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اإلسالم دين الوسطية

الحمُد للِه، والصالُة والسالُم عىل رسول الله، وبعد:

الطريِق  إىل  لهدايتهم  الرسل  إليهم  وأرسَل  لِيعبُدوه،  الخلق  الله  َخلََق  فقد 

َع لهم رشائَع فيها صالُحهم وفالُحهم. القويم، ورَشَ

نظاٍم،  أكمِل  عىل  فجاءت  اإلسالم،  برشيعِة  الرشائَع  ختم  -تعاىل-  الله  إّن  ثّم 

التي ارتضاها للبرشية، وجعلها صالحًة لهم يف  إتقان، فهي الرشيعُة  وأحسِن 

ْتَمْمُت َعلَيُْكْم 
َ
ُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأ

ْ
َمل

ْ
ك

َ
َْوَم أ كلِّ زماٍن ومكان، قال تعاىل: ﴿الْ

نِْعَمِت َورَِضيُت لَُكْم اإلِْسالَم ِدينًا﴾ ]املائدة: 3[. 

اهدُة عىل أنَّها من عنِد الله – ائعِ السابقة، والشَّ قُة للرشَّ وهي الرشيعُة املصدِّ

َْك 
َ

َا إِل
ْ

نَْزل
َ
تعاىل- قبل أن يدخلها التَّحريُف، والحاكمُة عليها، قال تعاىل:     ﴿َوأ

ِكتَاِب َوُمَهيِْمنًا َعلَيِْه﴾ ]املائدة: 48[. 
ْ
قًا لَِما َبْيَ يََديِْه ِمَن ال َقِّ ُمَصدِّ

ْ
ِكتَاَب بِال

ْ
ال

يَن  ِ
َّ

وبها رَفَع اللُه كثرياً من األغالِل واألثقاِل التي كانت عليها، قال سبحانه: ﴿ال

يِل  ِ
ْ

ن ِ
ْ

ُدونَُه َمْكتُوباً ِعنَْدُهْم ِف اتلَّْوراِة َواإل ي َيِ ِ
َّ

َّ ال مِّ
ُ ْ
يَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل الَِّبَّ ال

َعلَيِْهُم  ُم  َوُيَرِّ يِّباِت  الطَّ لَُهُم  لُّ  َوُيِ ُمنَْكِر 
ْ
ال َعِن  َوَينْهاُهْم  َمْعُروِف 

ْ
بِال ُمُرُهْم 

ْ
يَأ

ْغالَل الَِّت اكنَْت َعلَيِْهْم﴾ ]األعراف: 157[.
َ ْ
ُهْم َوال َبائَِث َوَيَضُع َعنُْهْم إِْصَ

ْ
ال

فكاَن ِمن ِسامِت هذِه الرشيعِة التَّيسرُي ورفُع الَحَرج، قال تعاىل: ﴿َوَما َجَعَل 

يُْسَ َوال يُِريُد 
ْ
يِن ِمْن َحَرٍج﴾ ]الحج: 78[، وقال: ﴿يُِريُد اهلل بُِكْم ال َعلَيُْكْم ِف ادلِّ

﴾ ]البقرة: 185[. ُعْسَ
ْ
بُِكْم ال

يُق واملشقُة واإلثم. والَحَرج: الضِّ

السمحِة هم  والرشيعِة  القويِم  يِن  الدِّ بهذا  املتمسكَة  اإلسالِم  أمَة  فإنَّ  ولهذا 

ُمُروَن 
ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
خرُي أمٍة أُخرجت للناس، قال تعاىل: ﴿ُكنْتُْم َخْيَ أ

َِّ﴾ ]آل عمران: 110[. ُمنَْكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاهلل
ْ
َمْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن ال

ْ
بِال

قال  الناس،  عىل  شهداَء  وَجَعلهم  وسٌط،  أمٌة  بأنَّهم  الله  َوَصَفهم  ولخرييَّتهم 

َوَيُكوَن  الَّاِس  َعَ  ُشَهَداء   
ْ
َُكونُوا تلِّ وََسطاً  ًة  مَّ

ُ
أ نَاُكْم 

ْ
َجَعل ﴿َوَكَذلَِك  تعاىل: 

الرَُّسوُل َعلَيُْكْم َشِهيداً﴾ ]البقرة: 143[.
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معنى الوسطية:
عىل  الوسط  أُطلق  لذا  أَفضلَه،  اليشء  ووسُط  طرفني،  بني  يكوُن  ما  الوسُط 

العدالِة والفضِل والخريية.

َوَسطًا،  ًة  أُمَّ َهَكَذا  َجَعلَْناكُْم  َا  إِنَّ »أَْي:  السابقة:  اآليِة  تفسريِ  يف  كثريٍ  ابن  قال 

ُعدوًل، ِخيَاًرا، َمْشُهوًدا ِبَعَدالَِتُكْم ِعْنَد َجِميعِ اأْلَُمِم، لِتَُكونُوا يَْوَم الِْقيَاَمِة ُشَهَداَء 

َعىَل النَّاِس«.

َفَوسطيَُّة اإلسالِم لها معنيان:
- العدالُة والِخريية، والعدالة تعني اإلنصاَف وعدم الظُّلم. 

-العتداُل والتَّوسُط يف األموِر بنَي الغلوِّ والجفاِء، وبني التَّفريِط واإلفراِط.

ولذلك فإنَّ املسلَم يسأُل اللَه الهدايَة إىل هذه الوسطيِة يف كلِّ ركعٍة من ركعاِت 

ُمْستَِقيَم )6( 
ْ
اَط ال َ صالتِه حني يقرأُ الفاتحَة بهذا الدعاء العظيم:  ﴿اْهِدنَا الصِّ

الَِّي﴾ ]الفاتحة:7-6[.  الضَّ
َ

َمْغُضوِب َعلَيِْهْم َوال
ْ
ْنَعْمَت َعلَيِْهْم َغْيِ ال

َ
يَن أ ِ

َّ
اَط ال ِصَ

من جوانب الوسطية يف اإلسالم :
* الوسطيَّة يف الترشيع:

يَن  ومن ذلك: التيَّسرُي يف الرشائِعِ املفروضِة، قَاَل صىل الله عليه وسلم: )إِنَّ الدِّ

يَن أََحٌد إِلَّ َغلَبَه( رواه البخاري. ، َولَْن يَُشادَّ الدِّ يُْسٌ

يَعِة تَُفرُِّق يِف َجِميعِ َمَوارِِدَها بنَْيَ الَْقاِدِر  ِ قال ابن تيمية: »َوأَيًْضا فَِإنَّ أُُصوَل الرشَّ

بَيَْنُهاَم  َوالتَّْفِريُق  ُمْعتٍَد.  َول  ِبَُفرٍِّط  لَيَْس  َوَمْن  َوالُْمْعتَِدي،  َوالُْمَفرِِّط  َوالَْعاِجِز، 

الَْعْدُل  يَظَْهُر  َوِبِه  الَْوَسُط،  ُة  األُمَّ َعلَيِْه  الَِّذي  الَْوَسُط  َوُهَو  ُمْعتَِمٌد،  َعِظيٌم  أَْصٌل 

بنَْيَ الَْقْولنَْيِ الُْمتَبَاِيَننْيِ .

* الوسطيَُّة يف العقيدِة: 

اإلسالُم وسٌط بني اإللحاِد الذي ل يؤمن بديٍن، وبني األدياٍن املليئٍة بالخرافاٍت 

والتناقضات.

 ووسٌط بني من يؤمُن بالعقِل وحَده مصدراً للمعرفِة، ومن ينكُر ِقيمة العقل 

مطلقاً، فهو يقوم عىل العقِل والفطرِة السليمة، ويعتمُد عىل النقِل الصحيح.
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وعقيدُة اإلسالِم تدعو إىل اإلمياِن باللِه تعاىل، وأن يُعبَد وحَده، وأن ترُصََف لُه 

 َكَِمٍة َسَواٍء بَيْنَنَا 
َ

ِكتَاِب َتَعالَْوا إِل
ْ
ْهَل ال

َ
جميُع أنواِع العبادِة، قال تعاىل: ﴿قُْل يَا أ

 اهلل َوال نُْشَِك بِِه َشيْئًا﴾
َّ
 َنْعبَُد إِال

َّ
ال

َ
َوَبيْنَُكْم أ
 ]آل عمران: 64[.

والستعانِة باللِه، والتوكُِّل عليه، ومحبتِه، وخشيتِه، والرَّغبة فيام عنده.

وأن يُتَّبَع رسوله صىل الله عليه وسلم، فال يُعبَد اللُه إلّ با رَشَعُه رسوله، قال 

بُّوَن اهلل فَاتَِّبُعوِن ُيِْببُْكُم اهلل َوَيْغِفْر لَُكْم ُذنُوَبُكْم  ِ
ُ

ْل إِْن ُكنْتُْم ت
تعاىل: ﴿ قُ

َواهلل َغُفوٌر رَِحيٌم﴾ ]آل عمران: 31[.

* الوسطيَُّة يف العباداِت: 

ُب األجساَد، وتَنَقِطُع للعبادِة، وبني  اإلسالُم وسٌط بني َشطحاِت األدياِن التي تُعذِّ

هواِت وتتجاهُل اآلخرَة. ونهى  الرُّوح، وتُخِضُع اإلنساَن للشَّ التي تُلغي  املاديَِّة 

َر من التَّقصريِ يف الواجباِت، وفعل املنكرات. عن الرَّهبانيِة والبتداع، وحذَّ

واإلسالم يُربِّ املسلم عىل القياِم بالفرائِض، ويَحثُّه عىل املداومِة عىل النَّوافِل، 

ودواِم الرتباِط بالله –تعاىل- عىل جميعِ األحواِل، باألقواِل واألفعاِل.

كام أنَّ عباداِت اإلسالِم تقوُم عىل أساِس اإلتياِن بها عىل قَْدِر الُوسعِ والطاقِة، فال 

تُكلُِّف العباَد ما ليَس يف وسعهم ومقدورهم، قال صىل الله عليه وسلم: )فَِإَذا 

ٍء فَاْجتَِنبُوُه، َوإَِذا أََمرْتُُكْم ِبأَْمٍر فَأْتُوا ِمْنُه َما اْستَطَْعتُْم( متفق عليه. نََهيْتُُكْم َعْن َشْ

وقال: )َصلِّ قَاِئًا، فَِإْن لَْم تَْستَِطْع فََقاِعًدا، فَِإْن لَْم تَْستَِطْع فََعىَل َجْنٍب( رواه البخاري.

* الوسطيَُّة يف الدعوِة إىل اإلسالم: 

جاء اإلسالُم رحمًة للعاملنَي إلخراِج العباِد من عبادِة الِعباِد إىل عبادِة اللِه ربِّ 

العباد، ومن ِضيِق الدنيا إىل ِسعِة الدنيا واآلخرة، ومن َجوِر األدياِن إىل عدِل 

اإلسالم، وإذا َعلَِم الناُس ما يف اإلسالِم من الَوَسطيَِّة والعتداِل رغبوا فيه، وآثَروُه 

عىل غريِه، وهو األمُر الذي أَدخَل كثريًا من الناِس يف اإلسالم.

َعالَِمَي﴾]األنبياء:107[.
ْ
ِّل  رَْحًَة ل

َّ
نَاَك إِال

ْ
رَْسل

َ
قال تعاىل: ﴿َوَما أ
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اإلسالِم،  دعوِة  لتبليغِ  رُُسلَُه  وسلم-  عليه  الله  -صىل  اللِه  رسوُل  ه  وجَّ وحينام 

األشعريِّ  موىس  وأب  جبٍل  بن  ملعاِذ  فقاَل  الدعوة،  يف  الوسِط  باملنهِج  أََمرَهم 

را( رواه  ا ول تنفِّ ا، وبرشِّ ا ول تعسِّ -ريض الله عنهام- ملّا بَعثُهام إىل اليَمن: )يسِّ

البخاري ومسلم.

كام أوَجَب عىل املسلمنَي األمر باملعروِف والنَّهَي عن املنكِر بالحكمِة، وحسَب 

ُْه ِبيَِدِه، فَِإْن  الستطاعِة، قال صىل الله عليه وسلم: )َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فَلْيَُغريِّ

لَْم يَْستَِطْع فَِبلَِسانِِه، فَِإْن لَْم يَْستَِطْع فَِبَقلِْبِه، َوَذلَِك أَْضَعُف اإْلِميَاِن( رواه مسلم.

* الوسطيَُّة يف املعامالِت:

راَعى اإلسالُم إنسانيَة اإلنساِن، فَواَزَن بني حقوقِه وواجباتِه، دوَن ميٍل لطرٍف 

ه، واملوازنِة بنَي  عىل حساِب اآلخِر، فهو قائٌم عىل أساِس إعطاِء كلَّ شخٍص حقَّ

مصالِح الفرِد ومصالِح الجامعِة، دوَن ظلٍم لفريٍق عىل حساِب فريٍق آخر.

* ويف املعامالِت املاليِة: 

ا ِف  َها الَّاُس ُكُوا ِممَّ يُّ
َ
َجَعَل اإلسالُم أساَس املعامالِت اإلباحَة، قال تعاىل: ﴿يَا أ

ِبٌي﴾ ]البقرة:  يَْطاِن إِنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ مُّ رِْض َحالاًل َطيِّباً َواَل تَتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ
َ
ال

.]168

وأباَح التعامَل بالبيعِ والرشاِء، وسائِر أنواِع املعامالِت، وحرَّم كلَّ ما فيه ظلٌم، أو 

. با، وتَطِفيِف امليزاِن، والِغشِّ من شأنِِه إثارُة األحقاِد بنَي الناس، كالتَّعامِل بالرِّ

ويف وجوِب املوازنِة بنَي العمِل وبنَي العبادِة، قال تعاىل يف وصِف املؤمنني: ﴿

َِّ﴾ ]النور: 37[. ِر اهلل
ْ
 َبيٌْع َعْن ِذك

َ
ِهيِهْم ِتَاَرٌة َوال

ْ
 تُل

َ
رَِجاٌل ال

* الوسطيَُّة يف الحياِة الدنيا: 

أباَح اإلسالُم التَّمتَع با أباَحُه اللُه من املُتَعِ والرِّزق، قال تعاىل: ﴿يَا بَِن آَدَم ُخُذوا 

ِفَي﴾  ُمْسِ
ْ
 ُيِبُّ ال

َ
إِنَُّه ال فُوا   تُْسِ

َ
ُبوا َوال وا َواْشَ

ُ
ِزينَتَُكْم ِعنَْد ُكِّ َمْسِجٍد َوُك

]األعراف: 31[.
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أَُصوُم  )لَِكنِّي  الدنيا:  متاِع  النقطاَع عن  أراَد  عليه وسلم ملن  الله  وقال صىل 

َوأُفِْطُر، َوأَُصلِّ َوأَرْقُُد، َوأَتَزَوَُّج النَِّساَء، فََمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتي؛ فَلَيَْس ِمنِّي( متفٌق 

اَلِة(  عليه، وقال: )ُحبَِّب إَِلَّ ِمْن ُدنْيَاكُُم النَِّساُء، َوالطِّيُب، َوُجِعَل قُرَُّة َعيِْني يِف الصَّ

ُسنَِّتِه  ِبذكِر  الدنيا  النقطاَع عن متاِع  أراَد  قابَل زيادَة من  رواه أحمد، والنسايئ؛ فقد 

القائِة عىل التَّوسِط والعتداِل.

الوسطيَُّة يف العالقاِت االجتامعية:
ِبعارَشَِة  مأموٌر  فهو  لذلَك  غريِه،  إىل  محتاٌج  وهو  بطبِعِه،  اجتامعٌي  اإلنساُن 

موَن  لوَن ذاتَه، ويُتمِّ بِتهم املحبَة الصادقَة؛ ألنَّهم يُكمِّ النَّاِس الِعرشََة الطَّيبَة، ومحَّ

إنسانيتَه، وهو أيضاً يفعُل معهم مثَل ذلك. 

فاملطلوُب من املسلِم أن يكوَن وسطيًا معتدلً يف عالقاتِه الجتامعيِة، فال هو 

باملنفرِد الذي يعتزُل الناس ويبتعُد عنهم، ول هو بالذي يُكرث مخالَطَتَهم حتى 

ينيِة وغريها.  ُغ لقضاِء حوائِجِه أو القياِم بواجباتِِه الدِّ تَضيَع عليه أوقاتُه، فال يَتَفرَّ

رُي الظروُف  ومن الوسطيَِّة: العتداُل يف محبِة اآلخريَن أو بغِضهم؛ إذ كثريًا ما تتغَّ

وتنعكُس، قال عل بن أب طالب ريض الله عنه: » أَْحِبْب َحِبيبََك َهْونًا َما، َعَس 

أَْن يَُكوَن بَِغيَضَك يَْوًما َما، َوأَبِْغْض بَِغيَضَك َهْونًا َما، َعَس أَْن يَُكوَن َحِبيبََك يَْوًما 

َما « رواه الرتمذي. 

والحيواِن  واملجتمع،  والجرياِن  واألرحاِم  األرسِة  إىل  باإلحساِن   الرشع  وأمَر 

ُه. دِق، وإعطاِء الطريِق حقَّ ِة والصِّ والنباِت، والنَّزاهِة والِعفَّ

كام أمَر بالنضباِط الرشعِي يف معاملِة غريِ املسلمني.

فهذا هو الرّصاُط املستقيُم الذي جاءت به الرشيعُة من الَحمِل عىل الوَسِط، 

من غريِ إفراٍط ول تفريٍط، فمن خَرَج عنه فقد َخرَج عن قَصِد الشارع. 

نْيا  ادلُّ ِمَن  نَِصيبََك  تَنَْس  َوال  ِخَرَة 
ْ

ال اَر  ادلَّ اهلل  آتاَك  ِفيما  ﴿َواْبتَِغ  تعاىل:  قال 

ُيِبُّ  ال  اهلل  إِنَّ  رِْض 
َ ْ
ال ِف  َفساَد 

ْ
ال َتبِْغ  َوال  َْك 

َ
إِل اهلل  ْحَسَن 

َ
أ َكما  ْحِسْن 

َ
َوأ

ُمْفِسِديَن﴾ ]القصص: 77[.
ْ
ال

قال الشاطبّي: »فإنَّ الخروَج إىل األطراِف خارٌج عن العدل، ول تقوُم به مصلحُة 

الَخلق، فإّن طرَف التَّشديِد وطرَف النحالِل كالهام َمهلَكة«. 
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املرجُع يف معرفِة الوسطيَّة:
والعبادِة  العقيدِة  يف  اإلسالِم،  تعاليِم  بجميعِ  َك  التَّمسُّ تعني  ُة  الَحقَّ الوسطيَّة 

والسلوِك واملعاملِة.

وهي تقوُم عىل علٍم صحيٍح راسٍخ من الكتاِب والسنَّة، واملرجُع يف ذلك هم 

علامُء األمة؛ فهم األُمناُء عىل الدين، وحملة العلم إىل من بعدهم، وهم أئة 

الهدى، ومصابيح الدجى، بهم ينترش العلم، ويزول الجهل، فهم كام وصفهم 

الرسول صىل الله عليه وسلم: )َوإِنَّ الُْعلاََمَء َورَثَُة اأْلَنِْبيَاء( رواه أبو داود، والرتمذي، وابن 

ماجه، وأحمد.

ِت والُخطوِب، قال تعاىل:   وهم الذين أُمرنا بالرجوع إليهم وسؤالهم يف املُدلَِهامَّ

ِر إِْن ُكنْتُْم ال َتْعلَُموَن﴾ ]النحل: 43[.
ْ
ك ْهَل الِّ

َ
﴿فَْسئَلُوا أ

فإنَّ يف الرجوِع إىل غريِ أهِل الذِّكِر ضالًل وانحرافًا، قال ابن رجب:           »َوَما 

َداَم الِْعلُْم بَاِقيًا يِف اأْلَرِْض، فَالنَّاُس يِف ُهًدى، َوبََقاُء الِْعلِْم بََقاُء َحَملَِتِه، فَِإَذا َذَهَب 

اَلِل«. َحَملَتُُه َوَمْن يَُقوُم ِبِه، َوقََع النَّاُس يِف الضَّ

ك بهذه الوسطية،  وقد دلَّنا الرسول -صىل الله عليه وسلم- إىل الطريق للتمسُّ

فقاَل عن منهِج الِفرقِة الناجيِة من الضالِل ومن عذاِب اللِه يف اآلخرة: )َما أَنَا 

َعلَيِْه َوأَْصَحاِب( رواه الرتمذي.

ِك با كاَن عليه خرُي القرون، فقال: )فَِإنَُّه َمْن يَِعْش ِمْنُكْم  كام حثَّ عىل التَّمسُّ

بَْعِدي فََسرَيَى اْخِتاَلفًا كَِثريًا، فََعلَيُْكْم ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة الُْخلََفاِء الَْمْهِديِّنَي الرَّاِشِديَن، 

وا َعلَيَْها ِبالنََّواِجِذ( رواه أبو داود، والرتمذي. ُكوا ِبَها َوَعضُّ َتَسَّ

ِك بسنَّة خلفائِه، وأخرَب أنَّ ما خرَج عن  فأمَر بالتَّمسِك ِبُسنَّتِه، كام أمَر بالتَّمسُّ

هذا فهو ُمحَدٌث وبدعٌة وضاللٌة.

الناِس  أعلُم  وهم  الناِس،  أهَدى  هم  عنهم-  الله  -ريض  الصحابَة  أنَّ  ول شك 

ابُِقوَن  بديِن الله تعاىل؛ لذا أََمَر تعاىل بالقتداِء بهم واتِّباِعِهم، قال تعاىل: ﴿َوالسَّ

عنهم  اهلل  ريض  بِإِْحَساٍن  بَُعوُهم  اتَّ يَن  ِ
َّ

َوال نَصاِر 
َ
َوال ُمَهاِجِريَن 

ْ
ال ِمَن  لُوَن  وَّ

َ
ال

َفْوُز 
ْ
بَداً َذلَِك ال

َ
يَن ِفيَها أ ْنَهاُر َخادِلِ

َ
ْتََها ال

َ
ِْري ت

َ
َعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت ت

َ
 َعنُْه َوأ

ْ
َورَُضوا

َعِظيُم﴾ ]التوبة: 100[.
ْ
ال
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مفاهيٌم خاطئٌة يف الوسطيَِّة:
الوسطيُة ل تَعني التخلِّ عن ثوابِت اإلسالم، أو التهاوَن يف فعِل الطاعات، أو 

ِد يف الدين، فعن عائشة -ريض  اقرتاَف املعايص واملحرمات، بحجِة عدم التشدُّ

َ رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم بنَْيَ أَْمَريِْن إِلَّ  الله عنها- أنها قالت: )َما ُخريِّ

أََخَذ أَيَْسَُهاَم َما لَْم يَُكْن إِْثًا، فَِإْن كَاَن إِْثًا كَاَن أَبَْعَد النَّاِس ِمْنُه( متفق عليه.

كام ل تعني العمَل بجزٍء من الديِن، أو التهاوَن يف فعِل بعِض املحرمات، قال 

ِكتَاِب َوتَْكُفُروَن بِبَْعٍض﴾ ]البقرة: 85[.
ْ
َفتُْؤِمنُوَن بِبَْعِض ال

َ
تعاىل: ﴿أ

فوسطيُة اإلسالِم وتيسريُه با جاءت به الرشيعُة، ل با ابتَدَعُه الناُس بأهوائِهم 

وآرائِهم، أو َخطِئهم وجهلِهم.

ووسطيُة اإلسالِم ليست مجرََّد موقٍف بنَي اإلفراِط والتَّفريِط، والغلوِّ والتَّساهِل، 

بل هي منهٌج فكرٌي، وموقٌف أخالقٌي وسلويكٌ، وهي تحرٍّ متواصٍل للصواِب يف 

هاِت والختياراِت. التَّوجُّ

نسألُه تعاىل أن يُعلِّمنا ما ينفُعنا، وأن ينَفعنا با علَّمنا، وأن يرزُقنا ُحسن العمل 

والقتداء، والحمد لله رب العاملني.


