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 قسم عموم القرآن            

مفهوم الوسطٌة فً القرآن 
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 بحث مقدم الى

كىك جزء مف متطمبات نيؿ  قسـ عمـك القرآفاإلنسانية مية العمـك مجمس ك
 لكريكس اشيادة البك
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 رداء عباس حرب
 

 بإشراف

 أ. د. دبار عبد الوهاب الدليني
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 ـَُِٔ                                            هُّْٕ  

 اإلهداء

 (وسملصىل هللا عليه الى الرحمة الميداة كالنعمة المسداة سيدنا محمد )

الى الذم طالما اسميو راعي العمـ العمماء الى الذم بذؿ كؿ ما لديو لكي 
 نكبر كنصبح نتعمـ الى الذم أعطاني كؿ شيء لكي أككف ...

 والدي العزٌز

الى التي جعميا اهلل كتمة مف الحناف الى التي تحت أقداميا كؿ الحناف الى 
 التي تعبت كصبرت حتى ترل ثمار تعبي يانعان ...

 والدتً العزٌزة

 معي كتحمَّؿ الصعكبات، مف الكثير كعانى ىـٌ، مف أكثر معي قاسى مف إلى
 األياـ ... كتعب الميالي سير

 الكرام وأهلها الغالٌة، زوجتً 

الى الذيف كقفكا بجانبي الى أعز كاقرب كاجمؿ الناس الذيف ميما فعمت لف 
 اكافييـ حقيـ ...

 اخوتً األحبة

كعممني الى كؿ السائريف في طريؽ العمـ كالمحبة الى كؿ مف أرشدني 
 كالسالـ...

 اساتذتً األفاضل
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 الشكر والتقدٌر

الشكر هلل كالحمد هلل عمى نعمائو كفضائمو التي أنعـ عمينا في إتماـ ىذا     
 البحث  عمى أكمؿ كجو كأسألو تعمى أف يناؿ رضى الجميع...

(  جبار عبد الكىاب الدليمي د. أ.  ) يتقدـ الباحث بشكره الجزيؿ الى    
كانو ليفسر عمى لتكجيياتو السديدة التي ما زالت مناران لي في البحث العممي 

اف اعبر بكضكح عف تزاحـ عكاطؼ االعتزاز كالتقدير ليـ فقد ضحكا براحتيـ 
 في سبيؿ ابراز ىذا البحث بصكرتو الحالية...

ؼ الى جانبو كمساندتو كما يتقدـ الباحث بخالص شكره الى كؿ مف كق    
 الرابعة . لنجاحو كؿ مف زمالء الدراسة في المرحمة

 كادعك اهلل تعالى  اف يكفؽ الجميع لما فيو الخير إنو سميع الدعاء     

 كمف اهلل التكفيؽ

 

 

 

 

 

 

 الباحث 
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   بسم هللا الرحمن الرحيم

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  چ  

چ ڦ  چ  چ  چ  چ

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

الحمد هلل حمدان يبمغني رضاه، كالصالة كالسالـ عمى عبده كرسكلو محمد خير مف     
اصطفاه، كعمى آلو الطيبيف، كصحبو المخمصيف الصادقيف، كعمى مف دعا بدعكتو 

 كاىتدل بيداه الى يـك الديف.
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 .1٠2آل عمران:  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ  

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ         ڤٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  چ 

 .1النساء:  چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  

 :بعد أما  

 عدكال خيارا كسطا أمة جعميا أف ليا كتشريفو األمة ىذه عمى اهلل نعمة مف فإف     
 كقد لمناس أخرجت التي األمـ خير فيي . 143البقرة:  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  :فقاؿ

ٿ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  :تعالى فقاؿ بذلؾ ليا كشيد كجؿ عز المكلي كصفيا

 . 11٠آل عمران: چ  ٹ   ٹ  ٹ

 فبعثو كمكانة نسبا كأكسطيا خيارىا مف رسكال ليا كتعالى سبحانو اهلل اصطفى ثـ    
 . 12١التوبة:  چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې  ې    ۉ  ۉ  چ  :رسكال نبيا فييا

 :بو جاءت ما لخير شامال قبمو الكتب عمى مييمنا كجعمو كتبو أشرؼ عمييا كأنزؿ    
 . 4١المائدة: چ  ڇ  ڇ     ڇ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ   ڇچ 

 كاالىتداء كبمتابعتيـ األمة، ىذه شرفت العظيـ، القرآف كىذا الكريـ، الرسكؿ بيذا    
 .كأعدليا كأكسطيا األمـ خير كانت بيدييما

 في المتدبر فإف المرسميف سيد الحياة في كمارسو الكريـ القرآف رسمو الذم التكسط    
 منطمقاتيا في كاختالفا أىدافيا في شاسعا فرقا يرم اليـك األمة تعيشو الذم الكاقع

 في كالتقتير كاإلسراؼ كالجفاء كالغمك كالتفريط اإلفراط يرل مشاربيا، كفي كغاياتيا
 األمة. عمـك

أحببت أف أقدـ بحثان يبيف معنى الكسطية كأىدافيا كما فييا مف معاني، ككانت     
 خطة بحثي بينت فييا كاآلتي:
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 المقدمة: كبينت فييا خيرية ىذه األمة مستدالن بآيات كريمة.

 :مطالب ثالثة كفيو، لمكسطية العامة المفاىيـبينت فيو:  األكؿ المبحثأما    

 .كاصطالحان  لغة الكسطية تعريؼ: األكؿ المطمب

 (.الكسط - القسط -العدؿ) الصمة ذات األلفاظ: الثاني المطمب

 .لمكسطية العامة األىداؼ: الثالث المطمب

 ثالث كفيو، النبكية كالسنة القرآف في الكسطيةبينت فيو:  الثاني المبحثأما    
 :مطالب

 .كمفاىيميا الكسطية آيات: األكؿ المطمب

 .بالكسطية المتعمقة النبكية األحاديث: الثاني المطمب

 .الكسطية مف المستخمصة كالعبر الدركس: الثالث المطمب

 ثـ أتممت بحثي ىذا بخاتمة، كأىـ المصادر كالمراجع .

كينفع بو، كاهلل كاهلل أسأؿ أف يجعؿ عممي ىذا كغيره مف األعماؿ خالصان لكجيو الكريـ 
 يقكؿ الحؽ كىك ييدم السبيؿ .
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 المبحث األول

المفاهٌم العامة للوسطٌة

 وفيى ثالثة مطالب:

 املطلب األول: تعريف الوسطية لغة واصطالحًا.

 الوسط(. -القسط  -املطلب الجاني: األلفاظ ذات الصلة )العدل

املطلب الجالح: األهداف العامة للوسطية.

 املطلب األول
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تعريف الوسطية لغة واصطالحًا

 كالطاء كالسيف الكاك:)(ُ)فارس ابف يقكؿ كما متقاربة معاف عمى تدؿ (:كسط) مادة    
 .(ِ)(ككسطو أكسطو الشيء كأعدؿ كالنصؼ العدؿ،: عمى يدؿ صحيح بناء

 في نظيره كزف عمى جاء اسـ، ال ظرؼ فيك السيف بسككف الكسط (:كسط) 
 .(ّ)...  بينيـ أم القـك كسط جمست: نقكؿ( بيف) كىك المعني

 :فتككف متقاربة، متعددة لمعاف كتأتي، السيف بفتح( كسط) 

 كسط ككسرت الحبؿ، كسط قبضت: فنقكؿ منو كىك الشيء طرفي بيف لما سمان إ  .ُ
 .(ْ)الدار كسط كجمست القكس،

  ككسط كخياره أفضمو الشيء فأكسط كأجكد، كأفضؿ،( خيار) بمعني صفة تأتي  .ِ

 (ٓ).خيار: أم كسط كمرعى طرفيو، مف خير المرعي

 كأف..  العدؿ عمى يدؿ إنو: فارس ابف قكؿ تقدـ كما( عدؿ) بمعنى: كسط كتأتي  .ّ
 .أكسطو الشيء أعدؿ

                                                           

 حبيب بف محمد بف زكريا بف فارس بف أحمد الحسيف، أبك المحدث، المغكم العالمة، اإلماـ (ُ)
 ، مكلده"المجمؿ" كتاب كصاحب ىمذاف، نزيؿ المغكم، المالكي، بالرازم، المعركؼ القزكيني،
 . ينظر: سير(هّٓٗ)سنة صفر في بالرم بالرم، مات اإلقامة كأكثر بيمذاف، كمرباه، بقزكيف
: ت) الذىبي قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك الديف شمس: النبالء أعالـ
 . ّٖٓ/ ُِـ، ََِٔ-ىػُِْٕ القاىرة -الحديث دار، (ىػْٖٕ

: ت) الحسيف أبك الرازم، القزكيني زكرياء بف فارس بف أحمد: المغة مقاييس ينظر: معجـ (ِ)
 . َُٖ/ٔ .ـُٕٗٗ - ىػُّٗٗ، الفكر دار ،ىاركف محمد السالـ عبد: ؽيحق، ت(ىػّٓٗ

 األنصارم منظكر ابف الديف جماؿ الفضؿ، أبك عمى، بف مكـر بف محمد: العرب ينظر: لساف (ّ)
 . ِْٖ/ٕىػ،  ُُْْ ،ّ، طبيركت – صادر دار، (ىػُُٕ: ت) اإلفريقى الركيفعى

 . ِْٕ/ٕ لساف العربينظر:  (ْ)

 . َّْ/ٕينظر: لساف العرب  (ٓ)
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 .(ُ)كالردمء الجيد بيف الشيء: بمعني: كسط كتأتي  .ْ

 كالفضؿ العدؿ معاني عف معناىا في تخرج ال تجدىا المفظة، ىذه تصرفت ككيفما      
 المتكسط: بمعنى( كسكطا):فتقكؿ الطرفيف بيف كالمتكسط كالبينية كالنصؼ كالخيرية،
 سقكطا، ساقطا كال فركطا ذاىبا ال كسطا دينا عممني: )األعرابي قكؿ كمنو المعتدؿ

 .(ِ)كالتالي الغالي بيف المتكسط ىينا الكسكط فإف
 كأرفعيـ نسبا أكسطيـ كاف إذا قكمو في كسيط فالف شريفا، حسيبا أم(: كسيطا)ك     

 (ّ).محال
 كأنيا منيا، تصرؼ كما( كسط) لكممة المغكم المعني لنا اتضح سبؽ ما خالؿ كمف     

 (ْ).متقاربة معاف إلى تؤكؿ

 مف أكثر في السنة كفي آية مف أكثر في الكريـ القرآف في الكسطية كردت        
 :التالية المعاني عمى حديث

ڤ  چ  كجؿ عز قكلو ذلؾ كمف كالتفريط، اإلفراط بيف كالتكسط كالخيرية العدؿ بمعنى  .ُ

 چڤ  ڤ  ڤ  
 في كسمـ عميو اهلل صمى النبي فسرىا المعنى كبيذا (ِ).عدال م،أ (ُ)

 (ّ)(العدؿ: الكسط: )فقاؿ الخدرم سعيد أبي حديث

                                                           

 اهلل، عبد أبك البعمي، الفضؿ أبي بف الفتح أبي بف محمد: المقنع ألفاظ عمى ينظر: المطمع (ُ)
 السكادم مكتبة، الخطيب محمكد كياسيف األرناؤكط محمكد: ؽيحق، ت(ىػَٕٗ: ت) الديف شمس
 أحمد: الكبير الشرح غريب في المنير ، المصباح ٓٗ/ُـ،  ََِّ - ىػُِّْ ،ُ، طلمتكزيع

بيركت،  – العممية المكتبة ، (ىػَٕٕ :ت) العباس أبك الحمكم، ثـ الفيكمي عمي بف محمد بف
ِ/ٖٔٓ . 
 . ِْٗ/ٕينظر: لساف العرب  (ِ)

 الفارابي الجكىرم حماد بف إسماعيؿ نصر أبك: العربية كصحاح المغة تاج ينظر: الصحاح (ّ)
  ىػ َُْٕ ،ْ، طبيركت – لممالييف العمـ دار ،عطار الغفكر عبد أحمد: تحقيؽ، (ىػّّٗ: ت)
 . ُُٕٔ/ّـ،  ُٕٖٗ -

مي الدكتكر: الكريـ القرآف في ينظر: الكسطية (ْ) مد عى  الصحابة، مكتبة، الصَّالَّبي محمد مىحَّ
 .ُّـ، ص ََُِ - ىػ ُِِْ ، ُ، طمصر – القاىرة التابعيف، مكتبة اإلمارات، - الشارقة
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 اهلل صمى النبي كصؼ كما كاألعمى األكسط بمعنى كذلؾ السنة في الكسطية كتأتي  .ِ
نَّةً  أىٍكسىطي » بأنو الفردكس كسمـ عميو نَّةً  كىأىٍعمىى اٍلجى  (ْ).«اٍلجى

: قاؿ عباس، ابف عف كالردمء، الجيد بيف الشيء اعتبار عمى الكسطية معنى كيأتي  .ّ
 :فنزلت شدة، فيو قكتا أىمو يقكت الرجؿ ككاف سعة، فيو قكتا أىمو يقكت الرجؿ كاف
  چى  ې  ې  ې   ې  چ 

(ٓ).(ٔ) 

 قكلو ذلؾ كمف .كحافتيو الشيء طرفي بيف ما: بمعنى الكسطية تأتي كما  .ْ
 كسميت العصر، صالة الكسطى كالصالة (ٕ) چ ڦ ڦ ڦ ڦ ٱ چ  :تعالى

 الصمكات أم تحديد في اختالؼ عمى صالتيف، قبميا ألف الكسطى؛

ٍبدً  حديث في جاء ما ذلؾ كمف (ُ).ىي ٍنوي، المَّوي  رىًضيى  مىٍسعيكدو  ٍبفً  المَّوً  عى  النًَّبي   عىفً  عى
مَّى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى طَّ  أىنَّوي : »كى طًّا خى بَّعنا، خى طًّا ميرى سىطى  كىخى ط   كى بًَّع، اٍلخى  ًإلىى كىخيطيكطنا اٍلميرى

                                                                                                                                                                          

 . ُّْسكرة البقرة: مف اآلية  (ُ)
 الطبرم جعفر أبك اآلممي، غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف محمد: الطبرمينظر: تفسير  (ِ)

ـ،  َََِ - ىػ َُِْ ،ُ، طالرسالة مؤسسة، شاكر محمد أحمد: ؽيحق، ت(ىػَُّ: ت)
ّ/ُّْ . 
 = كأيامو كسننو كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أمكر مف المختصر الصحيح المسند الجامع (ّ)

 محمد: ؽيحق(، تهِٔٓ)ت: الجعفي البخارم عبداهلل أبك إسماعيؿ بف محمد: البخارم صحيح
 بابكتاب: أحاديث األنبياء، باب:  ىػ،ُِِْ ،ُ، طالنجاة طكؽ دار، الناصر ناصر بف زىير
 ، {أليـ عذاب يأتييـ أف قبؿ مف قكمؾ أنذر أف قكمو إلى نكحا أرسمنا إنا: }تعالى اهلل قكؿ
 (.ّّّٗ، رقـ) ُّْ/ْ

،  ُٔ/ْباب: درجات المجاىديف في سبيؿ اهلل،  كتاب الجياد كالسير، :البخارم صحيح (ْ)
 (.َِٕٗرقـ)

 
 . ١9سورة المائدة: من اآلٌة  (5)

 القزكيني يزيد بف محمد اهلل عبد أبك - يزيد أبيو اسـ كماجة - ماجة ابف: ماجو ابف سنف (ٔ) 
 الٌمطيؼ عىبد - بممي قره كامؿ محمَّد - مرشد عادؿ - األرنؤكط شعيب: ؽيحق، ت(ىػِّٕ: ت)

 تطعمكف ما أكسط مف ـ، باب ََِٗ - ىػ َُّْ ، ُ، طالعالمية الرسالة دار، اهلل حرز
 األرنؤكط: اسناده صحيح. (. قاؿ شعيبُُِّ، رقـ) ِْٗ/ّأىميكـ، 

 . 23١سورة البقرة :من اآلٌة  (7)
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اًنبً  ط   جى سىطى  الًَّذم اٍلخى ط   كى بًَّع، اٍلخى طًّا اٍلميرى ا كىخى اًرجن ط   ًمفى  خى بًَّع، اٍلخى قىاؿى  اٍلميرى كفى : كى  أىتىٍدري
ا ـي، كىرىسيكليوي  المَّوي : قىاليكا ىىذىا؟ مى ط   ٍنسىافي اإل ىىذىا: قىاؿى  أىٍعمى  ًإلىى اٍلخيطيكطي  كىىىًذهً  ٍكسىطي،األ اٍلخى

اًنًبوً   . (ِ)«تىٍنيىشيوي  ٍعرىاضي األ جى
 معنياف كاالعتداؿ فالكسطية، كعميو؛. كاإلنصاؼ العدؿ في الكسط ىك فاإلسالـ    

 كاالستقامة العدؿ: فيما االصطالحي، كالشرعي المغكم، المفيـك في مترادفاف
 (ّ).كالجكدة كالفضؿ كالقصد كاالعتداؿ كالخيرية

 

 

 

 

 

 

 الجاني املطلب

 الصلة ذات األلفاظ

 (الوسط - القسط - العدل)

                                                                                                                                                                          

 ثـ البصرم القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبك: العظيـ القرآف ينظر: تفسير (ُ)
ـ، ُٗٗٗ - ىػَُِْ، طيبة دار، سالمة محمد بف سامي: ؽيحق، ت(ىػْٕٕ: ت) الدمشقي

ُ/ْٔٗ . 
 ، كصححو شعيب كاأللباني. َّٗ/ٓركاه ابف ماجة في سننو، باب: األمؿ كاألجؿ،  (ِ)

، العمماء مف مجمكعة: الغمك كدفع الكسطية تحقيؽ في الكريـ القرآف أثر ندكة ينظر: بحكث (ّ)
ىػ، ُِْٓ ،ِ، طالسعكدية العربية المممكة - كاإلرشاد كالدعكة كاألكقاؼ اإلسالمية الشئكف كزارة
ُ/ُُ . 
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ٍكًر، ًخالىؼي : اٍلعىٍدؿ     ميكًر، ًفي اٍلقىٍصدي : الم غىةً  ًفي كىىيكى  اٍلجى ُي  عىفً  ًعبىارىةه  كىىيكى  اأٍل
ٍمرً  ُى س طً  اأٍل فىيً  بىٍيفى  اٍلميتىكى ٍفرىاطً  طىرى ًُ  قىٍكليوي . اٍلمىٍرًضي   ىيكى : النَّاسً  ًمفى  كىاٍلعىٍدؿ كىالتٍَّفًريًط، اإٍل
ٍكميوي، رىجيؿه  كىحي ٍصؼه  كىاٍلعىدىالىةي  اٍلعىٍدؿ، بىي في : عىٍدؿه  كى ٍعنىاهي  ًباٍلمىٍصدىرً  كى ٍدؿو  ذيك: مى  .عى

مىى ييٍطمىؽي  كىاٍلعىٍدؿ     ٍمًع، كىااًلٍثنىٍيفً  اٍلكىاًحدً  عى يىجيكزي  كىاٍلجى ٍمعً  التٍَّثًنيىةً  ًفي ييطىاًبؽى  أىفٍ  كى  كىاٍلجى
ٍدالىًف،: فىييقىاؿ ، عى ًفي كىعيديكؿه نَّ  كى  (ُ).ًعٍدلىةه : ثىةً اٍلميؤى
اتييىا تيكًجبي  ًصفىةه : كىاٍلعىدىالىةي      ا ااًلٍحًترىازى  ميرىاعى مَّ كءىةً  ييًخؿ عى ادىةن  ًباٍلميري  (ِ).الظَّاًىرً  ًفي عى
افىظىةي : اٍلفيقىيىاءً  اٍصًطالىحً  ًفي كىاٍلعىٍدؿ      كىأىفٍ  اٍلمىٍعًصيىةً  كىاٍجًتنىابي  الطَّاعىةً  ًفٍعؿً  عمى اٍلميحى
غىاًئرً  مف يىٍرتىًكبى  ال اتً  مف يىٍفعىؿى  ال كىأىفٍ  ،ًعٍرضو  أك ًديفو  في يىٍقدىحي  ما الصَّ  ما اٍلميبىاحى

ييٍكًسبي  اٍلقىٍدرى  ييٍسًقطي  ـى  كى  .(ّ)الشٍَّرعً  أيصيكؿي  تىريد هي  ما اٍلمىذىاًىبً  مف يىٍعتىًقدى  ال كىأىفٍ  ،النَّدى
 
 

ًحيحه  أىٍصؿه  كىالطَّاءي  كىالس يفي  اٍلقىاؼي      مىى يىديؿ   صى ٍعنىيىٍيفً  عى ادٍَّيفً  مى . كىاًحده  كىاٍلًبنىاءي  ميتىضى
ييقىاؿي . اٍلعىٍدؿي : فىاٍلًقٍسطي   چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹ ٹ  چ . ييٍقًسطي  أىٍقسىطى  ًمٍنوي  كى

(ْ) . 

                                                           

 الحمكم، ثـ الفيكمي عمي بف محمد بف أحمد: الكبير الشرح غريب في المنير ينظر: المصباح (ُ)
 . القامكس ّٔٗ/ِ بيركت، مادة)ع د ؿ(، – العممية المكتبة ،(ىػَٕٕ نحك: ت) العباس أبك

 ىػ َُْٖ ،ِ، طسكرية – دمشؽ. الفكر دار ،حبيب أبك سعدم الدكتكر: كاصطالحا لغة الفقيي
 المنعـ، عبد الرحمف عبد محمكد د: الفقيية كاأللفاظ المصطمحات ، معجـّْْـ، ص ُٖٖٗ= 

 . ّْٖ/ِالفضيمة،  دار ،األزىر جامعة - كالقانكف الشريعة بكمية الفقو أصكؿ مدرس
 ،الككيت – اإلسالمية كالشئكف األكقاؼ كزارة: عف صادر: الككيتية الفقيية ينظر: المكسكعة (ِ)

 . ٓ/َّمصر،  – الصفكة دار ،ُط
 بيادر بف اهلل عبد بف محمد الديف بدر اهلل عبد أبك: الفقو أصكؿ في المحيط ينظر: البحر (ّ)

 . َُٓ/ٔـ، ُْٗٗ - ىػُُْْ ،ُ، طالكتبي دار ،(ىػْٕٗ: ت) الزركشي
 

 . ١، والممتحنة: من اآلٌة 9، والحجرات: من اآلٌة 42سورة المائدة: من اآلٌة  (4)
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ٍكري : اٍلقىاؼً  ًبفىٍتحً  كىاٍلقىٍسطي      ؽ   عىفً  اٍلعيديكؿي : كىاٍلقيسيكطي . اٍلجى ، ًإذىا قىسىطى، ييقىاؿي . اٍلحى ارى  جى
اجه : كىاٍلقىسىطي . قىٍسطنا يىٍقًسطي  ؼي  كىىيكى  الر ٍجمىٍيًف، ًفي اٍعًكجى جً  ًخالى  ًبًإٍطالىقىٍيوً  كىاٍلًقٍسطي ، (ُ)اٍلفىحى
ـ    .(ِ)اٍلعىٍدؿ ًمفى  أىعى

سىطي      سىطه  شىٍيءه : ييقىاؿ اٍلميٍعتىًدؿ، - ًبالتٍَّحًريؾً  - اٍلكى ي دً  بىٍيفى  أىمٍ  كى  ٹ ٹ  كىالرًَّدمًء، اٍلجى

سىطو  ًمفٍ  أىمٍ  (ّ) چى  ې  ې  ې   ې  چ  ٍعنىى كى س ًط، ًبمى سىطي  اٍلميتىكى ا: الشٍَّيءً  كىكى فىٍيوً  بىٍيفى  مى  طىرى
ا ًمٍنوي، كىىيكى  مى لىكٍ  أىٍطرىافيوي  يىٍكتىًنفيوي  كى ، غىٍيرً  ًمفٍ  كى  ًمفٍ  أىمٍ : قىٍكًموً  أىٍكسىطً  ًمفٍ  كىىيكى  ميتىسىاكو

 .(ْ)ًخيىاًرًىـٍ 
فيك ال يخرج عف تعريؼ الكسطية، فيك العدؿ كالخيار كغير ذلؾ  أمَّا في اإلصطالح

 مف المعاني التي تحمميا كممة الكسط أك الكسطية.
 
 
 

 

 

 املطلب الجالح

األهداف العامة للوسطية

                                                           

: ت) الحسيف أبك الرازم، القزكيني زكرياء بف فارس بف أحمد: المغة مقاييس ينظر: معجـ (ُ)
 . ٖٓ/ٓـ، ُٕٗٗ - ىػُّٗٗ ،الفكر دار، ىاركف محمد السالـ عبد: ؽيحق، ت(ىػّٓٗ

 . ٓ/َّالمكسكعة الفقيية الككيتية ينظر:  (ِ)
 

 . ١9سورة المائدة: من اآلٌة  (3)

 . ٖٓٔ/ِ، المصباح المنير  ِْٕ/ٕينظر: لساف العرب  (ْ)
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 تمؾ بمجمكع غيرىا، عف كتميزىا بيا، تحؼكأىداؼ  كسمات مالمح لمكسطية     
 .بأفرادىا ال األىداؼ كالمالمح

 تككف ال حتى البحث، ىذا مثؿ في أساسية ميمة المالمح األىداؼ ىذه كتحديد    
 عزيزة مرتبة الكسطية أف ذلؾ األىكاء، كأصحاب الشيكات ألرباب مجاالن  الكسطية
 جعميا! األمـ؟ بيف تميزىا كمحكر األمة، ىذه سمة كىي ال كيؼ الثمف، غالية المناؿ،

ڌ  ڌ   ڈ  ڈ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎٹ ٹ چ  ،كفضال منو تكرمان  خصائصيا، مف خاصية اهلل

 (ُ) چڍ   
 :يمي ما الكسطية كأىداؼ سمات أىـ مف إف   

 .(البينية ،االستقامة ،الحكمة ،) الخيرية، العدؿ، اليسر كرفع الحرج
 .(ّ)أم: خياران  (ِ)  چ ڦ  چ  چ  چ  چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦٹ ٹ چ   .ُ

 مف الحاكـ، كمستدرؾ ماجو، ابف كسنف الترمذم، كجامع أحمد، اإلماـ مسند كفي      
: كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ أبيو عف حيدة، بف معاكية بف حكيـ ركاية

 .(ْ)"كجؿ عز اهلل عمى أكـر كأنتـ خيرىا، أنتـ أمة، سبعيف تكفكف أنتـ"
نما        عميو اهلل صمى محمد بنبييا الخيرات إلى السبؽ قصب األمة ىذه حازت كا 

 لـ عظيـ كامؿ بشرع اهلل كبعثو اهلل، عمى الرسؿ أكـر اهلل خمؽ أشرؼ فإنو ،كسمـ
                                                           

 . 4سورة الجمعة: من اآلٌة  (1)

 . 143سورة البقرة: من اآلٌة  (2)

 . ْٗ/ِينظر: تفسير ابف كثير  (ّ)
 ،كآخركف األرنؤكط شعيب:  ؽيحق، ت(هُِْحنبؿ)ت:  بف أحمد: حنبؿ بف أحمد اإلماـ مسند (ْ)

 بف محمد: الترمذم (، سنفََُِٓ، رقـ)ُِٗ/ّّـ، ُٗٗٗ ، ىػَُِْ ،ِ، طالرسالة مؤسسة
 إبراىيـ :تحقيؽ، (ىػِٕٗ: ت) عيسى أبك الترمذم، الضحاؾ، بف مكسى بف سىٍكرة بف عيسى
 – الحمبي البابي مصطفى كمطبعة مكتبة شركة ،الشريؼ األزىر في المدرس عكض عطكة
، ُّّْ/ِ(، كابف ماجة ََُّ، رقـ)ِِٔ/ٓـ،  ُٕٓٗ - ىػ ُّٓٗ ،ِ، طمصر
 بف محمد بف اهلل عبد بف محمد الحاكـ اهلل عبد أبك: الصحيحيف عمى (، المستدرؾِْٖٖرقـ)

، (ىػَْٓ: ت) البيع بابف المعركؼ النيسابكرم الطيماني الضبي الحكـ بف نيعيـ بف حمدكيو
ـ، َُٗٗ – ُُُْ ،ُ، طبيركت – العممية الكتب دار ،عطا القادر عبد مصطفى: تحقيؽ

 (. كقاؿ االلباني: حديث حسف.ٖٖٗٔ، رقـ)ْٗ/ْ
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 ما منو القميؿ يقـك كسبيمو، منياجو عمى فالعمؿ. الرسؿ مف رسكال كال قبمو نبيا يعطو
 .(ُ)مقامو غيرىـ أعماؿ مف الكثير العمؿ يقـك ال
 -كسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسكؿ عف الحديث فيو صح فقد العدؿ أما  .ِ

سىطنا أيمَّةن : )تعالى قكلو فسر حيث  .(ِ)عدكال: بقكلو ،(كى
 أكسطيا، األشياء أحمد أف ىذا كأصؿ العدؿ،: الكسط :-اهلل رحمو- القرطبي كقاؿ      
 لنا تفضيمو مف عمينا أنعـ بما كتابو في كتعالى تبارؾ ربنا أنبأنا: عمماؤنا قاؿ: قاؿ ثـ

 كما زمانا آخرنا ككنا مكانا، أكال فجعمنا خمقو جميع عمى الشيادة كتكلية العدالة، باسـ
 إال يشيد ال أنو عمى دليؿ كىذا ،(ّ)"كاألكلكف اآلخركف نحف: "-السالـ عميو- قاؿ

 .(ْ)"عدال يككف أف إال الغير عمى الغير قكؿ ينفذ كال العدكؿ،
 -كسمـ عميو اهلل صمى- كالنبي الرساالت، خاتمة المحمدية الرسالة ىذه كانت كلما     

 عمى شاىدة اهلل جعميا التي كاألمة األمـ، خاتمة األمة كىذه كالرسؿ، األنبياء خاتـ
 بالكفر عمييا أك باإليماف ليا كتشيد اهلل، ديف تبمغيا البشرية، عمى كقيمة الناس

 يجب ما أىـ مف العدؿ كاف فقد ،(ٓ)  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ  :كالعصياف
 كتعالى تبارؾ الحؽ يكتؼ كلـ األمـ، عف يميزىا ما أعظـ كمف ،بؿ األمة، ىذه عمى

 مف كصفة أخالقيا، مف خمقا تجعمو أف منيا أراد بؿ األمة، ىذه عمى العدؿ بإيجاب
 بؿ بالعدؿ، قائمة تككف أف فأمرىا الناس، دكف مف بيا تصطبغ كصبغة صفاتيا،

                                                           

 . ْٗ/ِينظر: تفسير ابف كثير  (ُ)
 قكمؾ أنذر أف قكمو إلى نكحا أرسمنا إنا: }تعالى اهلل قكؿ باب: باب األنبياء، أحاديث: كتاب (ِ)

 .(ّّّٗ)رقـ،  ُّْ/ْ  ،{أليـ عذاب يأتييـ أف قبؿ مف
 مسمـ: كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ إلى العدؿ عف العدؿ بنقؿ المختصر الصحيح المسند (ّ)

 دار ،الباقي عبد فؤاد محمد: ؽيحق، ت(ىػُِٔ: ت) النيسابكرم القشيرم الحسف أبك الحجاج بف
 (.ٖٓٓ، رقـ)ٖٓٓ/ِبيركت،  – العربي التراث إحياء

 الخزرجي األنصارم فرح بف بكر أبي بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك: القرطبي تفسيرينظر:  (ْ)
براىيـ البردكني أحمد: تحقيؽ، (ىػُٕٔ: ت) القرطبي الديف شمس  المصرية الكتب دار ،أطفيش كا 

 . ُٔٓ/ِـ،  ُْٔٗ - ىػُّْٖ ،ِ، طالقاىرة –

 . 143سورة البقرة: من اآلٌة  (5)
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 كال لقرابتو قريبا فيو تحابي فال آخر شيء ألم ال -كجؿ عز- هلل الناس بيف بو قكامة
ۉ  ۉ  ې   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ې  ې ھ  ھ   ے  ے ہ  ہ  ھ  ھٹ ٹ  چ  :لعداكتو عدكا تضار

چۅ  ى   ى  ې  ې  ې   ۋ  ۋ  ۅ ې  ٴۇ
(ُ) (ِ). 

 الذيف أييا يا: ثناؤه جؿ بذلؾ يعني: )اآلية ىذه تفسير في جرير ابف اإلماـ قاؿ      
 القياـ كصفاتكـ أخالقكـ مف ليكف -كسمـ عميو اهلل صمى- محمد كبرسكلو باهلل، آمنكا
 ما فتجاكزكا كأفعالكـ أحكامكـ في تجكركا كال كأعدائكـ، أكليائكـ في بالعدؿ، شيداء هلل

 كحدكدم أحكامي، مف لكـ حددت فيما تقصركا كال لعداكتيـ أعدائكـ في لكـ حددت
 .(ّ)(بأمرم فيو كاعممكا حدم إلى جميعيـ في انتيكا كلكف لكـ، مف لكاليتو أكليائكـ في

 كممة نطمؽ عندما أذىاننا إلى يتبادر ما أكؿ مف إف  .ّ
 أبرز مف فإف صحيح الفيـ كىذا الحرج، كرفع كالتيسير، اليسر معنى ىك( الكسطية)

 .الحرج كرفع التيسير: الكسطية سمات

 إفراط كال جفاء، كال غمك فال( الكسط) ديف ىك الديف ىذا أف مضى فيما تقرر كقد      
  كبيف ، كالتفريط اإلفراط بيف  عالية مرتبة الحرج كرفع كاليسر.  تفريط كال
 .(ْ)كالتضييع اإلىماؿ كبيف كالتنطع التشدد  
 رفع قد اهلل كأف يسر، ديف الديف ىذا أف تبيفكاحاديث   جدنا كثيرة آيات كردتك       

 .كسعيا إال يكمفيا لـ حيث عمييا، يشاؽ فيما األمة ىذه عف الحرج

 

 . (ٓ) چې  ې  ۉ  ۉ   ې  ې  ٴۇ   ۋ  ٹ ٹ  چ          .ُ

                                                           

(1)
 

 . ١سورة المائدة: آٌة 

 . ِٗينظر: الكسطية في القرآف الكريـ لمصالبي ص (ِ)
 . ٓٗ/َُينظر: تفسير الطبرم  (ّ)
 . ُُٗينظر: الكسطية في القرآف الكريـ لمصالبي ص (ْ)
 . 1١5سورة البقرة: من اآلٌة  (5)
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 .(ُ) چٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ٿ    ٿٹ ٹ چ        .ِ

 . (ِ)چې   ې  ٹ ٹ چ        .ّ

 چ ۋ  ٴۇ  ۋ  ې  ې  ۉ   ې  ې  ۉٹ ٹ چ         .ْ
(ّ). 

 . (ْ)  چڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ٹ ٹ  چ      .ٓ
 آية تفسير في القاسمي قاؿ األمة، ىذه عمى التيسير تفيد التي اآليات بعض ىذه      
 ليذه الحؽ إلى أقربيما أيسرىما فإف أمراف، عميؾ اختمؼ إذا: )الشعبي قاؿ البقرة
 .(ٓ)(األمة

 الحنيفية اهلل إلى الديف أحبي ": فيما ركاه البخارم كسمـ عميو اهلل صمى النبي قكؿ  .ُ
 .(ٔ)"السمحة

 يشاد كلف يسر، الديف إف: »قاؿ ،كسمـ عميو اهلل صمى النبي عف ىريرة، أبي عف  .ِ
 مف كشيء كالركحة بالغدكة كاستعينكا كأبشركا، كقاربكا، فسددكا غمبو، إال أحد الديف
 .(ٕ)«الدلجة

 كال يسرا": قاؿ اليمف إلى مكسى كأبا معاذان  بعث ،(كسمـ عميو اهلل صمى) النبي أف  .ّ
 .(ٖ)"تختمفا كال كتطاكعا تنفرا، كال كبشرا تعسرا،

                                                           

 . 2١سورة النساء: من اآلٌة  (1)
 . ١سورة األعلى: آٌة  (2)
 . 6 – 5سورة الشرح: آٌة  (3)
 . 7سورة الطالق: من اآلٌة  (4)

: ت) القاسمي الحالؽ قاسـ بف سعيد محمد بف الديف جماؿ محمد: التأكيؿ ينظر: محاسف (ٓ)
ىػ، ُُْٖ ،ُ، طبيركت – العممية الكتب دار ،السكد عيكف باسؿ محمد: ؽيحق، ت(ىػُِّّ

ِ/ِٔ . 

 . ُٔ/ُباب: الديف يسر، كتاب اإليماف، ركاه البخارم،  (ٔ)

 (.ّٗ، رقـ)ُٔ/ُباب الديف يسر، كتاب اإليماف، ركاه البخارم،  (ٕ)
، «تعسركا كال يسركا: »كسمـ عميو اهلل صمى النبي قكؿ باب كتاب األدب ركاه البخارم، (ٖ)

التنفير،  كترؾ بالتيسير، األمر في باب كتاب الجياد كالسير، (، كمسمـ،ُِْٔ، رقـ)َّ/ٖ
 (.ُّّٕ، رقـ)ُّٗٓ/ّ
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   چ ھ  ے   ے  ۓ ھ  ھ   ھ  ٹ ٹ چ  .ُ
(ُ). 

                        چڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ٹ ٹ چ  .ِ
 ( ِ). 

چ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڳ    ڳ  ڳ     ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻٹ ٹ چ  .ّ
(ّ). 

 چڇ  ڎ  ڎ    ڌ  ڌ  ڈ  ڈ     ڍ  ڍ    ڇ  ڇ      ڑ  ٹ ٹ چ  .ْ
(ْ) . 

رفع الحرج عف األمة المسممة، كاف ىذه اآليات الكريمة كغيرىا صريحة في      
تشريعات القرآف كميا ليس فييا شيء مف الحرج عمى المسمميف، كنستطيع اف نقكؿ: 

 .(ٓ)أف رفع الحرج أصؿ ميـ مف اصكؿ التشريع اإلسالمي

 أٌما أحاديث النبي )صمى اهلل عميو كسمـ( في رفع الحرج فكثيرة منيا:
 أشؽ أف لكال : »قاؿ كسمـ، عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أف: عنو اهلل رضي ةىرير عف  .ُ

 .(ٔ)«بالسكاؾ ألمرتيـ أمتي عمى

 صمى كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أف: عنيا اهلل رضي المؤمنيف أـ عائشة عف .ِ
 ثـ الناس، فكثر القابمة، مف صمى ثـ ناس، بصالتو فصمى المسجد، في ليمة ذات

 كسمـ، عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ إلييـ يخرج فمـ الرابعة، أك الثالثة الميمة مف اجتمعكا
 خشيت أني إال إليكـ الخركج مف يمنعني كلـ صنعتـ الذم رأيت قد: »قاؿ أصبح فمما
 .(ٕ)«رمضاف في كذلؾ عميكـ تفرض أف

                                                           

 . 7١من اآلٌة سورة الحج:  (1)
 . 6سورة المائدة: من اآلٌة  (2)

 . 91سورة التوبة: من اآلٌة  (3)

 . 61سورة النور: من اآلٌة  (4)

ينظر: الكسطية في التصكر اإلسالمي، لمشيخ ابراىيـ النعمة، مركز اإلماـ الذىبي لمبحكث  (ٓ)
 . ُِكالدراسات الكسطية، ص

 (.َِْٕ، رقـ)ٖٓ/ٗالمك،  مف يجكز ما باب كتاب التمني، ركاه البخارم، (ٔ)
 متفؽ عميو. (ٕ)
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 الصالة ألدخؿ إني: »كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ مالؾ، بف أنس عف .ّ
 .(ُ)«بو أمو كجد شدة مف فأخفؼ الصبي، بكاء فأسمع إطالتيا أريد

إف الصالة قرة عيف النبي )صمى اهلل عميو كسمـ( لكنو يتجكز فييا رفقان بحاؿ    
 .(ِ)األميات المسممات؛ لئال يشؽ عمييف

 تكسط ىك التكسط أف: ىذا كبياف الكسطية، مالمح مف مممح الحكمة إف:  .ْ
 كدرءان  لممصالح، تحقيقا األطراؼ، جميع بمراعاة يككف التكسط ىذا كتحديد معنكم،
 يخضع نسبي، أمر الكسطية فإف: أخرل كبعبارة الشرعية الحكمة ىي كىذه لممفاسد،
 .(ّ)الحكمة بإتقاف إال ذلؾ يتحقؽ كال مراعاتيا، مف البد عدة لعكامؿ تحديده

: 
 .بالكتاب مقركنة ، مفردة 

ھ  ے  ے  ۓ   ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ  :تعالى كقكلو المفردةأما النكع األكؿ كىي    

 كقكلو ،(ٔ) چ ى  ى    ى   ى  ى  ى  ى ى ې  ې  ې  ېچ : تعالى كقكلو ،(ٓ)  چ ۓ
ڤ  ٿ  ٿ  ٿ   ڤ  ڤ  ڤ پ  پ  ٹ      ٹ   ٹ    ٹ ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ   پچ : سبحانو كقكلو

 .(ٕ)  چ
 عميو اهلل صمى- النبي أقكاؿ مف السنة فيي بالكتاب، المقركنة الحكمة أماك     
چ  چ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ : تعالى كقكلو كسيرتو، كتقريراتو، كأفعالو، -كسمـ

 .(ٖ)  چڇ  ڎ  ڎ    ڌ   ڇ چ  ڇ   ڇ
                                                           

 متفؽ عميو. (ُ)
 . ُِالكسطية في التصكر االسالمي ص (ِ)
 . ُّٓينظر: الكسطية في القراف الكريـ لمصالبي ص (ّ)

ياؾ نعبد إياؾ منازؿ بيف السالكيف مدارج (ْ)  سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد: نستعيف كا 
 الكتاب دار ،البغدادم باهلل المعتصـ محمد: ؽيحق، ت(ىػُٕٓ: ت) الجكزية قيـ ابف الديف شمس
 . ْْٖ/ِـ، ُٔٗٗ - ىػ ُُْٔ ،ّ، طبيركت – العربي

 . 125سورة النحل: من اآلٌة  (5)

 . 269سورة البقرة: من اآلٌة  (6)

 . 12سورة لقمان: آٌة  (7)

 . 129سورة البقرة: من اآلٌة  (١)
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 أنيا: كمالؾ مجاىد قكؿ الحكمة في قيؿ ما كأحسف: )-اهلل رحمو- القيـ ابف كقاؿ   
 القرآف، بفيـ إال يككف ال كىذا كالعمؿ، القكؿ في كاإلصابة بو، كالعمؿ الحؽ معرفة
 ما فعؿ ىي: )آخر مكضع في كقاؿ. (ُ)(اإليماف كحقائؽ اإلسالـ، شرائع في كالفقو
 .(ِ)(ينبغي الذم الكقت في ينبغي، الذم الكجو عمى ينبغي،

 أبيو، مف كامؿ إرث لو مف: الكامؿ فالرجؿ. كبنيو آدـ الحكمة أكرث تعالى كاهلل   
  اهلل إال يحصيو ال ذلؾ في كالتفاكت ميراث، نصؼ لو - كالمرأة - الرجؿ كنصؼ
 .(ّ)تعالى
 ،العـز أكلك كأكمميـ. عمييـ كسالمو اهلل صمكات الرسؿ: ىذا في الخمؽ كأكمؿ    

 أمتو كعمى عميو، كتعالى سبحانو اهلل امتف كليذا. كسمـ عميو اهلل صمى محمد كأكمميـ
 ڈ ڈ  ى  ى  ى   ى  ى  ى  ى  ى  ىچ : تعالى قاؿ كما. الحكمة مف آتاىـ بما

 چ  ى  ى  ىی  ی  
ې  ې  ۉ  ۉ  ې   ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ى  ى  چ : تعالى كقاؿ. (ْ)

 .(ٓ)  چې  ې  ې  ې  
: فسببو العبد كفي الكجكد، في خمؿ ككؿ. الصفة بيذه مرتبط الكجكد نظاـ فكؿ    

 منيا أقميـ: الكماؿ عف كأبعدىـ كأنقصيـ. نصيبا أكفرىـ: الناس فأكمؿ. بيا اإلخالؿ
 .(ٔ)ميراثا
 بؿ الكسطية؛ معنى تحديد عند اعتبارىا مف البد الحكمة أف: سبؽ مما كنخمص   
 كجكىرىا، الحكمة عيف ىك التفريط أك اإلفراط إلى الجنكح كعدـ بالكسطية االلتزاـ إف

 يخالؼ كىذا آجال، أك عاجال، إما السمبية، آثاره لو الكسطية عف الخركج أف كذلؾ
 .(ٕ)كينافييا الحكمة

                                                           

 . ْْٖ/ِمدارج السالكيف البف القيـ (ُ)

 . ْْٗ/ِمدارج السالكيف البف القيـ  (ِ)

 . ْْٗ/ِمدارج السالكيف البف القيـ  (ّ)
 . ُُّسكرة النساء: مف اآلية  (ْ)
 . ُُٓسكرة البقرة: آية  (ٓ)
 . ْْٗ/ِمدارج السالكيف البف القيـ  (ٔ)
 . َُْالكسطية في القرآف الكريـ لمصالبي ص (ٕ)
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 العاشرة، بمكغ بعد مبرح غير ضربان  عمييا كضربو سنيف، لسبع بالصالة االبف أمر      
 الحكمة، ىي كىذه كالتفريط، اإلفراط بيف ظاىران  القضية ىذه في التكسط نجد فإننا
 يختمؼ العاشرة بمغ مف ككذلؾ بمغيا، مف كبيف السابعة، يبمغ لـ مف بيف فرؽ حيث
 ككضع منازليا، األمكر نزؿ فقد كىكذا،..  سبؽ عما يختمؼ الحمـ أدرؾ مف ثـ أمره،

  ى    ى   ى  ى  ى  ى  ى ې  ې  ې  ېچ  العظيـ اهلل كصدؽ مكاضعيا، األشياء

 .(ِ) (ُ) چ  ى
 ،انحرافا لكانت االستقامة نيج عمى تكف لـ كلك استقامة، الكسطية  .ٓ

 األمر حقيقة عف التنازؿ تعني الكسطية أف الناس بعض لدل شعكر كىناؾ
 فمف كلذلؾ االستقامة،: كضكابطيا بؿ الكسطية مالمح مف فإف ىنا كمف ...،كالنيي،
 شيء؛ في الشرعية الكسطية ليست فيذه االستقامة، عف خركجو مع الكسطية ادعى
 .(ّ)عنيا نتحدث التي غير نسبية كسطية ىي بؿ
 عمييا: كتحث باالستقامة تأمرحاديث نبكية كأ كثيرة آيات كردت قدك    

  
  ڍ ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍچ  -كسمـ عميو اهلل صمى- لرسكلو قاؿ اهلل تعالى  .ُ

  . (ْ)  چڌ  ڎ  ڎ     ڌ

 . (ٓ)  چ ى  ى  ى  ى ى  ى  ى  ى ې  ېٹ ٹ چ         .ِ

ٱ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ٿ           ٹ ٹ چ        .ّ

 . (ٔ)  چٿ  

                                                           

 . ِٗٔسكرة البقرة: آية  (ُ)

 . ُُْالكسطية في القرآف الكريـ لمصالبي ص (ِ)
 . ُّٔص الكسطية في القرآف الكريـ لمصالبي (ّ)
 . ُُِسكرة ىكد: آية  (ْ)
 . ُٓسكرة الشكرل: مف اآلية  (ٓ)
 . َّسكرة فصمت: مف اآلية  (ٔ)
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 الصراط لزـك أف كبما كمكانتيا، االستقامة منزلة تبيف كغيرىا اآليات فيذه       
 .(ُ)كجكىرىا الكسطية عيف كىذا كشرعو، اهلل ديف عمى استقامة المستقيـ

 ال قكالن  اإلسالـ في لي قؿ اهلل، رسكؿ يا: قمت: قاؿ الثقفي، اهلل عبد بف سفياف عف  .ُ
 .(ِ)" فاستقـ باهلل، آمنت: قؿ: " قاؿ بعدؾ أحدان  عنو أسأؿ

: - كسمـ عميو اهلل صمى - اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ ،)رضي اهلل عنو(ثكباف عف  .ِ
 إال الكضكء عمى يحافظ كال الصالة، أعمالكـ خير أف كاعممكا تحصكا، كلف استقيمكا"

 .(ّ)"مؤمف

: تقكؿ كانت أنيا ،(كسمـ عميو اهلل صمى) النبي زكج )رضي اهلل عنيا(عائشة عف  .ّ
 الجنة يدخؿ لف فإنو كأبشركا، كقاربكا، سددكا" : (كسمـ عميو اهلل صمى) اهلل رسكؿ قاؿ
 منو اهلل يتغمدني أف إال أنا، كال" : قاؿ اهلل رسكؿ يا أنت؟ كال: قالكا "عممو أحدا

ف أدكمو اهلل إلى العمؿ أحب أف كاعممكا برحمة،  .(ْ)"قؿ كا 

 فإف آدـ ابف أصبح إذا: " قاؿ كعان رفم ،)رضي اهلل عنو(الخدرم سعيد أبي عف  .ْ
 استقمنا استقمت فإف بؾ، نحف فإنما فينا اهلل اتؽ: فتقكؿ المساف تكفر كميا األعضاء

ف  .(ٓ)" اعكججنا اعكججت كا 

                                                           

 . ُْٔص الكسطية في القرآف الكريـ لمصالبي (ُ)

 (.ّٗ، رقـ)ٓٔ/ ُ اإلسالـ أكصاؼ جامع باب اإليماف، كتاب في مسمـ أخرجو (ِ)
(. ِٕٕ، رقـ)ُْٖ/ُالكضكء،  عمى المحافظة باب: كسننيا الطيارة، كتاب ماجو، ابف سنف (ّ)

 كقاؿ األرنؤكط: حديث صحيح.
(، كمسمـ، ْٕٔٔ، رقـ)ٖٗ/ٖالعمؿ،  عمى كالمداكمة القصد ركاه البخارم، كتاب الرقاؽ، باب (ْ)

(، كالمفظ ُِٖٖ، رقـ)ُِٗٔ/ْالجنة،  أحد يدخؿ لف باب المنافقيف، صفات كتاب كمسمـ، مسمـ،
 لمسمـ.

، كقاؿ األلباني: (َِْٕرقـ) ،َٓٔ/ ْ المساف، حفظ باب الزىد، كتاب الترمذم، أخرجو (ٓ)
 حديث حسف .
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 معو يتضح مما السالكيف مدارج في القيـ ابف قالو بما االستقامة عف الكالـ كأختـ       
 استقامة بدكف كسطية كال كسطية، بال استقامة ال كأنو بالكسطية، االستقامة عالقة
  عمى االستقامة: األكلى الدرجة ،درجات ثالث عمى - االستقامة أم - كىي: )قاؿ

  حد متجاكزنا  كال ، العمـ  رسـ  عاديا كال ، االقتصاد  في االجتياد
 
 
 .(ُ)السنة نيج مخالفا كال اإلخالص، 

فك  ...،الكسطية، كصفات لكاـز مف البينة إف . ٔ  يدؿ البينية لفظ إطالؽ ا 
 .كمعنى حسان  ذلؾ يككف كقد أشياء، أك شيئيف بيف شيء كقكع عمى

 البينية مجرد نعني ال فإننا بالبينية، تتصؼ أف البد الكسطية إف: نقكؿ كعندما    
 أف عمى عمميان  مدلكالن  تعطي الكممة ىذه إف حيث ذلؾ، مف أعمؽ األمر بؿ الظرفية،

 تككف كبيذا. كالتفريط اإلفراط أك كالتطرؼ الغمك عف كبعد كتكازف اعتداؿ فيو األمر ىذا
 البينية عالقة جاءت التفسير ىذا كمف عابر ظرؼ مجرد ال مدح، صفة البينية

 .(ِ)بالكسطية

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . َُٕ/ِمدارج السالكيف البف القيـ  (ُ)
 . ُٗٔالكسطية في القرآف الكريـ لمصالبي ص (ِ)
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 المبحث الثانً

 الوسطٌة فً القرآن والسنة النبوٌة
 وفيى ثالخ مطالب:

 املطلب األول: آيات الوسطية ومفاهينوا.

 املطلب الجاني: األحاديح النبوية املتعلقة بالوسطية.

املطلب الجالح: الدروس والعرب املستخلصة من الوسطية.
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 املطلب األول

 آيات الوسطية ومفاهينوا

دعا القرآف الحكيـ كالرسكؿ الكريـ صمكات اهلل كسالمو عميو المسمـ إلى الكسطية         
 .كاالعتداؿ في أمكره الدينية كالدنيكية: فال افراط كال تفريط

 دؿ عمى الكسطية ما يمي:فمف آيات اهلل التي ت

چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ ٹ ٹ         .ُ
(ُ) . 

 البخؿ عف - سبحانو - فنيانا الماؿ، إنفاؽ أىدب اهلل ليعممنا اآلية ىذه جاءت       
 .البذؿ في االنطالؽ كعف كالشح

 اإلنفاؽ، في االنبساط عف بالغيؿٌ  الممنكعة كالمغمكلة - يدؾ تجعؿ كال: كالمعنى       
دٍ  بؿ  مف كيذمؾ أىىمؾ، عميؾ كيعتب يمكمؾ ال حتى كالجكد كالسخاء اليد بسط تىعكَّ

، كيتمنكا ككلدؾ اىمؾ كيمىمؾى  كعشيرتؾ، ابؾحأص مف يعرفؾ  في تسرؼ كال ىىالىكؾى
 بؿ ماؿ، مف فييا كاف ما فضاع كنشرىا يده بسط كمف فتككف الحد، كتتجاكز اإلنفاؽ
 كمف تعالى اهلل مف ممكما فترجع تضيعيـ ال حتى تعكؿ كمف أنت مستقبمؾ أىمر تدبر
 بمغ كالذم منقطعا، كميال اإلسراؼ بيذا تصير كما احتجت إذا نفسؾ كمف الناس

                                                           

 . ِٗسكرة اإلسراء: آية  (ُ)
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 بيف كسطان  تككف أىف فعميؾ سيره، مكاصمة يستطع فمـ كاإلعياء، التعب في الغاية
   ى     ى  ىچ : فييـ اهلل قاؿ الذيف الرحمف عباد بصفات متصفان  كالتفريط، اإلفراط

 إف اإلثـ ًإلى يؤدل قد اإلسراؼ أف كيالحظ . (ُ) چ  ى  ىڈ  ڈ  ی  ی    ى  ى
ا ًباٍلمىرء كىفىى : " -كسمـ عميو اهلل صمى -:قاؿ ،(ِ)العياؿ أىضاع ي ع أىفٍ  إثمن  مفٍ  ييضى
 .(ّ)"يىعيكؿ

  چ  ى  ىڈ  ڈ  ی  ی   ى ى  ى ى  ىچ قكلو تعالى مادحان عباده المؤمنيف:   .ِ
(ْ) . 

 ينفقكف فال إنفاقيـ، في بالمبٌذريف ليسكا عياليـ أك أنفسيـ عمى أنفقكا إذا كالذيف أم      
 عدال ينفقكف بؿ عمييـ، يجب كفيما حقيـ في فيقصركف بالبخالء، كال الحاجة، فكؽ
 .(ٓ)أكسطيا األمكر كخير الحاجة، بقدر خيارا، كسطا
  ى  ى  ى ى  ى  ى    ى  ى  ى ى     ى  ى  ى ى  ىٹ ٹ چ          .ّ

 .(ٔ) چ  ى  ى  ى  ى   ى  ى ڈ  ڈ  ی  ی  ى   ى ى  ى   ى

                                                           

 . ٕٔسكرة الفرقاف: آية  (ُ)

 ،باألزىر اإلسالمية البحكث مجمع بإشراؼ العمماء مف مجمكعة: الكريـ لمقرآف الكسيط التفسير (ِ)
 ُّٗٗ=  ىػ ُُْْ) -( ـ ُّٕٗ=  ىػ ُّّٗ) ،ُ، طاألميرية المطابع لشئكف العامة الييئة

 . َٕٓ/ٓ، (ـ
، (ىػَّّ: ت) النسائي الخراساني، عمي بف شعيب بف أحمد الرحمف عبد أبك: الكبرل السنف (ّ)

 مؤسسة ،التركي المحسف عبد بف اهلل عبد: لو قدـ، شمبي المنعـ عبد حسف: أحاديثو كخرج حققو
 (، كركاه مسمـ بمفظ " كفىُُّٗ، رقـ)ِٖٔ/ٖـ،  ََُِ - ىػ ُُِْ ،ُ، طبيركت – الرسالة
 قكتو" . يممؾ عمف يحبس، أف إثما بالمرء

 . ٕٔسكرة الفرقاف: آية  (ْ)

 الفكر دار ،الزحيمي مصطفى بف كىبة د: كالمنيج كالشريعة العقيدة في المنير التفسير (ٓ)
 . َُٖ/ُٗىػ،  ُُْٖ ، ِ، طدمشؽ – المعاصر

 . ٕٕسكرة القصص: آية  (ٔ)
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 حقا، عميؾ لربؾ فإف دنياؾ، في اهلل بنعـ التنعـ تترؾ كال آلخرتؾ، زادا مالؾ اجعؿ      
  حؽ ذم كؿ فأعط حقا، عميؾ كلضيفؾ حقا، عميؾ كألىمؾ حقا، عميؾ كلنفسؾ

 
 .(ِ)مخيمة كال إسراؼ غير في كلكف كاسكف كاركب كالبس كاشرب ، فكؿ(ُ)حقو  

ٹ  ڤ        ڤ  ڤ  ڤ   ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ     پ  پ  ٹ   ٹ    ٹٹ ٹ چ           .ْ

ڃ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ   چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

 . (ّ) چچ    چ  چ    چ     ڇ  

. الحالؿ بتحريـ أىك الحراـ، ًإلى بالتعدم تسرفكا كال لكـ، طاب ما كاشربكا كمكاأم         
 مف غيره إلى بتجاكزه كاالعتداء .(ْ)المسرفيف يحب ال اهلل إف. فيو اإلفراط أك

 .الخبائث
 شرعو، حدكد المتجاكزيف كيعاقب المعتديف يبغض اهلل أف ذكر عما النيي كسبب        
 .بغيرىما أك نذر أك بيميف التحريـ كاف سكاء عبادتو، بقصد كلك حاللو كتحريـ
 كال تقتير، كال إسراؼ فال كاعتدالو، اإلسالـ كسطية مبدأ مع انسجاـ ىذا كفي        
 إلى المؤدم كالزىد الرىبانية في رغبة كال المشركعة، الحياة كلذائذ المادية عف امتناع
ضعاؼ النفس كتعذيب الكبت  كانتياب الشيكات في إغراؽ ال كما كحرمانو، الجسد كا 
 .(ٓ)المتكسط المعتاد القدر فكؽ المذات

                                                           

، القاىرة – الفجالة مصر، -نيضة دار :طنطاكم سيد محمد: الكريـ لمقرآف الكسيط التفسير (ُ)
 . ّْٕ/َُ، ُٖٗٗ ،ُط
 ،الجزائرم بكر أبك جابر بف القادر عبد بف مكسى بف جابر: الكبير العمي لكالـ التفاسير أيسر (ِ)

 ٗٗ/ْـ، ََِّ/ىػُِْْ ،ٓ، طالسعكدية العربية المممكة المنكرة، المدينة كالحكـ، العمكـ مكتبة
. 
 . ِّ – ُّسكرة األعراؼ: آية  (ّ)

 . َُُْ/ّالكسيط، التفسير  (ْ)
 . ُٓ/ٕالتفسير المنير لمزحيمي،  (ٓ)
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 .(ُ)كىذا ىك منيج القرآف في التمتع بالطيبات كمقاكمة الغمك
 املطلب الجاني

 بالوسطيةاألحاديح النبوية املتعلقة 

 
أما أحاديث النبي)صمى اهلل عميو كسمـ( التي تدعك الى الكسطية كعدـ الغمك فكثيرة      

 منيا:
:  - كسمـ عميو اهلل صمى - اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ )رضي اهلل عنو(عباس ابف عف  .ُ

 .(ِ)"الديف في الغمك قبمكـ كاف مف أىمؾ فإنما الديف، في كالغمك إياكـ"

 األشياء غكامض عف كالبحث العمؿ في الحد كمجاكزة في الديف التشديد عدـ ىك       
 جميع في عاـ ىذا: تيمية ابف قاؿ العمـ، في متعبداتيا كغكامض عيبيا عف كالكشؼ
 أك الشيء مدح في يزاد بأف الحد مجاكزة كالغمك ،(ّ)كاألعماؿ االعتقاد في الغمك أنكاع
 سائر مف كالعمؿ االعتقاد في غمكان  أكثر كالنصارل ذلؾ، كنحك يستحؽ ما عمى ذمو

ياىـ الطكائؼ، ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ   چ : بقكلو القرآف في الغمك عف اهلل نيى كا 

 .(ٓ) (ْ)  چ

                                                           

 . ٔالكسطية في التصكر االسالمي، ص (ُ)

(. كقاؿ َِّٗ، رقـ)ََُٖ/ِالرمي،  حصى قدر، أخرجو ابف ماجة، كتاب المناسؾ،  باب (ِ)
 األلباني: حديث صحيح.

 الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي: الجحيـ أصحاب لمخالفة المستقيـ الصراط اقتضاء (ّ)
: ت) الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السالـ عبد بف

 - ىػُُْٗ ،ٕ، طلبناف بيركت، الكتب، عالـ دار ،العقؿ الكريـ عبد ناصر: ؽيحق، ت(ىػِٖٕ
 . ِّٖ/ُـ، ُٗٗٗ

 . ٕٕسكرة المائدة: مف اآلية  (ْ)

اًمع شىٍرحي  التَّنكيري  (ٓ) ًغيرً  الجى  ثـ الكحالني الحسني، محمد بف صالح بف إسماعيؿ بف محمد: الصَّ
. د: ؽيحق، ت(ىػُُِٖ: ت) باألمير كأسالفو المعركؼ الديف، عز إبراىيـ، أبك الصنعاني، ثـ
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: كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ اهلل، عبد عف قيس، بف األحنؼ عف  .ِ
 .(ُ)ثالثا قاليا «المتنطعكف ىمؾ»

 فيو ينفع ال فيما المتعمقكف بالميتىنىط عيف كالمرادىك النيي عف التنطع في الديف         
ف التعمؽ  الناصعة الحقائؽ في كاف إف كلكف مجاالتو، كلو مكانو، لو التعمؽ كاف كا 
 لو اهلل كسع قد أمر في نفسو عمى شدد مف فكؿ، (ِ)المقصكد خالؼ إلى يؤدم فإنو
 .(ّ)الحديث ىذا في يدخؿ فإنو فيو

 يشاد كلف يسر، الديف إف": قاؿ كسمـ عميو اهلل صمى النبي عف ىريرة، أبي عف  .ّ
 مف كشيء كالركحة بالغدكة كاستعينكا كأبشركا، كقاربكا، فسددكا غمبو، إال أحد الديف
 .(ْ)"الدلجة

 دأب ىك كما،  عميو يكجب لـ بما الديف أمر في كتعمؽ نفسو عمى شدد مف إف        
 القياـ عف فيضعؼ،  الكمفة مف يحممو ما يغمبو فمربما،  الصكامع كأرباب الرىابنة
 أف كقصد،  الديف أمر تقاؿ فإنو" ،  غمبو إال: " قكلو معنى كىك،  بو كمؼ ما نحك
 .(ٓ)التكاليؼ في فرط بما مغمكبا فعاد،  أفعالو في كالتشدد بالزيادة عميو يغمب

                                                                                                                                                                          

 ّٗٗ/ْـ،  َُُِ - ىػ ُِّْ ،ُ، طالرياض السالـ، دار مكتبة ،إبراىيـ محمَّد إسحاؽ محمَّد
. 
 (.َِٕٔ، رقـ)َِٓٓ/ْالمتنطعكف،  ىمؾ مسمـ، بابركاه  (ُ)
: ت) المالكي المازرم التًَّميمي عمر بف عمي بف محمد اهلل عبد أبك: مسمـ بفكائد ينظر: الميٍعمـ (ِ)

 لمكتاب الكطنية المؤٌسسة، التكنسية الدار ،النيفر الشاذلي محمد الشيخ فضيمة: ؽيحق، ت(ىػّٔٓ
 . ُِٖ/ُ، ـ ُٖٖٗ ،ِ، طبالجزائر

 الكطف، دار ،(ىػُُِْ: ت) العثيميف محمد بف صالح بف محمد: الصالحيف رياض شرح (ّ)
 . ِِِ/ِىػ،  ُِْٔ ،الرياض

 (.ّٔ، رقـ)ُٔ/ُيسر،  الديف: ركاه البخارم، كتاب االيماف، باب (ْ)
 ت) البيضاكم عمر بف اهلل عبد الديف ناصر القاضي: السنة مصابيح شرح األبرار تحفة (ٓ)

 اإلسالمية كالشؤكف األكقاؼ كزارة ،طالب الديف نكر بإشراؼ مختصة لجنة: ؽيحق، ت(ىػٖٓٔ
 . ّٖٔ/ُـ، َُِِ - ىػ ُّّْ ،بالككيت
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 النبي أزكاج بيكت إلى رىط ثالثة جاء: يقكؿ عنو، اهلل رضي مالؾ بف أنسعف   .ْ
 أخبركا فمما كسمـ، عميو اهلل صمى النبي عبادة عف يسألكف كسمـ، عميو اهلل صمى
 تقدـ ما لو غفر قد كسمـ؟ عميو اهلل صمى النبي مف نحف كأيف: فقالكا تقالكىا، كأنيـ
 أصـك أنا: آخر كقاؿ أبدا، الميؿ أصمي فإني أنا أما: أحدىـ قاؿ تأخر، كما ذنبو مف

 صمى اهلل رسكؿ فجاء أبدا، أتزكج فال النساء أعتزؿ أنا: آخر كقاؿ أفطر، كال الدىر
 هلل ألخشاكـ إني كاهلل أما ككذا، كذا قمتـ الذيف أنتـ": فقاؿ إلييـ، كسمـ عميو اهلل

 سنتي عف رغب فمف النساء، كأتزكج كأرقد، كأصمي كأفطر، أصـك لكني لو، كأتقاكـ
 .(ُ)"مني فميس

 الخيرية، ىي الكسطية أف، ك الشرع أحمو كما المالذ عف اإلنقطاع في الغمك عدـ      
 مف ىك الديف إليو يدعك ما ككؿ طرفيف؛ بيف الكسط ىي كمكارميا األخالؽ كمحاسف

 اإلفراط طرفي مف بيا المكتنفة الذميمة لمخصاؿ أكساط ىي التي األخالؽ مكاـر
 .(ِ)كالتفريط

                                                           

 (.َّٔٓ، رقـ)ِ/ٕالنكاح،  في الترغيب ركاه البخارم، كتاب النكاح، باب (ُ)
ٍكلي الشاذلي عمي بف العزيز عبد محمد: النبكم األدب (ِ)  – المعرفة دار ،(ىػُّْٗ: ت) الخى

الغمك،  كدفع الكسطية تحقيؽ في الكريـ القرآف أثر ندكة ، بحكثِّْ/ُىػ،  ُِّْ ،ْ، طبيركت
 .ّّص
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 الجالح املطلب

 الوسطية من املستخلصة والعرب الدروس 

        

ال يمكننا أف نحكم كؿ ما تحممو الكسطية مف معاني مف خالؿ ما بحثنا عف الكسطية 
ألنيا آتية ك كمبادئ؛ ألنيا منيج كدستكر متكامؿ قابؿ لمتطبيؽ في كؿ زماف كمكاف؛ 

 منيا ما يأتي: ، كلكف يمكف أف نستخمصعز كجؿ مف عند اهلل
الكسطية حالة محمكدة تعصـ اإلنساف مف اإلفراط أك التفريط؛ ألنو تمثؿ العدؿ   .ُ

 كالتجربة. كالفضؿ

أخذت الكسطية اإلسالمية بنظر الحسباف كسطية األمة المكانية كالزمانية كجميع   .ِ
مجاالت الحياة فكرمت عمييا بالرفعة كسمتيا األمانة التي مكنت حضارتيا مف 

 االنتشار كاالزدىار فنفعت اإلنسانية.

األىكاء  انطمقت الكسطية اإلسالمية مف اسس سميمة ىدفيا اظيار الحؽ بعيدان عف  .ّ
 كنبذ الغمك في اإلفراط أك التفريط فبقى ذات نظرة سديدة الحكـ كاضحة اليدؼ.

 كبيف الكاقع كالمثاؿ.كازنت الكسطية اإلسالمية بيف العقؿ كالنقؿ كبيف الغاية كالكسيمة   .ْ

الكسطية تمثؿ مركز النقؿ سكاء أكاف في الجانب المادم أـ الجانب المعنكم ألنيا   .ٓ
 تمثؿ التكازف.

 الكسطية أماف كسالـ كالكسطية محمية بما حكليا.  .ٔ

الكسطية ليست ترفان فكريان، بؿ ىي حؽ مف حقكؽ األمة التي أكجبيا القرآف الكريـ   .ٕ
 سمككان كفكران.

 أك بجزئية تتعمؽ كليست متكامؿ منيج قضية الحرج كرفع كالتكسعة اليسر سمة إف  .ٖ
 نستطيع كال الكسطية، مالمح مف مممح ىذا كأف الناس، بعض يتصكر كما جزئيات

 .(ُ)ديننا في البارزة السمة ىذه فيمنا إذا إال الكسطية فيـ

                                                           

 . ُٖٕص لمصالبي الكريـ القرآف في ينظر: الكسطية (ُ)
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 اخلامتة

 عمى تشتمؿ خاتمة أعمؿ أف رأيت البحث ىذا إلتماـ تعالى اهلل كفقني أف بعد      
 :يأتي ككما فيو كرد لما ممخص

 كالرفعة كالجكدة كالعدؿ، الخير، معاني عمى تدؿ( كسط) لكممة المغكم المعنى أف  .ُ
 .متقاربة معاني إلى يؤكؿ منيا تصرؼ كما العمية كالمكانة

 فيي كسطية فكؿ كالكسطية الكسط بيف التزاـ ال لي اتضح المفسريف أقكاؿ خالؿ مف  .ِ
 الكسط مف يككف فقد الكسطية، عمى دليال يككف أف كسط كؿ مف يمـز كال كسط،
 .كنحكه الزماف أك المكاني

 عدة معاف في تستعمؿ الكسط، كممة أف لنا يتبيف التفسير عمماء ذكره ما خالؿ كمف  .ّ
 :أىميا

 .العدؿ كاألفضؿ الخيار بمعنى - أ

 .فاضميف شيئيف بيف لما ترد قد - ب

 .كالشر كالخير كالردمء، الجيد بيف كاف لما تستعمؿ - ت

 اتصؼ أمر أم كأف كبينية خيرية فيو الذم األمر عمى تطمؽ الكسطية أف كتبيف  .ْ
 لي اتضح حيث الكسطية كصؼ عميو يطمؽ أف يصح الذم فيك كالبينية بالخيرية

 .الكسطية مصطمح إطالؽ في كالبينية الخيرية بيف تالـز

 التفريط أك كالجفاء اإلفراط أك الغمك كىي أسسيا نفيـ حتى الكسطية فيـ نستطيع ال  .ٓ
 .المستقيـ كالصراط

 .الكسطية عف خركج فيك إفراط أك غمك فيو أمر كؿ  .ٔ

 مف بأم اتصافو كبمقدار الكسطية يخالؼ فإنو الجفاء أك بالتفريط اتصؼ أمر كؿ  .ٕ
 .عنيا كتجافيو لكسطيةا عف بعده يككف الكصفيف ىذيف

 .درجاتيا كأعمى سناميا كذركة الكسطية قمة يمثؿ المستقيـ الصراط إف  .ٖ

 مف الناس عميو تعارؼ ما كليس الشرع، ىك الكسطية فيـ في المعتبر المقياس إف  .ٗ
 .كتساىؿ كتنازؿ مداىنة
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 المالمح ىذه أىـ كمف غيرىا، عف كتميزىا بيا تحؼ كمالمح سمات لمكسطية .َُ
 البينية، كسمة الحكمة، كسمة الحرج، كرفع اليسر كسمة العدؿ، كسمة الخيرية، سمة
 .االستقامة كسمة

 كسطية اتضحت الناس دنيا في كاإلسالـ كالنصرانية الييكدية بيف قارنت إذا .ُُ
 .اإلسالـ

 بجزئية تتعمؽ كليست متكامؿ منيج قضية الحرج كرفع كالتكسعة اليسر سمة إف .ُِ
 كال الكسطية، مالمح مف مممح ىذا كأف الناس، بعض يتصكر كما جزئيات أك

 .(ُ)ديننا في البارزة السمة ىذه فيمنا إذا إال الكسطية فيـ نستطيع
 العالميف رب هلل الحمد أف دعكانا كآخر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . ُٖٕالكسطية في القرآف الكريـ لمصالبي ص (ُ)
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 املصادر واملرادع

 . القرآف الكريـ 
ٍكلي الشاذلي عمي بف العزيز عبد محمد: النبكم األدب .ُ  دار ،(ىػُّْٗ: ت) الخى

 .ىػ ُِّْ ،ْط بيركت، – المعرفة

 بف أحمد العباس أبك الديف تقي: الجحيـ أصحاب لمخالفة المستقيـ الصراط اقتضاء .ِ
 الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السالـ عبد بف الحميـ عبد

 عالـ دار العقؿ، الكريـ عبد ناصر: تحقيؽ ،(ىػِٖٕ: ت) الدمشقي الحنبمي
 .ـُٗٗٗ - ىػُُْٗ ،ٕط لبناف، بيركت، الكتب،

 أبك جابر بف القادر عبد بف مكسى بف جابر: الكبير العمي لكالـ التفاسير أيسر .ّ
 السعكدية، العربية المممكة المنكرة، المدينة كالحكـ، العمـك مكتبة الجزائرم، بكر
 .ـََِّ/ىػُِْْ ،ٓط

 بيادر بف اهلل عبد بف محمد الديف بدر اهلل عبد أبك: الفقو أصكؿ في المحيط البحر .ْ
 .ـُْٗٗ - ىػُُْْ ،ُط الكتبي، دار ،(ىػْٕٗ: ت) الزركشي

 العمماء، مف مجمكعة: الغمك كدفع الكسطية تحقيؽ في الكريـ القرآف أثر ندكة بحكث .ٓ
 السعكدية، العربية المممكة - كاإلرشاد كالدعكة كاألكقاؼ اإلسالمية الشئكف كزارة
 . ىػُِْٓ ،ِط

 عمر بف اهلل عبد الديف ناصر القاضي: السنة مصابيح شرح األبرار تحفة .ٔ
 كزارة طالب، الديف نكر بإشراؼ مختصة لجنة: تحقيؽ ،(ىػٖٓٔ ت) البيضاكم
 ـ.َُِِ - ىػ ُّّْ بالككيت، اإلسالمية كالشؤكف األكقاؼ

 جعفر أبك اآلممي، غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف محمد: الطبرم تفسير .ٕ
 َُِْ ،ُط الرسالة، مؤسسة شاكر، محمد أحمد: تحقيؽ ،(ىػَُّ: ت) الطبرم

 .ـ َََِ - ىػ

 ثـ البصرم القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبك: العظيـ القرآف تفسير .ٖ
 - ىػَُِْ طيبة، دار سالمة، محمد بف سامي: تحقيؽ ،(ىػْٕٕ: ت) الدمشقي
 .ـُٗٗٗ
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 األنصارم فرح بف بكر أبي بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك: القرطبي تفسير .ٗ
براىيـ البردكني أحمد: تحقيؽ ،(ىػُٕٔ: ت) القرطبي الديف شمس الخزرجي  كا 
 .ـ ُْٔٗ - ىػُّْٖ ،ِط القاىرة، – المصرية الكتب دار أطفيش،

 دار الزحيمي، مصطفى بف كىبة د: كالمنيج كالشريعة العقيدة في المنير التفسير .َُ
 .ىػ ُُْٖ ، ِط دمشؽ، – المعاصر الفكر

 البحكث مجمع بإشراؼ العمماء مف مجمكعة: الكريـ لمقرآف الكسيط التفسير .ُُ
=  ىػ ُّّٗ) ،ُط األميرية، المطابع لشئكف العامة الييئة باألزىر، اإلسالمية
 (.ـ ُّٗٗ=  ىػ ُُْْ) -( ـ ُّٕٗ

 الفجالة مصر، -نيضة دار: طنطاكم سيد محمد: الكريـ لمقرآف الكسيط التفسير .ُِ
 .ـُٖٗٗ ،ُط القاىرة، –

اًمع شىٍرحي  التَّنكيري  .ُّ ًغيرً  الجى  محمد بف صالح بف إسماعيؿ بف محمد: الصَّ
 كأسالفو المعركؼ الديف، عز إبراىيـ، أبك الصنعاني، ثـ الكحالني الحسني،
 دار مكتبة إبراىيـ، محمَّد إسحاؽ محمَّد. د: تحقيؽ ،(ىػُُِٖ: ت) باألمير
 .ـ َُُِ - ىػ ُِّْ ،ُط الرياض، السالـ،

 كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أمكر مف المختصر الصحيح المسند الجامع .ُْ
 البخارم عبداهلل أبك إسماعيؿ بف محمد: البخارم صحيح=  كأيامو كسننو
 النجاة، طكؽ دار الناصر، ناصر بف زىير محمد: تحقيؽ ،(قِٔٓ: ت)الجعفي

 ىػ.ُِِْ ،ُط

 يزيد بف محمد اهلل عبد أبك - يزيد أبيو اسـ كماجة - ماجة ابف: ماجو ابف سنف .ُٓ
 قره كامؿ محمَّد - مرشد عادؿ - األرنؤكط شعيب: تحقيؽ ،(ىػِّٕ: ت) القزكيني

 ََِٗ - ىػ َُّْ ، ُط العالمية، الرسالة دار اهلل، حرز الٌمطيؼ عىبد - بممي
 .ـ

 أبك الترمذم، الضحاؾ، بف مكسى بف سىٍكرة بف عيسى بف محمد: الترمذم سنف .ُٔ
 الشريؼ، األزىر في المدرس عكض عطكة إبراىيـ: تحقيؽ ،(ىػِٕٗ: ت) عيسى
 ُٕٓٗ - ىػ ُّٓٗ ،ِط مصر، – الحمبي البابي مصطفى كمطبعة مكتبة شركة
 ـ.
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 النسائي الخراساني، عمي بف شعيب بف أحمد الرحمف عبد أبك: الكبرل السنف .ُٕ
 بف اهلل عبد: لو قدـ شمبي، المنعـ عبد حسف: أحاديثو كخرج حققو ،(ىػَّّ: ت)

 ـ.ََُِ - ىػ ُُِْ ،ُط بيركت، – الرسالة مؤسسة التركي، المحسف عبد

 بف عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك الديف شمس: النبالء أعالـ سير .ُٖ
 .ـََِٔ-ىػُِْٕ القاىرة -الحديث دار ،(ىػْٖٕ: ت) الذىبي قىاٍيماز

 ،(ىػُُِْ: ت) العثيميف محمد بف صالح بف محمد: الصالحيف رياض شرح .ُٗ
 . ىػ ُِْٔ الرياض، الكطف، دار

 الجكىرم حماد بف إسماعيؿ نصر أبك: العربية كصحاح المغة تاج الصحاح .َِ
 – لممالييف العمـ دار عطار، الغفكر عبد أحمد: تحقيؽ ،(ىػّّٗ: ت) الفارابي
 .ـ ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕ ،ْط بيركت،

 منظكر ابف الديف جماؿ الفضؿ، أبك عمى، بف مكـر بف محمد: العرب لساف .ُِ
 ُُْْ ،ّط بيركت، – صادر دار ،(ىػُُٕ: ت) اإلفريقى الركيفعى األنصارم

 .ىػ

 القاسمي الحالؽ قاسـ بف سعيد محمد بف الديف جماؿ محمد: التأكيؿ محاسف .ِِ
 بيركت، – العممية الكتب دار السكد، عيكف باسؿ محمد: تحقيؽ ،(ىػُِّّ: ت)
 ىػ.ُُْٖ ،ُط

ياؾ نعبد إياؾ منازؿ بيف السالكيف مدارج .ِّ  بف بكر أبي بف محمد: نستعيف كا 
 المعتصـ محمد: تحقيؽ ،(ىػُٕٓ: ت) الجكزية قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيكب
 ـ.ُٔٗٗ - ىػ ُُْٔ ،ّط بيركت، – العربي الكتاب دار البغدادم، باهلل

 بف محمد بف اهلل عبد بف محمد الحاكـ اهلل عبد أبك: الصحيحيف عمى المستدرؾ .ِْ
: ت) البيع بابف المعركؼ النيسابكرم الطيماني الضبي الحكـ بف نيعيـ بف حمدكيو
 ،ُط بيركت، – العممية الكتب دار عطا، القادر عبد مصطفى: تحقيؽ ،(ىػَْٓ

 .ـَُٗٗ – ُُُْ

 شعيب:  تحقيؽ ،(قُِْ: ت)حنبؿ بف أحمد: حنبؿ بف أحمد اإلماـ مسند .ِٓ
 ـ.ُٗٗٗ ، ىػَُِْ ،ِط الرسالة، مؤسسة كآخركف، األرنؤكط
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 عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ إلى العدؿ عف العدؿ بنقؿ المختصر الصحيح المسند .ِٔ
: تحقيؽ ،(ىػُِٔ: ت) النيسابكرم القشيرم الحسف أبك الحجاج بف مسمـ: كسمـ
 .بيركت – العربي التراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد محمد

 ثـ الفيكمي عمي بف محمد بف أحمد: الكبير الشرح غريب في المنير المصباح .ِٕ
 .بيركت – العممية المكتبة  ،(ىػَٕٕ: ت) العباس أبك الحمكم،

 دمشؽ. الفكر دار حبيب، أبك سعدم الدكتكر: كاصطالحا لغة الفقيي القامكس .ِٖ
 ـ. ُٖٖٗ=  ىػ َُْٖ ،ِط سكرية، –

 عبد أبك البعمي، الفضؿ أبي بف الفتح أبي بف محمد: المقنع ألفاظ عمى المطمع .ِٗ
 محمكد كياسيف األرناؤكط محمكد: تحقيؽ ،(ىػَٕٗ: ت) الديف شمس اهلل،

 ـ. ََِّ - ىػُِّْ ،ُط السكادم، مكتبة الخطيب،

 مدرس المنعـ، عبد الرحمف عبد محمكد د: الفقيية كاأللفاظ المصطمحات معجـ .َّ
 .الفضيمة دار األزىر، جامعة - كالقانكف الشريعة بكمية الفقو أصكؿ

 الحسيف أبك الرازم، القزكيني زكرياء بف فارس بف أحمد: المغة مقاييس معجـ .ُّ
 - ىػُّٗٗ الفكر، دار ىاركف، محمد السالـ عبد: تحقيؽ ،(ىػّٓٗ: ت)

 .ـُٕٗٗ

 المازرم التًَّميمي عمر بف عمي بف محمد اهلل عبد أبك: مسمـ بفكائد الميٍعمـ  .ِّ
 التكنسية، الدار النيفر، الشاذلي محمد الشيخ فضيمة: تحقيؽ ،(ىػّٔٓ: ت) المالكي
 .ـ ُٖٖٗ ،ِط بالجزائر، لمكتاب الكطنية المؤٌسسة

 – اإلسالمية كالشئكف األكقاؼ كزارة: عف صادر: الككيتية الفقيية المكسكعة .ّّ
 .مصر – الصفكة دار ،ُط الككيت،

 الذىبي اإلماـ مركز النعمة، ابراىيـ لمشيخ اإلسالمي، التصكر في الكسطية .ّْ
 .الكسطية كالدراسات لمبحكث

مي الدكتكر: الكريـ القرآف في الكسطية .ّٓ مد عى  مكتبة الصَّالَّبي، محمد مىحَّ
 ىػ ُِِْ ، ُط مصر، – القاىرة التابعيف، مكتبة اإلمارات، - الشارقة الصحابة،

 .ـ ََُِ -
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 المحتوٌات
 الصفحة املوضوع 
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 ٓ املقدمة

 املبحح األول

 املفاهيه العامة للوسطية

 

 ٗ واصطالحًا لغة الوسطية املطلب األول: تعريف
 ُّ (الوسط - القسط -العدل) الصلة ذات األلفاظ: الجاني املطلب

 ُٓ للوسطية العامة األهداف: الجالح املطلب

 الجاني املبحح

 النبوية والسنة القرآن يف الوسطية

 

 ِٕ ومفاهينوا الوسطية آيات: األول املطلب
 َّ بالوسطية املتعلقة النبوية األحاديح: الجاني املطلب
 ّّ الوسطية من املستخلصة والعرب الدروس: الجالح املطلب

 ّْ اخلامتة
 ّٔ املصادر واملرادع

 


