ُّـر َ
اللُ لَـ َ
وك بِ َشـ ْـيء َلْ يَ ُ
اجتَ َمعُـوا َعلَــى أَ ْن يَ ُ
ـكَ ،ولَـ ْـو ْ
()١٣٠
الل علَيـ ِ
ـف» .
ـت ُّ
َكتـَبَــهُ َُّ َ ْ َ
ـت ْالَقْـ َـا ُم َو َج َّفـ ْ
ـكُ ،رف َعـ ْ
الص ُحـ ُ
وقــد فهــم الصحابــة عــن هللا وعــن نبيّــه ذلــك فلــم يعــدوا قوهلمــا ،فعــن الوليــد بــن عبــادة
قــال« :دخلــت علــى عبــادة رضــي هللا عنــه وهــو مريــض أختايــل فيــه املــوت ،فقلــت :اي أبتــاه
ـي إنــك لــن تطعــم اإلميــان ولــن
أوصــي واجتهــد يل ،فقــال :أجلســوينّ ،
فلمــا أجلســوه قــال :اي بـ ّ
تبلــغ حـ ّـق حقيقــة العلــم ابهلل حــى تؤمــن ابلقــدر خــره وشـ ّـره ،قــال :قلــت :اي أبتــاه ،وكيــف يل
أن أعلــم مــا خــر القــدر مــن شـ ّـره؟ قــال :تعلــم أ ّن مــا أخطــأك مل يكــن ليصيبــك ،ومــا أصابــك
مل يكــن ليخطئــك»(.)١٣١
وهلــذا اشــت ّد نكــر الصحابــة علــى اخلائضــن يف القــدر ،فعــن ابــن الديلمــي قــال« :لقيــت
أيب بــن كعــب ،فقلــت :اي أاب املنــذر ،إنـّـه قــد وقــع يف نفســي شــيء مــن هــذا القــدر ،فحدثــي
ّ
بشــيء لعلّــه يذهــب مــن قلــي ،قــال :لــو أ ّن هللا عـ ّذب أهــل مساواتــه وأهــل أرضــه لع ّذهبــم وهــو
غــر ظــامل هلــم ،ولــو رمحهــم كانــت رمحتــه هلــم خـرا مــن أعماهلــم ،ولــو أنفقــت جبــل أحــد ذهبــا
يف ســبيل هللا ،مــا قبلــه هللا منــك حــى تؤمــن ابلقــدر ،وتعلــم أ ّن مــا أصابــك مل يكــن ليخطئــك،
ـت علــى غــر ذلــك لدخلــت النــار ،قــال :فأتيــت حذيفــة،
ومــا أخطــأك مل يكــن ليصيبــك ،ولــو مـ ّ
فقــال يل مثــل ذلــك ،وأتيــت ابــن مســعود ،فقــال يل مثــل ذلــك ،وأتيــت زيــد بــن اثبــت ،فحدثــي
ـي صلــى هللا عليــه وســلم مثــل ذلــك»(.)١٣٢
عــن النـ ّ
وعــن ابــن أبــزى قــال« :أيت عمــر فقيــل لــه :إ ّن انســا يتكلمــون يف القــدر ،فقــام خطيبــا
فقــال :اي أيّهــا النــاس إّنــا هلــك مــن كان قبلكــم يف القــدر ،والــذي نفــس عمــر بيــده ال أمســع
برجلــن تكلّمــا فيــه إالّ ضربــت أعناقهمــا ،قــال :فأحجــم النــاس فمــا تكلّــم فيــه أحــد حــى ظهــرت
انبغــة الشــام»(.)١٣٣
وعــن جعفــر بــن حممــد عــن أبيــه عــن علــي رضــي هللا عنــه قــال« :قيــل لعلــي :إ ّن ههنــا رجــا
يتكلّــم يف املشــيئة ،فقــال لــه علــي :اي عبــد هللا خلقــك هللا كمــا يشــاء أو كمــا شــئت؟ قــال :بــل
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كمــا شــاء ،قــال :فيمرضــك إذا شــاء أو إذا شــئت؟ قــال :بــل إذا شــاء ،قــال :فيشــفيك إذا
شــاء أو إذا شــئت؟ قــال :بــل إذا شــاء ،قــال :فيدخلــك حيــث شــئت أو حيــث شــاء؟ قــال:
بــل حيــث يشــاء ،قــال :وهللا لــو قلــت غــر ذلــك لضربــت الــذي فيــه عينــاك ابلســيف»(.)١٣٤
وقــال ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا ملــن ســأله عــن القــوم اخلائضــن يف القــدر« :أخربهــم أين
بــريء منهــم و ّأنــم مـ ّـي بـراء»(.)١٣٥
وهكــذا فــإ ّن حقيقــة إخــاص التوحيــد هلل ،أن تؤمــن بقــدره وحكمتــه ومشــيئته ،وأنـّـه ال
يقــع شــيء يف الوجــود إالّ بعلمــه وتقديــره ،وأنـّـه تعــاىل عــدل يف قضائــه ،حكيــم يف تدبــره ،وأنـّـه
فاعــل مريــد علــى احلقيقــة ،وأ ّن اإلنســان ليــس جمـرا علــى اإلطــاق وليــس خمتــارا علــى اإلطــاق،
ولكنــه خمــر فيمــا يقــدر ويعلــم ،مســر فيمــا ســوى ذلــك ممــا هــو خــارج عــن إرادتــه.

املطلب الثاين :وسطيّة الصحابة يف الفتوى واألحكام:

األول :الوسطية يف األحكام:
الفرع ّ

إ ّن الناظــر يف مـوارد الشـريعة يف كليّاهتــا وجزئيّاهتــا ليقطــع جازمــا أ ّن مبناهــا علــى الســماحة
والتيســر ،وأ ّن غايتهــا حتقيــق مصــاحل العبــاد يف دنياهــم وآخرهتــم ،وذلــك جبلــب املنافــع وتقريبهــا،
ودفــع املفاســد وإبعادهــا ،وأنـّـه مــا مــن مصلحــة يف الدنيــا واآلخــرة إالّ وقــد راعاهــا الشــارع
احلكيــم ،ومــا مــن مفســدة إالّ وحـ ّذر منهــا.
هلــذا الغــرض ســلكت الشـريعة لتحصيــل مقاصــد الوســائل طريــق الوســط واالعتــدال ،فلــم
تعمــد إىل إعنــات املكلــف مبشــاق التكاليــف ،بــل كانــت يف مجيــع األوامــر والنواهــي مراعيــة حلــال
املكلّــف ،جاريــة علــى ميـزان االعتــدال يف التكليــف(.)١٣٦
يقــول ابــن اجلــوزي« :اعلــم أ ّن شــرعنا مضبــوط األصــول ،حمــروس القواعــد ،ال خلــل فيــه
كل الشـرائع ،إّنــا اآلفــة تدخــل مــن املبتدعــن يف الديــن أو اجلهــال»(،)١٣٧
وال دخــل ،وكذلــك ّ
ويزيــد الشــاطيب األمــر وضوحــا ،فيقــول« :الشـريعة جاريــة يف التكليــف مبقتضاهــا علــى الطريــق
الوســط األعــدل ،اآلخــذ مــن الطرفــن بقســط ال ميــل فيــه ،الداخــل حتــت كســب العبــد مــن غــر
مش ـ ّقة عليــه وال احنــال ،بــل هــو تكليــف جــار علــى موازنــة تقتضــي يف مجيــع املكلفــن غايــة
االعتــدال»(.)١٣٨
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ولعـ ّـل الناظــر يف فقــه الصحابــة رضــي هللا عنهــم يــرى أ ّن هــذه املبــادئ قائمــة علــى املنهــج
يقصــروا دونــه ،ومــن أمثلــة ذلــك :مــا رواه األزرق بــن
الــذي رمستــه الشـريعة فلــم يتجــاوزوا عنــه ومل ّ
قيــس قــال« :كنّــا ابأله ـواز نقاتــل احلروريــة ،فبينــا أان علــى جــرف هنــر إذا رجــل يصلّــي ،وإذا
ـرزة األســلمي،-
جلــام دابتــه بيــده ،فجعلــت ال ّدابـّـة تنازعــه وجعــل يتبعهــا- ،قــال شــعبة :هــو أبــو بـَ َ
فلمــا انصــرف الشــيخ قــال :إين
فجعــل رجــل مــن اخل ـوارج يقــول :اللهــم افعــل هبــذا الشــيخّ ،
مسعت قولكم ،وإين غزوت مع رســول هللا صلى هللا عليه وســلم ســت غزوات أو ســبع غزوات
إيل مــن أن أدعهــا ترجــع إىل
ومثــاين ،وشــهدت تيسـ
ـره ،وإين إن كنــت أراجــع مــع دابــي أحــب ّ
()١٣٩
ِ
النيب صلى
علي»  ،فاســتخلص أبو برزة صلى هللا عليه وســلم من تصرفات ّ
مألفها فيشـ ّـق ّ
هللا عليــه وســلم وأحوالــه مقصــد التيســر ،مــا جعلــه يــرك صالتــه ويتبعهــا مثّ يقضــي صالتــه بعــد
ذلــك ،وقــد علّــل ذلــك أبنـّـه لــو تركهــا ملــا عــاد إىل أهلــه إال ليــا.
التوســط عنــد الصحابــة وحضــوره يف حياهتــم :احتكامهــم إىل الوســطية
ومــن جتليــات فقــه ّ
وحتكيمهــم ملــا كان جــاراي علــى االســتقامة واالعتــدال بــن الغلــو واجلفــاء مــن اآلراء حــن ختتلــف
األنظــار وتتقابــل الفهــوم ،مــن ذلــك مــا رواه ســفيان بــن عبــد هللا« :أ ّن عمــر بــن اخلطــاب بعثــه
مص ّدقــا ،فــكان يعـ ّد علــى النّــاس ابلســخل فقالـوا :أتعـ ّد علينــا ابلســخل وال أتخــذ منــه شــيئا؟
فلمــا قــدم علــى عمــر بــن اخلطــاب ذكــر لــه ذلــك ،فقــال عمــر :نعــم تعـ ّد عليهــم ابلســخلة حيملهــا
ّ
ـرب وال املخــاض وال فحــل الغنــم وأتخــذ اجلذعــة
ـ
ل
ا
وال
ـة
ـ
ل
و
األك
ـذ
ـ
خ
أت
وال
ـا
ـ
ه
أتخذ
وال
ـي
ـ
ع
الرا
ّ
()١٤٠
والثنيّــة وذلــك عــدل بــن غــذاء الغنــم وخيــاره» .
وعــن معمــر عــن أيــوب قــال« :مـ ّـر ابــن عمــر برجــل يكيــل كيــا كأنــه يعتــدي فيــه ،فقــال
لــه :وحيــك مــا هــذا؟ فقــال لــه :أمــر هللا ابلوفــاء ،قــال ابــن عمــر :وهنــى عــن العــدوان»(.)١٤١
كل حكــم
ومــن جتليّــات فقــه ّ
التوســط أيضــا :معرفتهــم مبراتــب التكاليــف ،وذلــك إبعطــاء ّ
مرتبتــه الــي دلــت عليهــا األدلــة ،إذ األحــكام الشــرعية ليســت علــى وزان واحــد مــن حيــث
توجــه الطلــب ،فمنهــا مــا يقــع علــى ســبيل احلتــم واإلل ـزام ومنهــا مــا يقــع علــى ســبيل النــدب،
يتوجــه فيــه التكليــف إىل مجاعــة
كل فــرد بعينــه ،ومنهــا مــا ّ
ومنهــا مــا ّ
يتوجــه التكليــف فيــه إىل ّ
املســلمني ،وفيهــا العزائــم وفيهــا الرخــص ،مــن ذلــك مــا رواه أبــو ســعيد اخلــدري رضــي هللا عنــه
ـي صلــى هللا عليــه وســلم إىل مكــة وحنــن صيــام ،قــال :فنزلنــا منـزال فقــال
قــال« :ســافران مــع النـ ّ
عدوكــم والفطــر أقــوى لكــم ،فكانــت رخصــة،
ـي صلــى هللا عليــه وســلم :إنّكــم قــد دنــومت مــن ّ
النـ ّ
عدوكــم والفطــر أقــوى
فمنّــا مــن صــام ومنــا مــن أفطــر ،مثّ نزلنــا منـزال آخــر ،فقــال :إنكــم مصبّحـوا ّ
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لكــم فأفطــروا ،وكانــت عزمــة فأفطـران ،مثّ قــال :لقــد رأيتنــا نصــوم مــع رســول هللا صلــى هللا عليــه
وســلم بعــد ذلــك يف الســفر»(.)١٤٢
وعــن ربيعــة التيمـ ّـي أ ّن« :عمــر بــن اخلطــاب رضــي هللا عنــه ق ـرأ يــوم اجلمعــة علــى املنــر
بســورة النحــل حــى إذا جــاء الســجدة نــزل فســجد وســجد النــاس ،حــى إذا كانــت اجلمعــة
القابلــة قـرأ هبــا حــى إذا جــاء الســجدة قــال :اي أيهــا النــاس إ ّن منـ ّـر ابلســجود فمــن ســجد فقــد
أصــاب ومــن مل يســجد فــا إمث عليــه ،ومل يســجد عمــر رضــي هللا عنــه»( ،)١٤٣وقــد وقــع ذلــك
مبحضــر الصحابــة ومل ينكــر عليــه أحــد فــكان إمجاعــا(.)١٤٤
التوســط عنــد الصحابــة رضــي هللا عنهــم محــل النــاس علــى املعهــود
ومــن جتليــات فقــه ّ
الوســط ،إذ تقـ ّـرر يف م ـوارد التش ـريع أ ّن دوام التكليــف مــع وجــود األعــذار يبعــد عــن رمحــة
الشــارع بعبــاده ،وهــو أيضــا مظنّــة احن ـراف املكلّــف ،وقــد بــن الشــاطيب أ ّن التش ـريع إن كان
ألجــل احنـراف املكلّــف أو وجــود مظنّــة احنرافــه عــن الوســط إىل أحــد الطرفــن كان التشـريع ر ّادا
إىل الوســط األعــدل ،لكــن علــى وجــه مييــل فيــه إىل اجلانــب اآلخــر ليحصــل االعتــدال فيــه(،)١٤٥
كمــا يف قصــة معــاذ بــن جبــل صلــى هللا عليــه وســلم ،إذ كان يطيــل الصــاة ابلنــاس ،فشــكى
بعضهم إىل الرســول صلى هللا عليه وســلم صنيع معاذ ،فقال رســول هللا صلى هللا عليه وســلم:
الشـ ْـم ِ
اهــا َواللَّْيـ ِـل
ـت بِ َســبِّ ِح
ث ِمـَـرا ٍر فـَلَـ ْـوَل
ـك َو َّ
ـت أ َْو أَفَاتِـ ٌـن ثـَ َـا َ
اسـ َـم َربِـّ َ
س َو ُ
صلَّْيـ َ
«أَفـَتَّــا ٌن أَنْـ َ
ض َح َ
ْ
َ
ِ ()١٤٦
ِ
ِ
اجــة» .
ـف َوذُو ْ
صلّــي َوَراءَ َك الْ َكبِــرُ َوالضَّعيـ ُ
إِ َذا يـَ ْغ َشــى فَِإنـَّـهُ يُ َ
الَ َ
ومــن هــذا البــاب مــا رواه مصعــب بــن ســعد قــال« :كان أيب إذا صلّــى يف املســجد جتـ ّـوز
وأمتّ الركــوع والســجود ،وإذا صلّــى يف البيــت أطــال الركــوع والســجود والصــاة ،قلــت :اي أبتــاه إذا
صلّيت يف املسجد جوزت وإذا صلّيت يف البيت أطلت؟ قال :اي بين إ ّن أئمة يقتدى بنا»(.)١٤٧
ومــن ذلــك أيضــا تــرك عثمــان رضــي هللا عنــه القصــر يف الســفر يف خالفتــه ،وقــال« :إين
إيل األعـراب وأهــل الباديــة أصلــي ركعتــن ،فيقولــون :هكــذا فرضــت»(.)١٤٨
إمــام النــاس فنظــر ّ

كل
ومــا حــرص الصحابــة علــى االلتـزام مببــدأ ّ
التوســط يف التكاليــف هنجــا وســلوكا ونفــي ّ
متمســك وال للمتسـ ّـهلني
مظاهــر الغلــو والعنــت إالّ ألجــل دوام التكليــف ،فــا يبقــى للمفرطــن ّ
حجــة ،وهلــذا ملــا قــدم الربيــع بــن زايد احلارثــي علــى علـ ّـي بــن أيب طالــب رضــي هللا عنــه يذكــر
لــه أّن أخــاه ّ
عاصمــا لبــس العبــاء يريــد النســك ،قــال علـ ّـي« :علـ ّـي بــه ،فــأيت بــه مؤتــزرا بعبــاءة،
ّ
ً
مرتــداي ابألخــرى ،شــعث الـرأس واللحيــة ،فعبــس يف وجهــه وقــال :وحيــك! أمــا اســتحييت مــن
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أهلــك؟ أمــا رمحــت ولــدك؟ أتــرى هللا أابح لــك الطيبــات وهــو يكــره أن تنــال منهــا شــيئا؟ بــل
أنــت أهــون علــى هللا مــن ذلــك ،أمــا مسعــت هللا يقــول يف كتابــه﴿ :واألرض وضعهــا لــأانم﴾
إىل قولــه﴿ -خيــرج منهــا اللؤلــؤ واملرجــان﴾؟ أفــرى هللا أابح هــذه لعبــاده إال ليبتذلــوه وحيمــدواهللا عليــه فيثبتهــم عليــه؟ وإ ّن ابتذالــك نعــم هللا ابلفعــل خــر منــه ابلقــول ،قــال عاصــم :فمــا ابلــك
يف خشــونة مأكلــك وخشــونة ملبســك؟ قــال :وحيــك! إ ّن هللا فــرض علــى أئمــة احلــق أن يقـ ّدروا
أنفســهم بضعفــة النــاس»(.)١٤٩
والــذي تنبغــي اإلشــارة إليــه ،أ ّن الصحابــة مل ميتثل ـوا الوســطية منهجــا يف الفهــم وهنجــا يف
الســلوك فحســب ،بــل ّإنــم أوص ـوا اجليــل الــذي تــرىب علــى أيديهــم وهنــل مــن صــايف معينهــم
األمــة
ابلتوســط والقصــد واالعتــدال ،فصــدرت عنهــم درر مــن الوصــااي والنصائــح مــا أحــوج ّ
ّ
اليــوم إىل امتثاهلــا ،فعــن عبــد هللا بــن مســعود رضــي هللا عنــه قــال« :االقتصــاد يف الســنة خــر مــن
االجتهــاد يف البدعــة»(.)١٥٠
وعــن أيب بــن كعــب رضــي هللا عنــه قــال« :عليكــم ابلســبيل والســنة ،فإنـّـه مــا علــى األرض
عبد على الســبيل والســنة ذكر هللا يف نفســه فاقشــعر جلده من خشــية هللا ،إال كان مثله كمثل
ط هللا
شــجرة قــد يبــس ورقهــا فهــي كذلــك حــى أصابتهــا ريــح شــديدة فتحــات ورقهــا ،إالّ حـ ّ
عنــه خطــاايه كمــا حتــات تلــك الشــجرة ورقهــا ،وإن اقتصــادا يف ســبيل وســنة خــر مــن اجتهــاد
يف خالف سبيل وسنة ،فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا واقتصادا ،أن يكون ذلك
علــى منهــاج األنبيــاء وســنتهم»(.)١٥١
وعــن حذيفــة رضــي هللا عنــه قــال« :كل عبــادة مل يتعبــد هبــا أصحــاب رســول هللا صلــى هللا
عليــه وســلم فــا تتعبــدوا هبــا ،فــإن األول مل يــدع لآلخــر مقــاالً فاتقـوا هللا اي معشــر القــرآء خــذوا
طريــق مــن كان قبلكــم»(.)١٥٢
وعــن عمــر بــن إســحاق قــال« :أدركــت مــن أصحــاب رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم
أكثــر ممــن ســبقين منهــم فمــا رأيــت قومــا أيســر ســرة وال أقــل تشــديدا منهــم»(.)١٥٣

الفرع الثاين :الوسطية يف الفتوى:
ونعــي هبــا يف هــذا املســتوى :املقارنــة بــن مــا هــو كلـ ّـي تش ـريعي وبــن مــا هــو جزئـ ّـي،
واملوازنــة بــن مقاصــد الشـريعة وبــن الفــروع ،والربــط بــن النصــوص وبــن معتـرات املصــاحل يف
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الفتــاوى واألحــكام ،فــا شــطط وال وكــس وال إفـراط وال تفريــط ،بــل ميـزان تشـريعي بــن احلركــة
والســكون ،بــن مــا هــو اثبــت وبــن مــا هــو متغـ ّـر ،فالوســطيّة يف الفتــوى :هــي إعمــال الثوابــت
الكليّــة التش ـريعيّة دون إمهــال املتغـ ّـرات اجلزئيّــة املرتبطــة ابلواقــع(.)١٥٤
وإ ّن الناظــر يف فقــه الصحابــة رضــي هللا عنهــم يــرى أ ّن متثّلهــم للوســطية مل يقــف عنــد حـ ّد
االمتثــال لألحــكام الشــرعية -كمــا مـ ّـر آنفــا ،-بــل ّإنــم اعتربوهــا يف مناهــج االســتنباط أيضــا،
يقــول اإلمــام ابــن القيــم« :وال يتمكــن املفــي وال احلاكــم مــن الفتــوى واحلكــم ابحلــق ،إال بنوعــن
مــن الفهــم ،أحدمهــا :فهــم الواقــع والفقــه فيــه واســتنباط علــم حقيقــة مــا وقــع ابلقرائــن واألمــارات
والعالمــات حــى حييــط بــه علمــا ،والنــوع الثــاين :فهــم الواجــب يف الواقــع ،وهــو فهــم حكــم هللا
الذي حكم به يف كتابه أو على لسان رسوله يف هذا الواقع مث يطبق أحدمها على اآلخر»(.)١٥٥
ولنا أن ننظر إىل الوسطيّة يف الفتوى من خالل أمرين ،مها:

ّأوالً :الوسطيّة من جهة املنهج العلمي يف اإلفتاء الذي يسلكه املفيت.

اثنيًا :الوسطيّة فيما يصدر عن هذا املفيت.

والــذي تنبغــي اإلشــارة إليــه :أنـّـه ليــس مثـّـة خــاف بــن الصحابــة يف أ ّن مصــدرا التشـريع
الرئيســان مهــا الكتــاب والســنة ،فهمــا أصــل ســائر األصــول التش ـريعيّة ،وأســاس كافــة مســالك
االســتنباط واالجتهــاد ،وركيــزة مجيــع األحــكام واملعــاين الشــرعيّة ،وقــد تضمنــا أحكامــا كليّــة
ومبــادئ عامــة وتوجيهــات تفصيليّــة ،تع ـ ّد األســاس املهــم والقاعــدة الضروريــة الــي ينبغــي أن
تنبــي عليهــا كافــة املواقــف واحللــول واألحــكام جتــاه قضــااي الوجــود والكــون ،ومشــكالت حيــاة
النــاس وواقعهــم ،فقــد نصــا عليهــا وأشــارا إليهــا ،إالّ ّأنــم اختلف ـوا يف مناهــج االســتثمار أو
التوســط يف االجتهــاد واالســتنباط.
االســتنباط؛ والــذي يعنينــا هــو معرفــة كيــف يكــون منهــج ّ
وإذا كان االجتهــاد يف مفهومــه ،هــو بــذل اجلهــد الســتخراج حكــم شــرعي( ،)١٥٦أو
اســتفراغ الفقيــه الوســع لتحصيــل ظـ ّـن حبكــم شــرعي ،فإنـّـه يف حقيقتــه نظــر يف علــل النصــوص
ومقاصدهــا ،ودراســة توفّــر الشــروط والعلــل يف حمـ ّـل تنزيــل احلكــم الشــرعي ،ويرتتّــب علــى ذلــك
أ ّن االجتهــاد يتغيّــا دائمــا معرفــة مــآالت األحــكام ،ومــا كانــت دعــوة القــرآن لالجتهــاد وإعمــال
العقــل إالّ حماولــة لضبــط منهــج اســتنباط األحــكام الشــرعية حــى ال يســود االضط ـراب يف
الفهــم ،واهلــوى يف احلكــم ،والفوضــى يف التش ـريع(.)١٥٧
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ولعـ ّـل الــدارس ملناهــج الصحابــة رضــي هللا عنهــم يف االجتهــاد واالســتنباط ،يــدرك أ ّن تلــك
املناهــج قــد اســتوحت طبيعــة التش ـريع الــي تســتهدف أغراضــا ومقاصــد ال بــد للمجتهــد أن
يتمثّلهــا كشــرط أساســي يف بلوغــه مرتبــة االجتهــاد ،فســلكوا منهــج األخــذ بظواهــر النصــوص
مــع اعتبــار املعــاين مبــا ال يــؤدي إىل تعطيــل مدلــوالت النصــوص أو نقضهــا ،بــل ابلقــدر الــذي
يوســع دالالت النــص حبســب القواعــد العلميــة املرســومة ،وهــم يف ذلــك مل جيمــدوا علــى ظواهــر
ّ
األلفــاظ فيعطل ـوا املعــاين ،ومل يغرق ـوا يف إعمــال املعــاين ويطرح ـوا النصــوص ،فالوســطية إ ًذا يف
ابب الفتــوى :موقــف بــن موقفــن يف فهــم النصــوص والتعامــل معهــا ،وهــي اجتــاه بــن اجتاهــن،
بــن ظاهريــة مفرطــة وابطنيــة مفرطــة.
يقــول اإلمــام الشــاطيب« :املفــي البالــغ ذروة الدرجــة ،هــو الـ ّذي حيمــل النــاس علــى املعهــود
الوســط فيمــا يليــق ابجلمهــور ،فــا يذهــب هبــم مذهــب الش ـ ّدة ،وال مييــل هبــم إىل طــرف
صحــة هــذا ،أنـّـه الص ـراط املســتقيم ال ـ ّذي جــاءت بــه الش ـريعة ،فــإ ّن
االحنــال ،والدليــل علــى ّ
التوســط مــن غــر إفـراط وال تفريــط ،فــإذا خــرج عــن
مقصــد الشــارع مــن املكلّــف احلمــل علــى ّ
ذلــك يف املســتفتني ،خــرج عــن قصــد الشــارع ،ولذلــك كان مــا خــرج عــن املذهــب الوســط
مذمومــا عنــد العلمــاء الراســخني»(.)١٥٨
ولــو ذهبنــا نســتقرئ صــور الوســطية عنــد الصحابــة يف االجتهــاد والفتــوى لضــاق بنــا
البحــث ،ولكـ ّـي ســأورد منهــا مــا يفــي ابملقصــود.

فمــن املســائل الــي مجعـوا فيهــا بــن ظواهــر النصــوص ومعانيهــا ،جنــد مســألة تقســيم سـواد
العـراق ،وكان اجتهــاد عمــر ومــن تبعــه مــن أعيــان املهاجريــن مثــل علــي وطلحــة وعثمــان عــدم
التقســيم( ،)١٥٩وقــد اســتند عمــر يف اجتهــاده إىل منطلقــن متكاملــن :أوهلمــا نصــي ،واثنيهمــا
واقعــي اترخيــي.
ّأوال :األدلــة النصيــة :اســتند عمــر إىل النــص القــرآين مســتلهما منــه مــا يصلــح أن يكــون
أدلــة قطعيــة علــى السياســة اجلديــدة الــي يريــد أن ينتهجهــا يف أرض الس ـواد ،فتوقــف عنــد
آايت الفــيء جمتهــدا يف فهمهــا وأتويلهــا ،والظاهــر أنـّـه أتوّلــا علــى مســتويني :أوهلمــا ســياقي،
واثنيهمــا داليل.
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األول :املســتوى الســياقي :واملقصــود أ ّن هــذه اآلايت الــي يف ســورة احلشــر مســوقة يف
ّ
األصــل للداللــة علــى أحــكام الفــيء يف خصــوص األراضــي الــي مل تفتــح عنــوة ألهنــا وردت يف
حــق أرض بــي النضــر ،لكــن عمــر بــن اخلطــاب رضــي هللا عنــه جعلهــا مضمومــة إىل آيــة الغنيمــة
يف األراضــي املفتوحــة عنــوة ،كمــا بــن ذلــك اجلصــاص يف (أحــكام القــرآن)( ،)١٦٠ألنـّـه وظّــف
آايت الفــيء يف ســياق أراضــي العـراق الــي فتحــت عنــوة ،وهــي يف األصــل غنائــم يفــرض أن
تــوزع علــى الفاحتــن.
الثــاين :املســتوى الــداليل :يف هــذا املســتوى ق ـرأ عمــر آايت الفــيء مســتنطقا عناصرهــا
رابطا بني مجيع وحداهتا املعنوية مســتبعدا كل فصل أو اســتئناف ،واســتنتج أهنا جتعل ما أفاءه
اللُ َعلَــى َر ُسـولِِه ِمـ ْـن أ َْهـ ِـل الْ ُقـَـرى﴾ هــو
﴿مــا أَفَــاء َّ
هللا علــى املســلمني مــن غنائــم يف قولــه تعــاىلَّ :
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ُخر ُج ـوا مــن
حــق لثالثــة أصنــاف هــم :املهاجــرون لقولــه تعــاىل﴿ :ل ْل ُف َقـ َـراء الْ ُم َهاجريـ َـن الذيـ َـن أ ْ
ِداي ِرِهــم وأ َْموالِِم﴾[احلشــر ،]8:واألنصــار بداللــة قولــه تعــاىل﴿ :والَّ ِذيــن تـَب ـَ َّـوُؤوا الــدَّار و ِْ
الميـَـا َن
ِْ َ َ ْ
ِ ََ
َ َ
َّ
ـاؤوا ِمــن
ـ
ج
ـن
ـ
ي
ذ
ل
ا
﴿و
ـاىل:
ـ
ع
ت
ـه
ـ
ل
و
لق
ـم
ـ
ه
بعد
ـن
ـ
م
ـن
ـ
ن
املؤم
ـة
ـ
ف
كا
مث
ـر،]9:
ـ
ش
﴾[احل
ِمــن قـَْبل ِه ْم
َ َ َ ُ
ّ
بـَْع ِد ِه ْم﴾[احلشــر.]10:
اثنيــا :األدلــة الواقعيــة :لقــد كانــت فكــرة توزيــع مجيــع األراضــي الشاســعة علــى الفاحتــن
واســرقاق أهلهــا غــر واقعيــة ،وال تنســجم مــع تطلعــات الفتــح الــذي ال يـزال متواصــا ووضعيــة
اجليــوش اجملهــزة للقتــال ،فالعــرب مل يتعــودوا علــى امتــاك أعــداد كبــرة مــن العبيــد ،فلــو أن األراضــي
لتحولوا إىل مالك كبار ولرتكوا مهمة اجلهاد ،مث إن نفقات الدولة تضاعفت أل ّن
قسمت بينهم ّ
اجليــوش اجملهــزة تســتدعي كثـرا مــن املصاريــف ،وأمـوال اخلمــس وحدهــا ال تكفــي.
كمــا أ ّن الثغــور واحلاميــات حتتــاج كذلــك إىل نفقــات متواصلــة ،فــإذا قســمت األراضــي
بــن الفاحتــن فمــا نصيــب املســلمني الذيــن أيتــون مــن بعــد وكيــف تتحقــق مصاحلهــم ومــن أيــن
تنفــق الدولــة عليهــم وعلــى ســائر احملتاجــن املوجوديــن.
ـكل وضــوح مبنطــق رجــل الدولــة الــذي ينظــر إىل املصلحــة العامــة
لقــد عــر عمــر عــن رأيــه بـ ّ
وال يراعــي الرغبــات الفرديــة رغــم أن ظواهــر النصــوص توافــق مطلبهــم ،وممــا يــروى عنــه يف ذلــك
أنـّـه قــال« :وهللا ال يفتــح هللا بعــدي بلــدا فيكــون فيــه كبــر نيــل بــل عســى أن يكــون ُكال علــى
املســلمني ،فإذا قســمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشــام بعلوجها فما يســد به هذه الثغور
ومــا يكــون للذريــة واألرامــل هبــذا البلــد وبغــره مــن أرض الشــام والعـراق»(.)١٦١
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التوسط يف الفتوى عند الصحابة ،اعتبار السياق والقرائن احلافة ابلنصوص
ومن جتليات ّ
والظــروف الــي صــدرت فيهــا ،ومراعاهتــم لتغــر الزمــان واألحـوال يف تنزيــل األحــكام ،وقــد نقــل
الونشريســي يف املعيــار« :اإلمجــاع علــى أ ّن الفتــاوى ختتلــف ابختــاف العوائــد ،فيجــب علــى
املفــي أن ينظــر يف مقاصــد النّــاس ومقتضــى خطاابهتــم فيبــي عليهــا احلكــم ،ويرتــب عليهــا
كل مــن ينظــر إىل الـ ّـرواايت فيفــي فيمــا ختتلــف فيــه األحــكام ابختــاف املقاصــد
اجل ـواب ،و ّ
()١٦٢
والعوائــد ،فقــد أخطــأ وكان ذلــك منــه فســقا إن علــم ذلــك وقصــده» .
وممـّـا جــاء يف هــذا الســياق مــا رواه مســلم عــن ابــن عبــاس رضــي هللا عنــه أنـّـه قــال« :كان
الطّــاق علــى عهــد رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم وأيب بكــر وســنتني مــن خالفــة عمــر طــاق
الثّــاث واحــدة ،فقــال عمــر بــن اخلطــاب :إ ّن النّــاس قــد اســتعجلوا يف أمــر كانــت هلــم فيــه أانة،
فلــو أمضينــاه عليهــم فأمضــاه عليهــم»(.)١٦٣
ومن ذلك أيضا أ ّن عمر رضي هللا عنه مل يعط املؤلفة قلوهبم مع وروده يف القرآن ،ورأى
أ ّن عـ ّـز اإلســام موجــب حلرماهنــم ،وإلغــاؤه للنفــي يف حـ ّد الـزاين البكــر خوفــا مــن فتنــة احملــدود
والتحاقــه بــدار الكفــر ،أل ّن إميــان النــاس ضعــف مــن الزمــن.
ومــن حضــور الوســطيّة يف فكــر الصحابــة رضــي هللا عنهــم ج ـراين الفتــوى عندهــم علــى
التوســط بــن الغلــو واجلفــاء ،حــى إ ّن الصياغــة اللفظيّــة لتشــهد يف كثــر منهــا علــى ذلــك ،فعــن
ّ
ـزوج ام ـرأة فلــم يفــرض هلــا
علقمــة أ ّن عبــد هللا بــن مســعود رضــي هللا عنــه« :ســئل عــن رجــل تـ ّ
صداقــا ومل يدخــل هبــا حــى مــات عنهــا ،فقــال :هلــا صــداق نســائها ال وكــس وال شــطط وعليهــا
العــدة وهلــا امل ـراث ،فقــام معقــل بــن ســنان األشــجعي فقــال :قضــى فينــا رســول هللا صلــى هللا
عليــه وســلم يف بــروع بنــت واشــق مبثــل مــا قضيــت ،ففــرح ابــن مســعود»(.)١٦٤
وعــن القاســم بــن حممــد عــن ابــن عبــاس رضــي هللا عنــه« :أ ّن رجــا ســأله فقــال :إ ّن يف
اندهتــا ،وتلــوط حوضهــا ،وهتنــأ جرابهــا،
حجــري يتيمــا أفأشــرب مــن اللــن؟ قــال :إن كنــت تــرد ّ
فاشــرب غــر مضـ ّـر بنســل وال انهــك يف حلــب»(.)١٦٥

ـجال موقــف الصحابــة يف كتابــه (تـراث اخللفــاء):
ويقــول األســتاذ صبحــي احملمصــاين مسـ ّ
فتوســع عمــر الفــاروق بوجــه خــاص يف االجتهــاد ويف تفســر
«وقــد أقـّـروا مبــدأ تغـ ّـر االجتهــادّ ،
النصــوص مبــا يالئــم حكمــة التشـريع وفــاح العبــاد ،ويناســب تطـ ّـور الزمــان واملــكان وتقلّبــات
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األحـوال ،وتعـّـرض يف ذلــك ملســائل عديــدة ،منهــا :املؤلّفــة قلوهبــم ،والطــاق الثالثــي املتسـّـرع،
وبيع ّأمهات األوالد ،وعدم التغريب يف احلدود ،وإعفاء السارق من القطع عام اجملاعة»(.)١٦٦

املطلب الثالث :وسطيّة الصحابة يف األخالق:

إ ّن احلديــث عــن وســطيّة الصحابــة رضــي الــه عنهــم يف األخــاق ،ال يعــدو احلديــث عــن
أخالقــه صلــى هللا عليــه وســلم ،فهــم الذيــن محل ـوا ل ـواء الدعــوة يف حياتــه وبعــد وفاتــه ،وكان ـوا
اســتمرارا لــه وجــزءا مــن سـرته ،فــإذا كان هــو القائــد واملعلّــم فهــم اجلنــد.
وال جــرم أ ّن مــن نظــر نظــرة جامعــة يف أصــول الشـريعة وفروعهــا ،وجدهــا تــدور حــول حمــور
األخــاق ،فهــو قطــب دائرهتــا وسـّـر عظمتهــا الــذي بــه دوامهــا ،وال جــرم أيضــا أ ّن أخــاق األمــة
نـراس كماهلــا ومعــدن حيويتهــا ومــدار عظمتهــا ،وعلــى األخــاق تــدور رحاهــا ،فهــو أساســها
املتــن وركنهــا الركــن.
ـدل علــى
وليــس مــن غرضنــا يف هــذه العجالــة ســرد مــا جــاء يف الش ـريعة مــن نصــوص تـ ّ
اعتبــار هــذا األصــل ،إذا لضــاق بنــا هــذا البحــث دون اســتيفائها ،ولكنّــا نكتفــي آبيــة جامعــة
ألصــول مــكارم األخــاق ،قــال تعــاىل﴿ :إِ َّن الل يْمــر ِبلْع ـ ْد ِل وا ِإلحسـ ِ
ـان َوإِيتَــاء ِذي الْ ُقـ ْـرَب
َّ َ ُ ُ َ َ ْ َ
َويـَنـَْهــى َعـ ِن الْ َف ْح َشــاء َوالْ ُمن َكـ ِر َوالْبـَ ْغـ ِي يَعِظُ ُكـ ْـم لَ َعلَّ ُكـ ْـم تَ َذ َّك ُرو َن﴾[النحــل ،]90:فــإ ّن مــن وقــف
عنــد حدودهــا واراتضــت نفســه بفهــم معانيهــا علــم حتمــا مــدى عنايــة الشــارع أبمــر األخــاق،
لذا ترى يف نصوص الشـريعة سـواء يف ذلك ما كان متعلقا ابلعقائد أو كان متعلقا ابلعبادات
أو كان متعلقــا أبن ـواع املعامــات مــا يفيــد أ ّن تكويــن األخــاق الفاضلــة وبــث روح الرتبيــة
الصحيحــة القائــم علــى أســاس العــدل والفضيلــة والكمــال بــن أفـراد األمــة هــو اهلــدف األساســي
الــذي ترمــي إليــه.
وقــد جــرى ســلفنا علــى هــذا املبــدأ التزامــا وســلوكا ومنهجــا ودعــوة فملكـوا إمــرة العــامل ،ويف
ســرة أمــر املؤمنــن عمــر بــن اخلطــاب رضــي هللا عنــه يف رعيتــه مــا فيــه ألويل األلبــاب ذكــرى
وعــرة ،فعــن أيب عثمــان النهــدي قــال« :اســتعمل عمــر بــن اخلطــاب رضــي هللا عنــه رجــا مــن
بــي أســد علــى عمــل فجــاء أيخــذ عهــده ،قــال :فــأيت عمــر رضــي هللا عنــه ببعــض ولــده فقبلــه،
قــال :أتقبــل هــذا! مــا قبلــت ولــدا قــط ،فقــال عمــر :فأنــت ابلنــاس أقـ ّـل رمحــة ،هــات عهــدان ال
تعمــل يل عمــا أبــدا»(.)١٦٧
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ِ
ِ
صـ ِن بْـ ِن ُح َذيـَْفـةَ فـَن ـََـزَل َعلَــى ابْـ ِن
وعــن ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا« :قَــد َم عُيـَيـْنَـةُ بْـ ُـن ح ْ
ِ
ِ
ِ
أِ
ـاب َمَالِـ ِ
َخيـ ِـه احلـُِّـر بْـ ِن قـَْيـ ٍ
ـس عُ َمـَـر
ـسَ ،وَكا َن مـ َـن النـََّفـ ِر الَّذيـ َـن يُ ْدني ِهـ ْـم عُ َمـ ُـرَ ،وَكا َن ال ُقـَّـراءُ أ ْ
َص َحـ َ
َخيـ ِـه :ي ابــن أ ِ
ـال عيـيـنَـةُ ِلبـ ِن أ ِ
ـك َو ْجــهٌ ِعْنـ َـد
ـاوَرتِِهُ ،ك ُهـ ًـول َكانـُوا أ َْو ُشـبَّ ً
َخــيَ ،هـ ْـل لَـ َ
ان» ،فـََقـ َ ُ َ ْ ْ
َوُم َشـ َ
َ َْ
ـال :سأ ِ
هـ َذا األ َِمـ ِر ،فَ ِ
ِ
ـال ابْـ ُـن َعبَّـ ٍ
اســتَأْ َذ َن احلـُُّـر
ـك َعلَْيـ ِـه ،قَـ َ
َســتَأْذ ُن لَـ َ
َ
ـاس« :فَ ْ
اســتَأْذ ْن ِل َعلَْيــه ،قَـ َ َ ْ
ْ
ِ
ـاب ،ف ــو َِّ
ِ
ِ
ـالِ :هــي ي ابْــن اخلَطَّـ ِ
الل َمــا تـُْع ِطينَــا اجلَْزَل َو َال
ـ
ق
ـه
ـ
ي
ل
ع
ـل
ـ
خ
د
ـا
ـ
م
ل
ـ
ف
»،
ـر
ـ
م
ع
ـه
ـ
ل
ن
َذ
أ
ـ
ف
ة
ـ
ن
ـ
ي
ـ
ي
ع
ل ُ َ َْ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ ََ َّ َ َ َ ََْ َ َ ْ َ َ
ََ
ـال لَــه احلـُّـر :ي أ َِمـ ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
ـن ،إِ َّن
ـر املُْؤمنـ َ
ـب عُ َمـُـر َحـ َّـى َهـ َّـم أَ ْن يُوقـ َـع بــه ،فـََقـ َ ُ ُ َ َ
َْت ُكـ ُـم بـَيـْنـَنَــا ب َلعـ ْدل ،فـَغَضـ َ
ِِ
ـال لِنبِيِـ ِـه صلــى هللا عليــه وســلمِ :
ِ
ـن﴾
َّ
اللَ تـََعـ َ
الع ْفـ َـو َوأْ ُمـ ْـر ِبلعُـ ْـرف َوأ َْعـ ِر ْ
ض َعـ ِن اجلَاهلـ َ
ُ
ـال قَـ َ َ ّ
﴿خــذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـن تَالَ َهــا َعلَْيــهَ ،وَكا َن
«و َّ
الل َمــا َج َاوَزَهــا عُ َمـ ُـر حـ َ
[األعـرافَ ،]199:وإ َّن َهـ َذا مـ َـن اجلَاهلـ َ
ـنَ ،
ـاب َِّ
وقَّافًــا ِعْنـ َـد كِتَـ ِ
الل»(.)١٦٨
َ
وقــال عــروة بــن الزبــر رضــي هللا عنهمــا« :رأيــت عمــر بــن اخلطــاب رضــي هللا عنــه علــى
عاتقــه قربــة مــاء فقلــت :اي أمــر املؤمنــن ،ال ينبغــي لــك هــذا ،فقــال :ملــا أاتين الوفــود ســامعني
مطيعــن ،دخلــت نفســي خنــوة ،فــأردت أن أكســرها»(.)١٦٩
تصرفات غريه من الصحابة رضي هللا عنهم وسلوكاهتم يرى أ ّن هذه املبادئ
لعل الناظر يف ّ
و ّ
يقصروا دونه ،ومن أمثلة ذلك :حديث
قائمة على املنهج الذي رمسته الشريعة فلم يتجاوزوا عنه ومل ّ
ِ
ـن َسـ ْل َما َن َوأَِب الــد َّْرَداء ،ف ـََـزَار َسـ ْل َما ُن أ ََب
«آخــى النـ
أَِب ُج َحيـَْفـةَ قَـ َ
ـي صلــى هللا عليــه وســلم ب ـَ ْ َ
ـالَ :
ّ
ِ
ِ ِ
ـال َلــا :مــا َشـأْنُ ِ
اجـةٌ ِف
ـوك أَبـُـو الــد َّْرَد ِاء لَْيـ
َخـ َ
ك؟ قَالَـ ْ
ـت :أ ُ
ـس لَــهُ َح َ
الــد َّْرَداء ف ـََـرأَى أ َُّم الــد َّْرَداء ُمتـَبَ ّذلَـةً فـََقـ َ َ َ
َ
ِ
ُّ
ـالَ :مــا أ ََن ِبكِ ٍل َحـ َّـى
صائِـ ٌـم ،قَـ َ
ـالُ :ك ْل ،قَـ َ
صنَـ َـع لَــهُ طَ َع ًامــا فـََقـ َ
الدنـْيَــا ،فَ َجــاءَ أَبـُـو الــد َّْرَداء فَ َ
ـال :فَـِإِّن َ
ِ
ـال:
ـوم ،فـََقـ َ
ـوم ،قَـ َ
َتْ ُك َل ،قَـ َ
ـب يـَُقـ ُ
ـالَْ :ن فـَنَـ َ
ـب أَبـُـو الــد َّْرَداء يـَُقـ ُ
ـامُ ،ثَّ َذ َهـ َ
ـال :فَـأَ َك َل فـَلَ َّمــا َكا َن اللَّْيـ ُـل َذ َهـ َ
ِ
ِ
ِ
ك َحقًّا،
ك َعلَْي َ
صلَّيَا فـََق َال لَهُ َس ْل َما ُن :إِ َّن لَربِّ َ
َْن فـَلَ َّما َكا َن م ْن آخ ِر اللَّْي ِل ،قَ َال َس ْل َما ُن :قُ ْم ْال َن ،فَ َ
ِ
ِ
النيب صلى هللا عليه
ك َحقًّا ،فَأ َْع ِط ُك َّل ِذي َح ٍّق َحقَّهُ ،فَأَتَى
ك َعلَْي َ
َولنـَْف ِس َ
ك َعلَْي َ
ك َحقًّاَ ،وِل َْهل َ
(ّ )١٧٠
ِ
ص َد َق َسـ ْل َما ُن» .
وســلم فَ َذ َكَر َذل َ
النيب صلى هللا عليه وســلمَ :
ك لَهُ ،فـََق َال ّ
وعـ ْـن أَِب ُهَري ـَْـرَة رضــي هللا عنــه« :أ َّ
ـث إِ َل
ـي صلــى هللا عليــه وســلم ،فـَبـََعـ َ
َن َر ُجـ ًـا أَتَــى النَّـِ َّ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ـف
ـال َر ُسـ ُ
نِ َســائِِه فـَُق ْلـ َـنَ :مــا َم َعنَــا إل املــاءُ ،فـََقـ َ
ـول َّ
الل صلــى هللا عليــه وســلمَ :مـ ْـن يَ ُ
ضـ ُّـم أ َْو يُضيـ ُ
هـذا ،فـقــال رجــل ِمــن األَن َ
ـول َِّ
ِ
ـف رسـ ِ
الل
صــا ِر :أ ََن ،فَانْطَلَـ َـق بِـ ِـه إِ َل ْامَرأَتـِ ِـه ،فـََقـ َ
ـال :أَ ْك ِرمــي َ
َ َ ََ َ َ ُ ٌ َ ْ َ
ضْيـ َ َ ُ
صلــى هللا عليــه وســلم ،فـ َقالَــت :مــا ِعْنـ َـد َن إَِّل قُــوت ِصبـيـ ِـان ،فـ َقـ َ ِ
ِ
َصبِ ِحــي
ـالَ :هيِّئــي طَ َع َامــكَ ،وأ ْ
َ ْ َ
ُ َْ َ
ِ
ك ،ونـ ِوِمــي ِصبـيانـَ ِ
ِســر ِ
ـت
ـ
م
و
ـ
ن
و
ا،
ه
اج
ـر
ـ
س
ـت
ـ
ح
ب
َص
أ
و
ـا،
ـ
ه
ام
ع
ط
َت
أ
ـ
ي
ه
ـ
ف
،
ـاء
ـ
ش
ع
ا
و
اد
َر
َ
ـك إِ َذا أ َ ُ َ َ ً ََ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ََّ َ ْ
َْ
ََ
اج َ َّ
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ِصبـيانـهــاُ ،ثَّ قَامــت َكأَنـَّهــا تُصلِـ ِ
ـات
اج َها فَأَطْ َفأَتْــهُ ،فَ َج َع ـاَ يُِرَينِـ ِـه أَنـَُّه َمــا َيْ ُكالَ ِن ،فـَبَـ َ
َْ ََ
ـح سـ َـر َ
َ ْ َ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ـن
اللُ الليـْلَـةَ ،أ َْو
ـ
ح
ض
:
ـال
ـ
ق
ـ
ف
ـلم،
ـ
س
و
ـه
ـ
ي
عل
هللا
ـى
ـ
ل
ص
الل
ـول
ـ
س
ر
ل
إ
ا
ـد
ـ
غ
ـح
ـ
ب
َص
أ
ـا
ـ
م
ل
ـ
ف
،
َ
ـك َّ
َّ
َ
َ
َ
َّ
ََ
َ َ
طَا ِوي ـَ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
اصـةٌ َوَمـ ْـن
ـب ِمـ ْـن فـََعالِ ُك َمــا»( ،)١٧١فَأَن ـَْـزَل َّ
﴿ويـُْؤثـُـرو َن َعلَــى أَنـُْفسـ ِه ْم َولَـ ْـو َكا َن بـ ْـم َخ َ
ص َ
اللَُ :
َعجـ َ
ـك ُهـ ُـم امل ْفلِ ُحو َن﴾[احلشــر.]9:
ـوق ُشـ َّ
يـُ َ
ـح نـَْف ِسـ ِـه فَأُولَئِـ َ
ُ
ترب الصحابة رضي هللا عنهم على مكارم األخالق من خالل املنهج النبوي الذي متثّل
لقد ّ
القرآن واقعا وسلوكا ،فكانت أخالقهم رابنيّة أصلها التوحيد وفصوهلا أنواع العبادات واملعامالت.
جمرد اعتقاد أو مشاعر مكنونة داخل الضمري فحسب ،بل إ ّن هللا
فالتوحيد يف اإلسالم ليس ّ
﴿ي أَيـَُّهــا
تعــاىل جعــل عقيــدة التوحيــد علــى رأس هــذا املنهــج األخالقــي ،فاالســتجابة إىل هللا تعــاىل َ
الَّ ِذين آمنواْ ِ ِ ِ
ل ولِ َّلرس ِ
ول إِ َذا َد َعا ُكم لِ َما ُْييِي ُك ْم﴾[األنفال ،]24:إّنا ترجع يف الواقع إىل
َ َُ ْ
استَجيبُواْ ّ َ ُ
خلق العدل واإلنصاف والصدق مع النفس ،ويف املقابل فإ ّن اإلعراض عن ذلك يرجع يف احلقيقة
غرورا وأنفة ،أو الولوع
إىل سوء األخالق ،مثل الكرب عن قبول احلق ،واالستكبار عن اتباع الرسل ً
ومجودا على اإللف والعرف والعادة.
تطالعا للظهور ،أو ً
تقليدا ً
ابملراء ،واجلدل ابلباطل مغالبة و ً
جمرد طقوس شعائريّة ،بل ترىب الصحابة على أ ّن العبادة نوع
كما أ ّن أنواع العبادات ليست ّ
ألنــا مــن ابب الوفــاء هلل تعــاىل وشــكر النعمــة ّأوال ،وهلــذا ملــا ســألت الســيدة عائشــة
مــن األخــاقّ ،
ّ
ـي صلــى هللا عليــه وســلم وكان يطيــل القيــام مــن الليــل حـ ّـى تفطــرت قدمــاه« :مل
رضــي هللا عنهــا النـ ّ
أتخــر؟ قــال :أفــا أحــب أن
تصنــع هــذا اي رســول هللا ،وقــد غفــر هللا لــك مــا تقـ ّدم مــن ذنبــك ومــا ّ
أكــون عبــدا شــكورا»(.)١٧٢
علــى أ ّن لألخــاق يف اإلســام حــداً مــى جــاوزت عنــه صــارت عــدواان ،ومــى قصــرت
ـكل خلــق خــرج عــن الوســط األعــدل،
عنــه كانــت نقصــا ومهانــة ،وضابــط ذلــك كلّــه العــدل ،فـ ّ
فقــد ابتعــد عــن الديــن القــومي والص ـراط املســتقيم ،أل ّن العــدل حيملــه علــى اعتــدال أخالقــه،
وتوســطه فيهــا بــن طــريف اإلفـراط والتفريــط ،فيحملــه علــى خلــق اجلــود الــذي هــو توســط بــن
اإلمســاك واإلسـراف والتبذيــر ،وعلــى خلــق احليــاء الــذي هــو وســط بــن الــذل والقحــة ،وعلــى
خلــق الشــجاعة الــذي هــو توســط بــن اجلــن والتهـ ّـور ،وعلــى خلــق احللــم الــذي هــو توســط
كل خلــق حممــود مكتنــف خبلقــن ذميمــن ،وهــو وســط
بــن الغضــب واملهانــة وســقوط النفــس ،و ّ
بينهمــا ،وطرفــاه خلقــان ذميمــان ،فــإ ّن النفــس مــى احنرفــت عــن التوســط احنرفــت إىل أحــد
وإمــا إىل
اخللقــن الذميمــن ال بــد ،فــإذا احنرفــت عــن خلــق التواضــع احنرفــت ّإمــا إىل كــر وعلــوّ ،
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وإمــا إىل عجــز
ذل ومهانــة وحقــارة ،وإذا احنرفــت عــن خلــق احليــاء احنرفــت ّإمــا إىل قحــة وجـرأةّ ،
وخــور ومهانــة ،حبيــث ي ِ
طمــع يف نفســه عــدوه ،ويفوتــه كثــر مــن مصاحلــه ،ويزعــم أ ّن احلامــل لــه
ُ
ََ
علــى ذلــك احليــاء ،وإمنــا هــو املهانــة والعجــز ومــوت النفــس(.)١٧٣
ـكل خلــق طرفــن ووســطا،
قــال ابــن عاشــور« :وقــد تقـ ّـرر يف حكمــة األخــاق أ ّن لـ ّ
فالطرفــان :إف ـراط وتفريــط ،وكالمهــا مقــر مفاســد للمصــدر واملــورد ،وأ ّن الوســط هــو العــدل،
فاإلنفــاق والبــذل حقيقــة أحــد طرفيهــا الشــح ،وهــو مفســدة للمحاويــج ولصاحــب املــال ،إذ
جيــر إليــه كراهيــة النــاس إايه وكراهيتــه إايهــم ،والطــرف اآلخــر التبذيــر واإلسـراف ،وفيــه مفاســد
لــذي املــال وعش ـرته ،ألنـّـه يصــرف مالــه عــن مســتح ّقه إىل مصــارف غــر جديــرة ابلصــرف،
والوســط هــو وضــع املــال يف مواضعــه ،وهــو احل ـ ّد الــذي عــر عنــه يف اآليــة بنفــي حالــن بــن
(ال وال)»(.)١٧٤
ومــن هــذا املعــى امتثاهلــم رضــي هللا عنهــم لقيــم اإلســام وأخالقــه علــى االعتــدال اجلامــع
كل خلــق حممــود بــن خلقــن مذمومــن ،كمــا وصفهــم القــرآن يف قولــه جـ ّـل شــأنه:
حملاســن ّ
ِ
ِ
ِ
الل َوالَّذيـ َـن َم َعــهُ أَشــدَّاءُ َعلَــى الْ ُك َّفــا ِر ُر َحَــاءُ بـَيـْنـَُه ْم﴾[الفتــح ،]29:فجمــع هلــم
﴿مَ َّمـ ٌد َر ُسـ ُ
ـول َّ
ُ
كل منهمــا يف موضعــه حممــود.
يف الوصــف بــن الش ـ ّدة والرمحــة ،ومهــا متقابــان و ّ
األمــة املتبعــن للكتــاب والســنّة مــن
ويف هــذا الســياق جــاءت آاثر كثــرة عــن ســلف ّ
ـث علــى التأســي ابلصحابــة وااللت ـزام هبديهــم
الصحابــة والتابعــن ومــن بعدهــم ،فيهــا احلـ ّ
ـأس
وســرهتم ،مــن ذلــك :قــول عبــد هللا بــن مســعود رضــي هللا عنــه« :مــن كان منكــم ّ
متأســيا فليتـ ّ
أعم َقهــا علمــا،
حممــد صلــى هللا عليــه وســلمّ ،
فإنــم كان ـوا أبـ ّـر هــذه ّ
أبصحــاب ّ
األمــة قلــواب ،و َ
وأقلّهــا تكلّفــا ،وأقومهــا هــداي ،وأحســنها حــاال ،قومــا اختارهــم هللا تعــاىل لصحبــة نبيّــه صلــى هللا
فإنــم كان علــى اهلــدى املســتقيم»(.)١٧٥
عليــه وســلم ،فاعرفـوا هلــم فضلهــم ،واتبعوهــم يف آاثرهــمّ ،
وكان احلســن البصــري إذ ذكــر أصحــاب حممــد صلــى هللا عليــه وســلم يف جملــس يقــول:
علمــا ،وأقلّهــا تكلّفــا ،قــوم اختارهــم هللا عـّـز وجـ ّـل
«إهنــم كانـوا أبـّـر هــذه األمــة قلـ ً
ـوب ،وأعمقهــا ً
ورب الكعبــة علــى
لصحبــة نبيــه صلــى هللا عليــه وســلم ،فتشــبّهوا أبخالقهــم وطرائقهــم ،فإهنــم ّ
اهلــدى املســتقيم»(.)١٧٦
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كل مــا يعــود إىل االتصــاف مبــكارم األخــاق ومــا
واحلاصــل :أ ّن املنهــج األخالقــي و ّ
أصــل األخــاق
ينضــاف إليهــا ،فهــو ّأول مــا خوطــب بــه املكلّــف ،وهــو كتــاب هللا تعــاىل الــذي ّ
أصــل لألخــاق ،وهــي أيضــا الســنّة النبويـّـة الــي رمســت املبــادئ وأوضحــت القيــم ،مثّ جــاء
و ّ
مقرريــن لذلــك وداعــن إليــه ،وهلــذا قــال الشــاطيب« :والش ـريعة كلّهــا إّنــا
الصحابــة بعــد ذلــك ّ
()١٧٧
هــي ختلّــق مبــكارم األخــاق»  ،وقــال ابــن القيــم« :الديــن كلّــه خلــق فمــن زاد عليــك يف
اخللــق زاد عليــك يف الديــن»(.)١٧٨

162

معالم الوسطية عند الصحابة رضي الله عنهم

د.حاتم بن محمد بوسمة

اخلامتة
يف خامتــة هــذه الدراســة الــي ال ميكــن أن تكــون هنائيّــة ،ســأحاول أن أرســم املالمــح العامــة
للبحــث ،ولعـ ّـل أوىل هــذه املالمــح أ ّن الوســطيّة يف اإلســام وصــف كلـ ّـي عــام ،بــل هــي ّأول
أوصــاف الشـريعة وأكــر مقاصدهــا.
امللمــح الثــاين هلــذه الدراســة أ ّن الوســطيّة مي ـزان عــدل الش ـريعة ،وهــي ق ـوام الصفــات
األمــة عامــة والصحابــة خاصــة.
الفاضلــة ومنبــع الكمــاالت ،وهــي مميّــز هــذه ّ
ـكل احنـراف
امللمــح الثالــث أ ّن الوســطيّة واجــب رابين ووصــف نبــوي ،شــرعة ومنهاجــا ،فـ ّ
عــن الوســط إىل أحــد الطرفــن ،هــو عــدول عــن الشـريعة وخــروج عــن منهجهــا األعــدل.
أهم نتائج البحث فيما يلي:
ولعلّي أذكر ّ

 -١إ ّن وصــف الوســطيّة ال يعــدو معــى الرفــق ،واالعتــدال ،والت ـوازن يف األمــور كلّهــا،
واألخــذ أبعــدل األمــور وأفضلهــا مبــا يت ـواءم مــع الفطــرة اإلنســانيّة ،والعقــل ،واملنطــق.
دل علــى ذلــك كليّــات الشـريعة
 -٢إ ّن قاعــدة الوســطية أصــل كلــي يف الشـريعة اإلســاميّةّ ،
وجزئياهتــا املســتقراة مــن تصاريــف أحواهلــا.
األمــة الوســطّ ،أمــا العدالــة فقــد تقـ ّـرر ّأنــا
 -٣إ ّن العدالــة واخلرييــة مهــا أظهــر صفــات هــذه ّ
كل زلّــة،
إذا اعتــرت ابلقــوة هيئــة يف اإلنســان يطلــب هبــا املســاواة ،وهــي ميـزان هللا املـرأ مــن ّ
و ّأمــا اخلرييـّـة ،فتســتلزم وصفــن مناســبني مهــا :األمــر ابملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،واإلميــان
ـرون بوصــف مناســب يشــعر بعليــة هــذا
ابهلل ،وقــد تقـّـرر يف أصــول الفقــه أ ّن ذكــر احلكــم مقـ ً
الوصــف لذلــك احلكــم ،فــكأن علّــة «اخلرييــة» مهــا هــذا الوصفــان العظيمــان.
 -٤إ ّن احلمــل علــى التوســط موافــق لقصــد الشــارع ،ومــا مــن كليّــة شــرعيّة إالّ وهــي قائمــة
فإنمــا
علــى التوســط ،و ّأمــا التشــديد املخالــف للحكمــة ،والتخفيــف املخالــف هلــا أيضــاّ ،
خارجــان عــن روح الشــرع احلكيــم.
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 -٥إ ّن غيــاب منهــج الوســط وميـزان العــدل يــؤدي إىل اإلجحــاف وجمانبــة احلــق ،وهــذا يقــود
التعصب والغلو ،وتكريس االجتهادات اخلاطئة.
التفرق و ّ
إىل ّ

 -٦إ ّن اإلملــام مبقاصــد الشـريعة ،ومببــدأ املـوازانت الشــرعيّة ،وفقــه التــدرج ،والتمســك ابمليـزان
احلــق والوســطيّة العــدل ،أصــل عظيــم يف تشـريع األحــكام ،واحلكــم علــى النـوازل.
 -٧إ ّن منهــج الوســطيّة والســماحة والعــدل ،ملــن أبــرز مســات هــذا الديــن ،وأخــص خصائــص
األمــة ،ال ينكــر ذلــك إالّ جاهــل أو مكابــر.
هــذه ّ
 -٨إ ّن الدعــوة للوســطية هــي الدعــوة للديــن احلــق والقــول احلــق واملنهــج احلــق ،الــذي دلّــت
عليــه النصــوص الشــرعية الصحيحــة ،الــذي هــو يف حقيقتــه عــدل كلــه وخــر كلــه ،ال غلــو
فيــه وال جفــاء ،وال إفـراط وال تفريــط؛ ألنـّـه مــن لــدن لطيــف خبــر.
 -٩إ ّن الوســطيّة هــي انمــوس األك ـوان وقانــون األحــكام ،تتعامــل مــع الوقائــع مــن خــال
كل ذلــك املصــاحل
املوازنــة بــن الكلـ ّـي واجلزئـ ّـي ،وبــن النصــوص والواقــع ،وهــي تراعــي يف ّ
واملــآالت وفقــه امل ـوازانت.
ـدرج هبــا حنــو الكمــاالت
 -١٠إ ّن الوســطيّة منهــج رابينّ يهــدف لرعــي صــاحل ّ
األمــة والتـ ّ
األمــة مــن أصالــة املنهــج مــا جيعلهــا يف مق ّدمــة
لألمــة ،وإ ّن لــدى ّ
ليتحقــق مــن خاللــه التمكــن ّ
األمــم يف مجيــع جمــاالت احليــاة.
وختامــا أتوجــه إىل هللا عــز وجــل بس ـؤاله اإلخــاص يف القصــد ،والص ـواب فيمــا أقولــه
وأكتبــه وأعملــه ،وأســأله ســبحانه اهلدايــة للحــق واالنقيــاد لــه والعمــل بــه ،وهــو هــادي اخللــق إىل
احلــق ،وهــو أرحــم الرامحــن ،ربنــا اغفــر لنــا وإلخواننــا الذيــن ســبقوان ابإلميــان وال جتعــل يف قلوبنــا
غــا للذيــن آمن ـوا ربنــا إنـّـك رؤوف رحيــم ،وصلــى هللا علــى ســيدان حممــد وعلــى آلــه وصحبــه
وســلم.
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اهلوامش والتعليقات

( )1ابن منظور ،لسان العرب .429/7:اجلوهري ،اتج اللغة.1168/3:
( )2الراغــب األصفهــاين ،املفــردات .869:اجلوهــري ،املرجــع الســابق .1167/3:ابــن فــارس ،مقاييــس
اللغــة.108/6:
( )3مفاتيح الغيب.89/4:
ِ
ـك َج َع ْلنَا ُكـ ْـم أ َُّم ـةً َو َس ـطًا﴾،
﴿وَك َذلـ َ
( )4البخــاري ،الصحيــح ،كتــاب تفســر القــرآن ،ابب قولــه تعــاىلَ :
حديــث رقــم .1632/4 :4217
( )5ابن منظور ،املرجع السابق.427/7:
(.190/1 )6
( )7ديوان زهري.33:
( )8معاين القرآن.219/1:
( )9جامع البيان عن أتويل القرآن.626/2:
( )10كنز الوصول إىل معرفة األصول.245:
( )11مفاتيح الغيب.245/4:
( )12الذهيب (حممد بن عثمان) ،املنتقى من منهاج االعتدال يف نقض كالم أهل الرفض واالعتزال.547:
( )13اهليتمي (أمحد بن حممد) ،الصواعق احملرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة.604/2:
( )14الراغب األصفهاين ،الذريعة إىل مكارم األخالق وفلسفة الشريعة.145:
( )15لباب اللباب.260:
( )16القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن.3/396:
( )17ابــن عاشــور (حممــد الطاهــر) ،أصــول النظــام االجتماعــي .24:وقــد نقــل عــن أيب بكــر  tأنــه ســئل عــن
العــدل علــى املنــر فأجــاب علــى البديهــة:
العدل أن أتيت إىل أخيكا ما مثله من نفسه يرضيكا [الرجز]
( )18جمموع الفتاوى.99 -98/10:
( )19ابن عاشور (حممد الطاهر) ،مقاصد الشريعة اإلسالمية.60:
( )20الطربي ،جامع البيان عن أتويل القرآن.7/2:
( )21العودة (سلمان) ،صفة الغرابء.78:
( )22الرازي ،خمتار الصحاح .136:السيوطي ،قطف األزهار.536 -535/1:
( )23ابن منظور ،لسان العرب.12/499:
( )24املناوي (حممد عبد الرؤوف) ،التعاريف.59:
( )25ابن القيم ،مدارج السالكني.104/2:
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( )26املرجع السابق.104/2:
( )27ابن القيم ،مدارج السالكني.104/2:
( )28الغزايل ،إحياء علوم الدين.4/332:
( )29ابزمول (حممد بن عمر) ،أدلّة الوسطيّة يف القرآن والسنة.16:
( )30ذكــر الصعيــدي أ ّن العــدل ،هــو اإلنصــاف وعــدل يف أمــره يعــدل عــدال وعدالــة ومعدلــة أي اســتقام.
اإلفصــاح يف فقــه اللغــة.1/242:
( )31املاوردي ،أدب الدنيا والدين.86 -85 :
( )32ابن عاشور (حممد الطاهر) :أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم.128:
( )33أبو داود ،السنن ،كتاب اللباس ،ابب من كرهه ،حديث رقم  ،4/4044:47واللفظ له .النسائي،
صححــه األلبــاين ،سلســلة
الســنن ،كتــاب الزينــة ،ابب خــامت الذهــب ،حديــث رقــم ّ .8/5178:168
األحاديث الصحيحة وشــيء من فقهها وفوائدها.518/5 :
( )34ابن عاشور (حممد الطاهر) ،مقاصد الشريعة اإلسالميّة.102:
( )35البخــاري ،الصحيــح ،كتــاب الرقائــق ،ابب القصــد واملداومــة علــى العمــل ،حديــث رقــم:6464
.98/8
( )36أبــو داود ،الســنن ،كتــاب الطهــارة ،ابب املتيمــم جيــد املــاء بعــد مــا يصلــي يف الوقــت ،حديــث رقــم
 .93/1 :338إســناده حســن رجالــه ثقــات عــدا عبــد هللا بــن انفــع املخزومــي وهــو صــدوق حســن
احلديــث ،وقــال األلبــاين :حديــث صحيــح .صحيــح أيب داود.165/2:
( )37ابن قيم اجلوزيّة ،أعالم املوقعني.87/1:
( )38أبــو داود ،الســنن ،كتــاب الطهــارة ،ابب الرخصــة يف تــرك الغســل يــوم اجلمعــة ،حديــث رقــم:354
 .97/1حســنه األلباين .صحيح أيب داود .184/2:الرتمذي ،الســنن ،أبواب ،ابب يف الوضوء يوم
اجلمعــة ،حديــث رقــم.369/2 :497
( )39أبــو داود ،الســنن ،كتــاب الطهــارة ،ابب إذا خــاف اجلنــب الــرد أيتيمــم ،حديــث رقــم.92/1 :334
صححــه األلبــاين .صحيــح وضعيــف ســنن أيب داود.2/1:
( )40أبــو داود ،الســنن ،كتــاب الطهــارة ،ابب يف اجملــروح يتيمــم ،حديــث رقــم .93/1 :336قــال األلبــاين:
حســن دون قولــه إمنــا كان يكفيــه .صحيــح وضعيــف ســنن أيب داود.2/1:
( )41الطرباين ،املعجم الكبري.52/10:
( )42أخرجه الطرباين يف األوسط بسند صحيح.127/3:
( )43مســلم ،الصحيــح ،كتــاب الصــاة ،ابب خــروج النســاء إىل املســاجد إذا مل يرتتــب عليــه فتنــة وأهنــا ال
ختــرج مطيبــة ،حديــث رقــم.327/1 :442
( )44البخاري ،الصحيح ،كتاب احلج ،ابب تقبيل احلجر ،حديث رقم.532/2 :1532
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( )45فتح الباري.476/3:
( )46الرسالة.450:
( )47أمحــد ،املســند ،حديــث رقــم  .198/3 :27318إســناده حســن يف املتابعــات والش ـواهد رجالــه
ثقــات وصدوقيــن عــدا عمــرو بــن محــزة القيســي وهــو مقبــول .اهليثمــي (علــي بــن أيب بكــر) ،جممــع
الزوائــد.62/1:
( )48البخاري ،الصحيح ،كتاب النكاح ،ابب الرتغيب يف النكاح ،حديث رقم.1949/5 :4776
( )49البخــاري ،الصحيــح ،كتــاب الصــوم ،ابب مــن أقســم علــى أخيــه ليفطــر يف التطــوع ومل يــر عليــه قضــاء،
حديــث رقــم.694/2 :1867
( )50ابن عاشور (حممد الطاهر) ،مقاصد الشريعة اإلسالمية.57:
( )51البخاري ،الصحيح ،كتاب الصوم ،ابب حق اجلسم يف الصوم ،حديث رقم.697/2 :1874
( )52أمحــد ،املســند ،حديــث رقــم  .226/6 :25935إســناده متصــل ،رجالــه ثقــات ،رجالــه رجــال
الشــيخني .األلبــاين ،سلســلة األحاديــث الصحيحــة وشــيء مــن فقههــا وفوائدهــا.378/4:
( )53مسلم ،الصحيح ،كتاب العلم ،ابب هلك املتنطعون ،حديث رقم.2055/4 :2670
( )54البيهقــي ،الســنن الكــرى .18/3:إســناد ضعيــف فيــه حيــى بــن املتــوكل الضريــر وهــو ضعيــف احلديــث.
النــووي ،خالصــة األحــكام.598/1:
( )55ابن عاشور (حممد الطاهر) ،مقاصد الشريعة اإلسالميّة.107-106:
( )56األسنوي ،هناية السول 345/1:وما بعدها.
( )57املوافقات.342/1:
( )58املرجع السابق.163/2:
( )59الرمحوين (حممد الشريف) ،الرخص الفقهية.168:
( )60ابن عاشور (حممد الطاهر) ،مقاصد الشريعة اإلسالمية.62-61:
( )61البخاري ،الصحيح ،كتاب فضائل القرآن ،ابب أتليف القرآن ،حديث رقم .1910/4 :4707
( )62البخــاري ،الصحيــح ،كتــاب الرقــاق ،ابب القصــد واملداومــة علــى العمــل ،حديــث رقــم :6098
.2373/5
( )63ابن حجر ،فتح الباري.95/1:
( )64ابن عاشور ،التحرير والتنوير.175/2:
( )65املرجع السابق.22/5:
ـب
َحـ ُّ
( )66البخــاري ،الصحيــح ،كتــاب اإلميــان ،ابب الديــن يســر وقــول النــي صلــى هللا عليــه وســلم« :أ َ
ال ِّدي ِن إِ َل َِّ
السـ ْـم َحةُ» .أخرجه البخاري يف صحيحه تعليقا .23/1:وأخرجه يف «األدب
الل ْ
الَنِ ِيفيَّةُ َّ
املفــرد» مســندا.108/1:
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( )67ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث.451/1:
( )68البخاري ،الصحيح ،كتاب اإلميان ،ابب الدين يسر ،حديث رقم .23/1 :39
( )69ابن منظور ،لسان العرب.210/3:
( )70الكفوي (أيوب بن موسى) ،الكليات.293:
( )71ابن عاشور ،التحرير والتنوير.51 -50/6:
( )72القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن.21/6:
( )73البخاري ،الصحيح،كتاب اجلمعة ،ابب ما يكره من التشديد يف العبادة ،حديث رقم .386/1 :1099
مسلم ،الصحيح ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،ابب أمر من نعس يف صالته أو استعجم عليه القرآن
أو الذكر أبن يرقد أو يقعد حىت يذهب عنه ذلك ،حديث رقم .541/1 :784
( )74أبــو داود ،الســنن ،كتــاب الصــاة ،ابب مــا يؤمــر بــه مــن القصــد يف الصــاة ،حديــث رقــم :1368
صححــه األلبــاين .صحيــح أيب اود .109/5:النســائي ،الســنن ،كتــاب القبلــة ،ابب املصلــي
ّ .48/2
يكــون بينــه وبــن اإلمــام ســرة ،حديــث رقــم  ،68/2 :762واللفــظ لــه .وقــال األلبــاين :حســن
صحيــح .صحيــح وضعيــف ســنن النســائي.406/2:
( )75فتح الباري.102/1:
( )76ابن عبد الرب ،التمهيد.194/1:
( )77النســائي ،الســنن ،كتــاب مناســك احلــج ،ابب التقــاط احلصــى ،حديــث رقــم .268/5 :3057
صححــه األلبــاين .صحيــح وضعيــف ســنن النســائي .129/7:انظــر :ابــن امللقــن (عمــر بــن علــي)،
البــدر املنــر .283-282/6:الزيلعــي (عبــد هللا بــن يوســف) ،نصــب الرايــة.76/3:
( )78ابن أيب شيبة ،املصنف.100/7:
( )79ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث .74/5 ،178/3:اهليثمي ،جممع الزوائد.131/1:
( )80البخاري ،الصحيح ،كتاب الدعوات ،ابب املوعظة ساعة بعد ساعة ،حديث رقم.87/8 :6411
( )81مسلم ،الصحيح ،كتاب الرقاق ،ابب االقتصاد يف املوعظة ،حديث رقم .2172/4 :2821
( )82ابن تيميّة ،منهاج السنة النبويّة.166/1:
( )83ابن القيسراين ،كتاب السماع.90:
( )84ابن عاشور (حممد الطاهر) ،التحرير والتنوير.227/4:
( )85ابن أيب العز ،شرح العقيدة الطحاويّة .8:الندوي (أبو احلسن) ،بني الدين واملدنيّة.16:
(.28 )86
( )87أعالم املوقعني.132/4:
( )88الصواعق احملرقة.604/2:
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صححــه
( )89أبــو داود ،الســنن ،كتــاب الســنة ،ابب يف لــزوم الســنة ،حديــث رقــمّ .200/4 :4607
األلبــاين ،سلســلة األحاديــث الصحيحــة وشــيء مــن فقههــا وفوائدهــا.526/6:
( )90الرتمذي ،السنن ،أبواب اإلميان ،ابب ما جاء يف افرتاق هذه األمة ،حديث رقم.323/4 :2641
حسنه األلباين ،صحيح وضعيف سنن الرتمذي.141/6:
ّ
( )91أبــو داود ،الســنن ،كتــاب الســنة ،ابب لــزوم الســنة ،حديــث رقــم .202/4 :4612قــال األلبــاين:
صحيــح مقطــوع.
( )92ابــن قيــم اجلوزيـّـة ،مــدارج الســالكني .450:الباقــاين (حممــد بــن الطيــب) ،اإلنصــاف فيمــا جيــب
اعتقــاده وال جيــوز اجلهــل بــه .34:املقريــزي (أمحــد بــن علــي) ،جتريــد التوحيــد.7:
املفسـرين الذين فســروا الفطرة بتوحيد هللا تعاىل الزخمشــري حيث يثول« :والفطرة اخللقة ،أال ترى
( )93من ّ
إىل قولــه تعــاىل :ال تبديــل خللــق هللا ،واملعــى أنـّـه خلقهــم قابلــن للتوحيــد وديــن اإلســام غــر انئــن عنــه
وال منكريــن لــه ،لكونــه جمــاواب للعقــل مســاوقا للنظــر الصحيــح» .الكشــاف.222/3:
ان ِب ِ
الميَ ِ
( )94مسلم ،الصحيح ،كتاب اإلميان ،ابب ِف بـي ِ
ان ِْ
هلل َو َشَرائِ ِع ال ِّدي ِن ،حديث رقم.41/1 :12
ََ
ـي صلــى هللا عليــه وســلم ووفاتــه ،حديــث
ـ
ن
ال
ـرض
ـ
م
ابب
( )95البخــاري ،الصحيــح ،كتــاب املغــازي،
ّ
رقــم.13/6 :4452
( )96املوافقات.271/2:
( )97ابن عاشور (حممد الطاهر) ،التحرير والتنوير.227/4:
الرد على اجلهميّة .46:ابن أيب العز ،شرح العقيدة الطحاويّة.177:
( )98الدارمي (عثمان)ّ ،
العلو.63:
للعلي الغفار .14:ابن قدامة (عبد هللا بن أمحد) ،إثبات صفة ّ
( )99الذهيب (حممد بن أمحد)ّ ،
العلو ّ
( )100وهلــذا ذكــر ابــن خزميــة (ت 311-ه) حديــث اجلاريــة يف كتابــه «التوحيــد» يف ابب« :ذكــر الدليــل
علــى أ ّن اإلقـرار أب ّن هللا عـّـز وجـ ّـل يف الســماء مــن اإلميــان.278/1.
ـدل علــى أ ّن املقـّـر ابلتوحيــد إشــارة إىل الســماء أب ّن
وذكــره ابــن منــده (ت ـ 395ه) يف ابب« :ذكــر مــا يـ ّ
هللا يف السماء دون األرض ...مؤمنا» .اإلميان.230:
( )101ابــن تيميّــة ،بيــان تلبيــس اجلهميّــة .202:ابــن عبــد الــر ،االســتذكار .168:االلكائــي ،إعتقــاد أهــل
السنة.209/1:
( )102الدارمي ،السنن.49/1:
( )103الدارمي ،السنن.54/1:
( )104جامع البيان.278/6:
( )105السيوطي ،صون املنطق.322:
( )106منهاج السنة.523/2:
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ـي ّأمتــه إىل توحيــد هللا تبــارك وتعــاىل،
( )107البخــاري ،الصحيــح ،كتــاب التوحيــد ،ابب مــا جــاء يف دعــاء النـ ّ
حديــث رقــم .115/9 :7375مســلم ،الصحيــح ،كتــاب صــاة املســافرين وقصرهــا ،ابب فضــل قـراءة
قــل هــو هللا أحــد ،حديــث رقــم.557/1 :813
( )108مــن انفلــة القــول :إ ّن املســلمني اتفقـوا علــى إثبــات صفــات الــذات هلل تعــاىل ،وهــي الصفــات الالزمــة
ـك عنــه أبــدا ،اتّصــف هبــا يف األزل وال يـزال ،غــر ّأنــم اختلفـوا يف صفــات األفعــال- ،وهــي
لــه فــا تنفـ ّ
ـك
الصفــات الــي اتصــف هبــا هللا تعــاىل فيمــا ال يـزال دون األزل ،فليســت مالزمــة للــذات بــل قــد تنفـ ّ
عنهــا ،-بــن مثبــت هلــا وبــن انف ،والذيــن أثبتوهــا اختلفـوا إىل مثبــت هلــا مــع تفويــض حقيقتهــا إىل
هللا تعــاىل ،وبــن مثبــت هلــا مــع أتويــل ظاهرهــا منعــا لتشــبيه هللا تعــاىل أبحــد مــن خلقــه ،فذهــب عامــة
الســلف مــن الصحابــة والتابعــن إىل إثباهتــا كمــا جــاءت يف كتــاب هللا تعــاىل مــع نفــي أن تشــبه أحــد
مــن املخلوقــات .ابــن خزميــة ،التوحيــد.26/1:
( )109البيهقي ،األمساء والصفات.585/1:
( )110البيهقي ،املرجع السابق.591/1:
( )111عبد هللا ،السنة.26:
( )112البخاري ،الصحيح ،كتاب التوحيد ،ابب قول هللا تعاىل﴿ :وكان هللا مسيعا بصريا﴾.117/9:
( )113الاللكائي ،شرح أصول اعتقاد أهل السنّة.432/1:
(.39/1 )114
فضلهــم خبطابــه ،وفطرهــم
( )115يقــول ابــن خلــدون« :اعلــم أ ّن هللا ســبحانه اصطفــى مــن البشــر أشــخاصا ّ
وحيرضوهنــم علــى هدايتهــم،
علــى معرفتــه ،وجعلهــم وســائل بينــه وبــن عبــاده ،يعرفوهنــم مبصاحلهــمّ ،
وأيخــذون حبجزاهتــم عــن النــارن ويدلّوهنــم علــى طريــق النجــاة» .املق ّدمــة.73:
ان ِب ِ
الميَ ِ
( )116مسلم ،الصحيح ،كتاب اإلميان ،ابب ِف بـي ِ
ان ِْ
هلل َو َشَرائِ ِع ال ِّدي ِن ،حديث رقم.41/1 :12
ََ
( )117أبو حيان ،البحر احمليط .136/5:القرطيب (أمحد بن عمر) ،املفهم.163/1:
( )118ابن عاشور ،التحرير والتنوير.186/1:
( )119جامع البيان يف أتويل القرآن.142-141/3:
( )120أخرجــه البخــاري يف األدب املفــرد ،83/1:واللفــظ لــه ،وأبــو داود ،الســنن ،كتــاب األدب ،ابب يف
صححــه األلبــاين ،سلســلة األحاديــث الصحيحــة
كراهيــة التمــادح ،حديــث رقــمّ .254/4 :4806
وشــيء مــن فقههــا.438/2:
( )121اخلطايب ،معامل السنن.112/4:
( )122البغوي ،شرح السنة.246/13:
ِ
ـاب مــري إِذِ
ِ
ِ
ِ
ِ
( )123البخــاري ،الصحيــح ،كتــاب أحاديــث األنبيــاء ،ابب ق ـَ ْـول َّ
﴿واذْ ُكـ ْـر ف الكتَـ َ ْ ََ
الل تعــاىلَ :
ت ِمـ ْـن أ َْهلِ َهــا﴾ ،حديــث رقــم.167/4 :3445
انـْتـَبَـ َذ ْ
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الرد على ابن السبكي.385:
( )124الصارم املنكي يف ّ
( )125مسلم ،الصحيح ،كتاب اإلميان ،ابب أدىن أهل اجلنة منزلة فيها ،حديث رقم.184/1 :194
( )126مرقاة املفاتيح.659/4:
( )127جامع األحاديث.322/3:
( )128الطبقات الكربى.92/4:
( )129ن.م.92/4:
( )130الرتمــذي ،الســنن ،أب ـواب صفــة القيامــة والرقائــق والــورع عــن رســول هللا ،حديــث رقــم:2516
صححــه األلبــاين ،صحيــح وضعيــف ســنن الرتمــذي.16/6:
ّ .667/4
( )131أمحد ،املسند.378/37:
صححــه األلبــاين،
( )132أبــو داود ،الســنن ،كتــاب الســنة ،ابب يف القــدر ،حديــث رقــمّ .225/4 :4699
سلســلة األحاديــث الصحيحــة وشــيء مــن فقههــا.567/5:
( )133األشعري (أبو احلسن) ،اإلابنة.309/2:
( )134ابن كثري ،التفسري.211/3:
( )135مســلم ،الصحيــح ،كتــاب اإلميــان ،ابب معرفــة اإلميــان واإلســام والقــدر وعالمــة الســاعة ،حديــث
رقــم.36/1 :8
( )136ابن عاشور (حممد الطاهر) ،مقاصد الشريعة اإلسالميّة.102:
( )137صيد اخلاطر.116:
( )138املوافقات.124/2:
( )139البخــاري ،الصحيــح ،كتــاب الصــاة ،ابب إذا انفلتــت الدابــة يف الصــاة ،حديــث رقــم:1211
.64/2
( )140مالك ،املوطأ.265/1:
( )141عبد الرزاق ،املصنف ،حديث رقم.67/8 :14338
( )142مســلم ،الصحيح ،كتاب الصيام ،ابب أجر املفطر يف الســفر إذا توىل العمل ،حديث رقم:1120
.789/2
( )143البخــاري ،الصحيــح ،كتــاب أب ـواب ســجود القــرآن ،ابب ازدحــام النــاس إذا ق ـرأ اإلمــام الســجدة،
حديــث رقــم .366/1 :1027مالــك ،املوطــأ.206/1:
( )144القرايف ،الذخرية.410/2:
( )145املوافقات.163/2:
( )146البخــاري ،الصحيــح ،كتــاب األذان ،ابب مــن شــكا إمامــه إذا طــول ،حديــث رقــم .249/1 :673
مســلم ،الصحيح ،كتاب الصالة ،ابب القراءة يف العشــاء ،حديث رقم .339/1 :465
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( )147اهليثمي ،جممع الزوائد ،ابب يف االقتداء ابلسلف.182/1:
( )148الشاطيب ،املوافقات .102/1:عبد الرزاق ،املصنف ،حديث رقم.519 -518/2 :4277
( )149الشاطيب ،االعتصام.342/1:
( )150الدارمي ،السنن.80/1:
( )151القاضي عياض ،الشفا بتعريف حقوق املصطفى.15 -14/2:
( )152أبو شامة ،الباعث.16 -15:
( )153الشاطيب ،االعتصام.305/1:
( )154ابن بيّه (عبد هللا) ،الوسطيّة يف الفتوى.36:
( )155أعالم املوقعني.87/1:
( )156الزركشي ،تشنيف املسامع جبمع اجلوامع .202/2:التمراتشي ،الوصول إىل قواعد األصول.285:
( )157السبكي ،اإلهباج.9/1:
( )158املوافقات.276/2:
( )159اجلصاص ،أحكام القرآن.575/3:
( 574/3 )160وما بعدها.
( )161أبو يوسف ،اخلراج.35:
( )162الونشريسي (أبو العباس أمحد بن حيي) ،املعيار املعرب.290/8:
( )163مسلم ،الصحيح ،كتاب الطالق ،ابب الطالق الثالث ،حديث رقم.1099/2 :1472
( )164ابن أيب شيبة ،املصنف.8/7:
( )165البيهقي ،السن الكربى.4/6:
( )166تراث اخللفاء الراشدين.589:
( )167البيهقي ،السن الكربى.72/9:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني﴾،
الع ْف َو َوأْ ُم ْر بلعُْرف َوأ َْع ِر ْ
ض َع ِن اجلَاهل َ
( )168البخاري ،الصحيح ،كتاب تفسري القرآن ،ابب ُ
﴿خذ َ
حديث رقم.60/6 :4642
( )169ابن عساكر ،اتريخ دمشق.318/44:
ِ
ِ
ِ
﴿ويـُْؤثـ ُـرو َن َعلَــى أَنـُْفسـه ْم َولَـ ْـو
( )170البخــاري ،الصحيــح ،كتــاب مناقــب األنصــار ،ابب قــول هللا تعــاىلَ :
ِِ
ـك ُهـ ُـم امل ْفلِ ُحــو َن﴾ ،حديــث رقــم.34/5 :3798
ـوق ُشـ َّ
اصـةٌ َوَمـ ْـن يـُ َ
ـح نـَْف ِسـ ِـه فَأُولَئِـ َ
َكا َن بـ ْـم َخ َ
ص َ
ُ
( )171البخاري ،الصحيح ،كتاب الصوم ،ابب من أقسم على أخيه ليفطر يف التطوع ومل ير عليه قضاء،
حديث رقم.694/2 :1867
أتخــر﴾،
( )172البخــاري ،الصحيــح ،كتــاب تفســر القــرآن ،ابب ﴿ليغفــر لــك هللا مــا تقـ ّدم مــن ذنبــك ومــا ّ
حديــث رقــم.135/6 :4837
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( )173ابن القيم ،مدارج السالكني 308/2:وما بعدها.
( )174التحرير والتنوير.84/15:
( )175ابن عبد الرب ،جامع بيان العلم وفضله.947/2:
( )176ابن عبد الرب ،جامع بيان العلم وفضله.946/2:
( )177املوافقات.77/2:
( )178مدارج السالكني.73/3:
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قائمة املصادر واملراجع
• •القرآن الكرمي (برواية حفص عن عاصم).

 ابن األثري( ،أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري):• •النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر ،تــح طاهــر أمحــد ال ـزاوى وحممــود حممــد الطناحــي ،املكتبــة العلميــة،
بــروت1399 ،هــ1979 /م.
 أمحد (أمحد بن حنبل):• •املسند ،تح شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ط1421 ،1هـ2001/م.
 اإلسنوي (مجال الدين عبد الرحيم):• •هنايــة الســول يف شــرح منهــاج الوصــول يف علــم األصــول ،تــح شــعبان حممــد إمساعيــل ،دار ابــن حــزم،
بــروت ،ط1420 ،1هــ1999/م.
• •األشعري( ،أبو احلسن علي بن إمساعيل):
• •اإلابنة عن أصول الداينة ،دار األنصار ،القاهرة ،ط1397 ،1هـ.
 األلباين (حممد انصر الدين):• •سلســلة األحاديــث الصحيحــة وشــيء مــن فقههــا وفوائدهــا ،مكتبــة املعــارف للنشــر والتوزيــع ،الـرايض،
ط1415 ،1ه1995 /م.
• •صحيح أيب داود ،مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ،الكويت ،ط1423 ،1ه2002 /م.
• •ضعيف أيب داود ،مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ،الكويت ،ط1423 ،1ه2002 /م.
 ابزمول (حممد بن عمر):• •أدلّــة الوســطيّة يف القــرآن والســنة ،حبــث منشــور ضمــن حبــوث نــدوة أثــر القــرآن الكــرمي يف حتقيــق الوســطية
ودفــع الغلو.
 الباقالين (حممد بن الطيب):• •اإلنصــاف فيمــا جيــب اعتقــاده وال جيــوز اجلهــل بــه ،تــح عمــاد الديــن أمحــد حيــدر ،عــامل الكتــب ،بــروت،
ط1407 ،1ه1986 /م.
 البخاري (حممد بن إمساعيل):• •الصحيح ،تح مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثري -اليمامة ،بريوت ،ط1407 ،3هـ1987/م.
 الربذوي (علي بن حممد):• •كنز الوصول إىل معرفة األصول ،مطبعة جارديد برس ،كراتشي.
 ابن بيّه (عبد هللا بن حمفوظ):• •الوســطيّة يف الفتــوى ،جملّــة الوعــي اإلســامي ،وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســاميّة ،الكويــت ،عــدد
 ،574مجــادى اآلخــرة /مايــو 2013م.
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 البيهقي (أمحد بن احلسني):• •األمساء والصفات ،تح عبد هللا بن حممد احلاشدي ،مكتبة السوادي ،جدة ،ط1413 ،1هـ1993/م.
• •الســنن البيهقــي الكــرى ،تــح حممــد عبــد القــادر عطــا ،مكتبــة دار البــاز ،مكــة املكرمــة1414 ،هــ/
1994م.
 الرتمذي (حممد بن عيسى):• •سنن الرتمذي ،تح أمحد حممد شاكر وآخرون ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت( ،د.ت).
 التمراتشي (حممد بن عبد هللا):• •الوصــول إىل قواعــد األصــول ،حتقيــق حممــد ســعيد مصطفــى ،دار الكتــب العلميّــة ،بــروت ،ط،1
1420ه2000/م.
 ابن تيمية (أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم):• •بيــان تلبيــس اجلهميّــة يف أتســيس بــدع الكالميّــة ،تصحيــح حممــد عبــد الرمحــن بــن قاســم ،مطبعــة احلكومــة،
مكة ،ط1391 ،1ه.
• •جممــوع الفتــاوى ،مجــع وترتيــب عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن قاســم العاصمــي النجــدي احللــي ،مؤسســة
الرســالة للطباعــة والنشــر ،بــروت ،ط1398 ،1هــ1978 /م.
• •منهاج السنة النبويّة ،املكتبة العلميّة ،بريوت( ،د.ت).
 اجلصاص (أمحد بن علي):• •أحكام القرآن ،دار الكتب العلميّة ،بريوت ،ط1415 ،1ه1995/م.
 ابن حجر العسقالين (أمحد بن علي):• •فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري ،تــح حممــد ف ـؤاد عبــد الباقــي وحمــب الديــن اخلطيــب ،دار املعرفــة،
بــروت1379 ،هــ.
 أبو حيان (حممد بن يوسف):• •البحر احمليط يف التفسري ،تح صدقي حممد مجيل ،دار الفكر ،بريوت1420 ،ه.
 ابن خزمية (حممد بن إسحاق):• •التوحيد ،تح عبد العزيز الشيوان ،دار الرشد ،الرايض ،ط1408 ،1ه1988 /م.
 الدارمي (عبدهللا بن عبدالرمحن):• •ســنن الدارمــي ،تــح ف ـواز أمحــد زمــريل وخالــد الســبع العلمــي ،دار الكتــاب العــريب ،بــروت ،ط،1
1407هــ.
 الدارمي (عثمان بن سعيد):الرد على اجلهميّة ،تح بدر بن عبد هللا البدر ،دار ابن األثري ،الكويت ،ط1995 ،2م.
•• ّ
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 أبو داود (سليمان بن األشعث):• •سنن أيب داود ،تح حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار الفكر( ،د.ت).
 الذهيب (حممد بن أمحد):• •العلـ ّـو للعلـ ّـي الغفــار ،تــح أشــرف بــن عبــد املقصــود ،مكتبــة أض ـواء الســلف ،ال ـرايض ،ط،1
1416ه1995 /م.
 الذهيب (حممد بن عثمان):• •املنتقى من منهاج االعتدال يف نقض كالم أهل الرفض واالعتزال ،تح حمب الدين اخلطيب.
 الرازي (فخر الدين):• •مفاتيح الغيب ،دار الكتب العلميّة ،بريوت ،ط1421 ،1هـ2000/م.
 الرازي (حممد بن أيب بكر):• •خمتار الصحاح ،تح حممود خاطر ،مكتبة لبنان انشرون ،بريوت 1415هـ1995 -م.
 ابن راشد (حممد بن عبد هللا):• •لباب اللباب ،املطبعة التونسية ،تونس1346 ،هـ.
 الراغب األصفهاين (احلسن بن حممد):• •الذريعة إىل مكارم األخالق وفلسفة الشريعة ،مطبعة املعاهد الدينية ،مصر ،ط1324 ،1هـ.
• •املفردات يف غريب القرآن ،دار قهرمان للطباعة والنشر والتوزيع ،استانبول1986 ،م.
 الرمحوين (حممد الشريف):• •الرخص الفقهية من القرآن والسنّة النبويّة ،املطبعة العربية ،تونس ،ط1992 ،2م.
 الزجاج (إبراهيم بن السري):• •معاين القرآن وإعرابه ،تح عبد اجلليل عبده شليب ،عامل الكتب ،بريوت ،ط1408 ،1هـ1988/م.
 الزركشي (حممد بن هبادر):• •تشــنيف املســامع جبمــع اجلوامــع ،دراســة وحتقيــق ســيد عبــد العزيــز وعبــد هللا ربيــع ،مكتبــة قرطبــة للبحــث
العلمــي وإحيــاء الـراث1418 ،ه1998/م.
 الزخمشري (حممود بن عمر):• •الكشاف ،تح حممد مرسي عامر ،دار املصحف ،مصر ،ط1397 ،2ه1977/م.
 الزيلعي (عبد هللا بن يوسف):• •نصــب الرايــة ألحاديــث اهلدايــة مــع حاشــيته بغيــة األملعــي يف ختريــج الزيلعــي ،قـ ّدم للكتــاب :حممــد يوســف
البـَنُــوري ،صححــه ووضــع احلاشــية :عبــد العزيــز الديوبنــدي الفنجــاين ،إىل كتــاب احلــج ،مث أكملهــا حممــد
يوســف الكاملفــوري ،تــح حممــد عوامــة ،مؤسســة ال ـراين للطباعــة والنشــر ،بــروت  -لبنــان ،دار القبلــة
للثقافــة اإلســامية ،جــدة  -الســعودية ،ط1418 ،1ه1997 /م.
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 السبكي (علي بن عبد الكايف):• • اإلهباج يف شرح املنهاج ،دار الكتب العلميّة ،بريوت1416 ،ه1995/م.
 ابن سعد (حممد):• •الطبقات الكربى ،دار صادر ،بريوت( ،د.ت).
 +السيوطي (جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر):
• •جامــع األحاديــث ،مجــع وحتقيــق عبــاس أمحــد صقــر وأمحــد عبــد اجل ـواد ،دار الفكــر ،بــروت،
1414هــ1994 /م.
• •قطــف األزهــار يف كشــف األسـرار ،حتقيــق ودراســة أمحــد بــن حممــد احلمــادي ،وزارة األوقــاف والشــؤون
اإلســامية ،دولــة قطــر ،ط1414 ،1هــ1994 -م.
 الشاطيب (أبو إسحاق):• •االعتصام ،مكتبة التوحيد( ،د.ت).
• •املوافقات ،اعتىن به إبراهيم رمضان ،دار املعرفة ،بريوت ،ط1417 ،3هـ1997/م.
 ابن أيب شيبة (أبو بكر عبد هللا):• •املصنف ،تح كمال يوسف احلوت ،مكتبة الرشد ،الرايض ،ط1409 ،1هـ.
 الصعيدي (عبد الفتاح):• •اإلفصاح يف فقه اللغة ،دار الفكر العريب ومطبعة املدين ،القاهرة ،ط1384 ،2هـ1964 -م.
 الطربي (حممد بن جرير):• •جامع البيان عن أتويل القرآن ،دار الفكر ،بريوت1984 ،م.
 ابن عاشور (حممد الطاهر):• •أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم ،الشركة التونسية للتوزيع ،تونس( ،د.ت).
• • التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنشر ،تونس1984 ،م.
• • مقاصــد الشـريعة اإلســامية ،الشــركة التونســية للتوزيــع -تونــس ،واملؤسســة الوطنيــة للكتــاب  -اجلزائــر،
1985م.
 ابن عبد الرب (يوسف بن عبد هللا):• •االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار ،دار قتيبة ،دمشق( ،د.ت).
• •التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد ،تــح ســعيد أمحــد أعـراب وآخــرون ،وزارة األوقــاف والشــؤون
اإلســامية ،املغــرب ،مطابــع فضالــة ابحملمديــة ،ط1401 ،1هــ1981 /م.
• •جامــع بيــان العلــم وفضلــه ،تــح أبــو األشــبال الزهــري ،دار ابــن اجلــوزي ،اململكــة العربيــة الســعودية،
1414هــ1994/م.
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 عبد الرزاق (عبد الرزاق بن مهام):• •املصنف ،تح حبيب الرمحن األعظمي ،منشورات اجمللس العلمي( ،د.ت).
العز (علي بن حممد):
 ابن أيب ّ• •شرح العقيدة الطحاويّة ،تح حممد صالح ،مكتبة الرحاب ،القاهرة ،ط2006 ،1م.
 ابن عبد اهلادي (حممد بن أمحد):مؤسســة
• •الصــارم املنكــي يف الـ ّ
ـرد علــى ابــن الســبكي ،تــح عقيــل بــن حممــد بــن زيــد املقطــري اليمــاينّ ،
ال ـراين ،بــروت ،ط1424 ،1ه2003/م.
 ابن عساكر (علي بن احلسن):• •اتريخ دمشق ،تح عمرو بن غرامة العمروي ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع1415 ،هـ1995/م.
 العودة (سلمان):• •صفة الغرابء ،مركز الصديق العلمي ،صنعاء ،ط1421 ،4هـ2000/م.
 الغزايل (أبو حامد):• •إحياء علوم الدين ،دار الفكر ،بريوت.1995 ،
 القاضي عياض (أبو الفضل عياض):• •الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع( ،د.ت).
 ابن قدامة (موفق الدين عبد هللا بن أمحد):املنورة ،ط1409 ،1ه1988 /م.
العلو ،تح أمحد الغامدي ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة ّ
• •إثبات صفة ّ
• •ذم التأويل ،تح بدر بن عبد هللا البدر ،الدار السلفيّة ،الكويت ،ط1406 ،1هـ.
 القرايف (شهاب الدين أمحد بن إدريس):• •الذخرية ،تح حممد بوخبزة وآخرون ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط1414 ،1هـ1994/م.
 القرطيب (حممد بن أمحد):• •اجلامع ألحكام القرآن ،تح أمحد عبد العليم الربدوين ،دار الشعب ،القاهرة ،ط1372 ،2هـ.
 القرطيب (أمحد بن عمر):• •املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،دار ابن كثري ،بريوت1417 ،ه1996/م.
 ابن القيسراين (حممد بن طاهر):• •كتاب السماع ،تح أبو الوفاء املراغي ،وزارة األوقاف ،اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية ،مصر( ،د.ت).
 ابن قيم اجلوزية (حممد بن أيب بكر):• •أعالم املوقعني عن رب العاملني ،تح طه عبد الرؤوف سعد ،دار اجليل ،بريوت1973 ،م.
• •مــدارج الســالكني بــن إايك نعبــد وإايك نســتعني ،تــح حممــد حامــد الفقــي ،دار الكتــاب العــريب ،بــروت،
ط1393 ،2هـ1973 /م.
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 ابن كثري (أبو الفداء إمساعيل بن عمر):• • تفسري ابن كثري ،تح سامي بن حممد سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط1420 ،2هـ1999/م.
 الاللكائي (هبة هللا بن احلسن):• •شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة واجلماعــة مــن الكتــاب والســنة وغجمــاع الصحابــة ،خـّـرج أحاديثــه :حممــد
عبد السالم هارون ،دار الكتب العلميّة ،بريوت ،ط1423 ،1ه2002 /م.
 ابن ماجة (حممد بن يزيد):• •السنن ،تح حممد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ،بريوت( ،د.ت).
 مالك (مالك بن أنس):• •املوطأ ،دار الدعوة ودار سحنون ،ط1413 ،2هـ1993 /م.
 املاوردي (علي بن حبيب):• •أدب الدنيا والدين ،تح حممد فتحي أبو بكر ،دار الراين للرتاث ،ط1988 ،1م.
 املتقي اهلندي (علي بن حسام الدين):• •كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال ،تح بكري حياين ،مؤسسة الرسالة ،ط1410 ،5هـ1981/م.
 احملمصاين (صبحي):• •تراث اخللفاء الراشدين ،دار العلم للماليني ،بريوت -لبنان ،ط1984 ،1م.
 مسلم (مسلم بن احلجاج):• •صحيح مسلم ،تح حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت( ،د.ت).
 املقريزي (أمحد بن علي):صححه طه حممد الزيين( ،د.ط.ت).
• •جتريد التوحيدّ ،
 ابن امللقن (عمر بن علي):• •البــدر املنــر يف ختريــج األحاديــث واألاثر الواقعــة يف الشــرح الكبــر ،تــح مصطفــى أبــو الغيــط وعبــد هللا بــن
ســليمان وايســر بن كمال ،دار اهلجرة للنشــر والتوزيع ،الرايض -الســعودية ،ط1425 ،1ه2004 /م
 املناوي (حممد عبد الرؤوف):• •التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف ،تــح حممــد رضـوان الدايــة ،دار الفكــر املعاصــر ودار الفكــر ،دمشــق-
بــروت ،ط1410 ،1هــ.
 ابن منده (حممد بن إسحاق):مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1407 ،3ه.
• •اإلميانّ ،
 ابن منظور (حممد بن مكرم):• •لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،ط( ،1د.ت).
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 النسائي (أمحد بن شعيب):• •السنن ،تح عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،ط1406 ،2هـ1986 /م.
 اهليتمي (أمحد بن حممد):• •الصواعــق احملرقــة علــى أهــل الرفــض والضــال والزندقــة ،تــح عبــد الرمحــن الرتكــي ،مؤسســة الرســالة ،بــروت،
ط1417 ،1هـ1997/م.
 اهليثمي (علي بن أيب بكر):• •جممع الزوائد ،دار الراين للرتاث ودار الكتاب العريب ،القاهرة -بريوت1407 ،هـ.
 الونشريسي (أبو العباس أمحد بن حيي):• •املعيــار املعــرب واجلامــع املغــرب عــن فتــاوى أهــل افريقيــة واألندلــس واملغــرب ،حتقيــق :حممــد حجــي ومــن
معــه ،نشــر وزارة األوقــاف املغربيــة ،ط1981م.
 أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم):• •اخلراج ،حتقيق طه عبد الرؤوف سعد ،املكتبة األزهرية للرتاث ،مصر (د.ت).
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