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in the religious aspect
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Abstract: One of God’s blessings and honor for this ummah, may He be glorified and exalted, is to make it a nation that sets
out to organize its life through the noble Islamic approach based on mediation. (we made you a nation in the middle) (AlBaqarah: 143). Moderation mean its safety from excess and negligence. The principle that Islamic education sought to
achieve is the subject presented for study under the title of educational contents deduced from the verses indicating
moderation. The Almighty said: (God has witnessed that there is no god but He and the angels, and that knowledge was first
established with equity, there is no god but He, the Mighty, the Wise) (Al-Imran: 18). The Islamic religion is mediating in its
teachings between two opposing or opposing parties, neither excessive nor neglecting its legislations and principles, but
rather it is based on equity.
Keywords: Educational contents, education.

املضامين التربوية املستنبطة من اآليات الدالة على الوسطية في الجانب العقدي
منيرة فهد البادي
كلية التربية || جامعة جدة || اململكة العربية السعودية
املستخلص :إن من نعم هللا على هذه األمة وتشريفه سبحانه وتعالى لها أن جعلها أمة تنطلق في تنظيم حياتها من خالل املنهج اإلسالمي
ً
ََ َ
ْ ُ ُ ً
﴿وكذ ِل َك َج َعل َناك ْم أ َّمة َو َسطا﴾ {البقرة .}143 :والوسطية واالعتدال تعني سالمتها من
الحنيف القائم على التوسط ،فقد قال هللا تعالى:
اإلفراط والتفريط ،وهذا املبدأ سعت إلى تحقيقه التربية اإلسالمية فاملوضوع املطروح للدراسة بعنوان املضامين التربوية املستنبطة من
اآليات الدالة على الوسطية سيرتكز على املضامين التربوية التي وردت في كتاب هللا الجانب العقدي :قال تعالى﴿ :شهد هللا أنه ال إله إال
هو واملالئكة وأولو العلم قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز الحكيم﴾ {آل عمران .}18 :فالدين اإلسالمي وسط في تعاليمه بين طرفين
متقابلين أو متضادين فال إفراط وال تفريط في تشريعاته ومبادئه وإنما هو قائم على القسط.
الكلمات املفتاحية :املضامين التربوية ،التربية.

املقدمة.
إن من نعم هللا على هذه األمة وتشريفه سبحانه وتعالى لها أن جعلها أمة تنطلق في تنظيم حياتها من خالل
ً
ْ ُ ُ ً
ََ َ
﴿وكذ ِل َك َج َعل َناك ْم أ َّمة َو َسطا﴾ {البقرة.}143 :
املنهج اإلسالمي الحنيف القائم على التوسط قال هللا تعالى:
ودعوة اإلسالم بالتوسط والسماحة واليسر إنما كانت بسبب دفع الحرج واملشقة في جميع األحكام واألنظمة
التي اتسمت بكونها صالحة لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة ،سواء في العقيدة والعبادة واألخالق واملعامالت
والعالقات االجتماعية واإلنسانية ،فكان اإلسالم دين الحنيفية السمحة القائم في كل مظاهره على الوسطية ،وال
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ّ
خاصية الوسطية التي تمثل االعتدال واالستقامة على
تزال األمة بخير ما حافظت على هذه الخاصية التي تميزت بها
صراط هللا عز وجل ،فإذا خرجت عن الوسط إلى أحد جانبيه ففرطت أو أفرطت فقد هلكت ،فالذي يفرط في حق
هللا ويقصر في القيام به متطرف ،سواء ترك الصالة أو منع الزكاة .كما أن الذي يتطرف إلى جهة الغلو والتشدد
فيوجب ما ليس بواجب ،ويحرم ما ليس بمحرم ،ويكفر املسلمين ،ويفسق الصالحين ،فيستحل دماءهم وأموالهم،
ويخرج على حكامهم وأمرائهم ،فيثير الفوض ى ويسعى في األرض فسادا وكال األمرين مذموم ً
شرعا( .أبو يوسف)2 :2011 ،
واملتتبع للغلو يرى أنه ابتدأ منذ عهد نوح عليه السالم؛ عندما تطرف ٌ
قوم َجهلة في مدح الصالحين مما كان
سببا في كفرهم وشركهم ،ثم وجد بعد ذلك نوع من الغلو عند بني اسرائيل من اليهود والنصارى حيث ادعوا ربوبية
َ ْ ُ َ َ َ ُّ ْ
ُ ْ َ ْ َ ْ َ ّ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُّ ْ
َ َ ُْ ْ
ُ ْ َ َْ َ ْ َ
ضلوا
ضلوا ِمن قبل وأ
اب ال تغلوا ِفي ِدي ِنكم غير الح ِق وال تت ِبعوا أهواء قو ٍم قد
أنبيائهم ،قال تعالى﴿ :قل يا أهل ال ِكت ِ
َكث ًيرا َو َ
ض ُّل ْوا َعن َس َواء َّ
الس ِبيل﴾ {املائدة .}77 :فقوله (ال تغلوا في دينك) نهى عن الغلو ،والغلو التجاوز في الحد
ِ
(القرطبي ،)252 :1964 ،وغيرها من مظاهر الكفر والغلو والتطرف إلى فكر السبئية نسبة إلى عبد هللا بن سبأ اليهودي
الذي أسلم في عهد عثمان بن عفان رض ي هللا عنه وقاد الفتنة بين الصحابة وبين علي رض ي هللا عنه ،باإلضافة إلى
فكر الخوارج( .أبو البصل)17 :2007 ،
وفي عصرنا الحديث كانت نتائج التطرف ظاهرة (اإلرهاب أو اإلرعاب) كما يفضل البعض تسميتها كممارسة
ً
ً
سياسيا ،وإن اختلفت الرؤى وتباينت في
واقعية لتحقيق املآرب واملصالح واألهداف املسطرة ،وأصبح اإلرهاب مدلوال
تعريفه وبيان معناه ،واألمر املهم أن كبار الباحثين واملؤرخين والدارسين والسياسيين أكدوا بجالء تام أن ظاهرة
اإلرهاب أول ما ظهرت لدى الغرب كاأللوية الحمراء بإيطاليا ،وحركة العمل املباشر في فرنسا ،والجيش األحمر في
اليابان ،والحركة االنفصالية للباسك في إسبانيا وغيرها( .مطر .)13 ،12 :2005 ،وأشارت دراسة ابن داود أيضا
( )2011أن التطرف أول ما ظهر كان لدى الغرب كما يؤكد ّ
كتابهم وباحثوهم بما ظهر لدى النازية والفاشية
والشيوعية والصهيونية وغيرها (ص .)2504
موضوع الدراسة وأسئلتها:
الوسطية واالعتدال تعني سالمتها من اإلفراط والتفريط ،وهذا املبدأ سعت إلى تحقيقه التربية اإلسالمية،
َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُّ ْ َ
َّ َ
َ َْ
َ َ َّ ُ َّ
الدن َيا َوأ ْح ِسن ك َما أ ْح َس َن الل ُه ِإل ْي َك
اآلخرة وال تنس ن ِصيبك ِمن
يؤكد ذلك قوله تعالى﴿ :وابت ِغ ِف َيما آتاك الله الد َار ِ
َ
ََ ْ
َّ َ
ُْ
األ ْ
ض ِإ َّن الل َه ال ُي ِح ُّب امل ْف ِس ِدين﴾ {القصص.}77 :
َوال ت ْب ِغ ال َف َس َاد ِفي
ر
ِ
فالوسطية من داللتها :العدل ،والخيار ،واإلكرام ،والتوسط بين الجيد والرديء ،وبين القادمة واآلخرة.
(الزبيدي)182-167 :2010 ،
وأشارت دراسة عبد القادر إلى أن مفهوم الوسطية مفهوم واسع وبعض الناس يعتبر التساهل في الدين
وسطية ،أو يغالي ويعتبر نفسه من أهل الوسطية ،وهذا في ظل تمييع املفاهيم عند كثير من املسلمين اآلن .وضياع
الوسطية في كثير من مناحي حياة املسلمين على مختلف األصعدة؛ مما أفقد كثيرا من أبناء األمة االتزان والرشاد،
وأوقعهم في حيرة عظيمة ،أفقدهم دقة الوعي في كثير من األحيان ،وتوصلت الدراسة إلى أن الحاجة ملحه لتطهير ما
ألصق باإلسالم وأهله من اتهامهم باإلرهاب والغلو والتطرف ،وأيضا كان من نتائجها أن تحقيق الوسطية في واقع األمة
يقتض ي احتواء الشباب وغيرهم من الخارجين عن منهج الوسطية بالكلمة الطيبة ،وبالتي هي أحسن :بالحكمة
واملوعظة الحسنة)9 ،49 :2011( .
وعليه فاملوضوع املطروح للدراسة بعنوان املضامين التربوية املستنبطة من اآليات الدالة على الوسطية
سيرتكز على املضامين التربوية التي وردت في كتاب هللا الجانب العقدي :قال تعالى﴿ :شهد هللا أنه ال إله إال هو
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واملالئكة وأولو العلم قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز الحكيم﴾ {آل عمران }18 :الدين اإلسالمي وسط في تعاليمه
بين طرفين متقابلين أو متضادين فال إفراط وال تفريط في تشريعاته ومبادئه وإنما هو قائم على القسط ،وهو العدل
(القرطبي.)43 :1964 ،
وعليه تتحدد أسئلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:
 ما املضامين العقدية املستنبطة من اآليات الدالة على الوسطيةأهداف الدراسة
تسعى الدراسة إلى تحقيق الهدف التالي:
 التعرف على أبرز املضامين العقدية من اآليات الدالة على الوسطية.أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في التالي:
 من الناحية النظريةتعلق موضوع الدراسة بالقرآن الكريم املصدر األول للتربية ،فقد أنزل هللا القرآن الكريم على نبيه محمد
صلى هللا عليه وسلم ليوضح لهذه األمة ما هو مطلوب منها ،ويرسم لها الطريق الصحيح ،فاهلل هو خالق البشر،
العال ُم بخصائصهم وما يناسبهم ،فأنزل عليهم في القرآن الكريم ما يناسب خصائصهم :الروحية ،واالجتماعية،
ِ
واألخالقية.
 من الناحية التطبيقيةيمكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة في خدمة مؤسسات املجتمع من خالل الوقوف على مضامين التربية
العقدية من خالل اآليات الدالة على الوسطية ،كما إن هذه الدراسة تفيد املجتمع ،واآلباء ،واملربين أو غيرهم من
املؤسسات االجتماعية املعنية بالتربية من خالل توجيه أنظارهم إلى أهمية تنويع املناهج واألساليب لتحقيق األهداف
املنشودة من الوسطية.

 -2منهج الدراسة.
سوف تستخدم الباحثة املنهج الوصفي االستنباطي في تحقيق أهداف هذه الدراسة .ويعرف املنهج الوصفي
وصفا ً
بأنه "األسلوب الوصفي الذي يعتمد على د اسة الواقع ويهتم بوصفها ً
تعبيرا ًّ
كيفيا أو ً
ً
تعبيرا
دقيقا ،ويعبر عنها
ر
ً
ًّ
ًّ
كميا ،فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها ،أما التعبير الكمي فيعطينا وصفا رقميا يوضح مقدار
هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى"( .عبيدات وآخرون.)180 :2013 ،
وسوف يستخدم هذا املنهج في القيام بوصف مفهوم الوسطية ،ومن ثم جمع اآليات الدالة على الوسطية
وتحليلها وتحديد ما احتوته من مضامين تربوية.
ً
ويقول الجرجاني في تعريف املنهج االستنباطي " :االستنباط اصطالحا استخراج املعاني من النصوص بفرط
الذهن وقوة القريحة "ُ )22 :1982( .ويعرف املنهج االستنباطي في ميدان التربية بأنه " :الطريقة التي يقوم بها الباحث
ببذل أقص ى جهد عقلي ونفس ي عند دراسة النصوص بهدف استخراج مبادئ تربوية مدعمة باألدلة الواضحة ".
(فوده وعبد هللا.)42 :1989 ،
كما ُعرف بأنه " :طريقة من طرق البحث االستنتاج أفكار ومعلومات من النصوص وغيرها وفق ضوابط
وقواعد محددة ومتعارف عليها "( .يالجن)22 :1998 ،
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وسوف يستخدم املنهج االستنباطي بدراسة النص القرآني لآليات الدالة على الوسطية في القرآن من كتب
التفسير املعتمدة ،مثل تفسير الطبري ،وابن كثير ،والسيوطي ،وغيرها من كتب أهل العلم سواء كان ذلك في املجال
الشرعي أو التربوي ،ومن ثم استنباط املضامين التربوية املتضمنة منها وبيان بعض تطبيقاتها التربوية في األسرة.
حدود الدراسة
سوف تقتصر الدراسة في حدودها املوضوعية على اآليات الدالة على الوسطية بعد النظر إلى تفسير آياتها في
كتب التفسير ،ومن ثم استخالص املضامين املرتبطة بالجانب العقدي من هذه اآليات.
مصطلحات الدراسة
 املضامين :التعريف اللغوي :جاء في لسان العرب :املضامين ما في بطون الحوامل من كل ش يء كأنهن تضمنه،َ ُ
ضم َن الش يء معين تضمنه،
وقال أبو عبيدة :املضامين :هي ما في أصالب الفحول ،وهي جمع مضمون ،ويقال ِ
ومنه قولهم :مضمون الكتاب كذا وكذا (ابن منظور )258 :1993 ،و" املضمون املحتوى ،ومنه مضمون الكتاب:
ما في طيه ،ومضمون الكالم :فحواه وما يفهم منه ،والجمع مضامين " (أنيس )445 :1979 ،و" ّ
ضمنت الش يء
ً
َ
كذا :جعلته محتويا عليه ،ف َتضمنه :أي فاشتمل عليه واحتوى" (الفيومي.)364 :1926 ،
ُ
 التعريف االصطالحي :تعرف املضامين في العملية التربوية بأنها" :كافة املغازي واألنماط واألفكار والقيمً
واملمارسات التربوية التي تتم من خالل العملية التربوية لتنشئة األجيال املختلفة عليها تحقيقا لألهداف التربوية
املرغوب فيها "( .الغامدي)40 :1980 ،
 التعريف اإلجرائي للمضامين التربوية :هي ما يمكن استنباطه من األهداف واألساليب واملعاني التربوية فيالجوانب العقدية واالجتماعية وفي جانب املعامالت املالية التي اشتملت عليها واحتوتها آيات الوسطية واالعتدال،
سواء كان ذلك من منطوق اآليات أو مفهومها ،والتي يمكن تطبيقها وفق خطوات إجرائية.
ً
َ
 االستنباط :التعريف اللغوي :يقول الجوهري في كتابه الصحاح " :ت َبط املاء ينبطُ ،وينبط نبوطا :نبع ،وأنبطالحفار :بلغ املاء ،واالستنباط :االستخراج ")1162 :1983( .
ُ
ً
َ
ُ
 ويقول ابن منظور" :النبط :املاء الذي ينبط من قعر البئر إذا حفرت ،وقد نبط ماؤها َي ُنبط نبطا ون ُبوطا،ً
ً
ً
واستنبطه منه علما وخبرا وماال :استخرجه ،واالستنباط :االستخراج ،واستنبط الفقيه إذا استخرج الفقه
الباطن باجتهاده وفهمه" ،1993( .ص )410
 يالحظ من املعاني اللغوية السابقة أن االستنباط يعني االستخراج وتلمس األمر في ثنايا الش يء بعد إعمال الفكر،فتكون كلمة " املستنبطة " بمعنى املستخرجة بعد النظر والتمحيص وإعمال الفكر ومعاناة العقل للتوصل إليها.
ً
 التعريف االصطالحي :يقول الجرجاني " :االستنباط اصطالحا استخراج املعاني من النصوص بفرط الذهن وقوةالقريحة ")22 :1982( .
 التعريف اإلجرائي لالستنباط :استخراج أهداف وأساليب ومضامين تربوية تتعلق بالتربية العقدية واالجتماعيةواالقتصادية من اآليات الدالة على الوسطية بعد النظر في تفسير اآليات وشروحها وأقوال أهل العلم.
 الوسطية :التعريف اللغوي :الوسطية ترجع في أصل وضعها اللغوي إلى مادة وسط ،وهي دالة على جملة مناملعاني تتقارب من حيث داللتها ،ومنها :العدل ،والخيار ،والتوسط بين الجيد والرديء ،وبين القادمة واآلخرة،
واإلصبع الوسطى ،والصالة الوسطى ،والوساطة ،واإلكرام ،وواسط وهو لفظ يطلق على مواضع متفرقة من
البالد اإلسالمية أشهرها واسط وهي مدينة بالعراق بين البصرة والكوفة( .الزبيدي)182-167 :2010 ،
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 التعريف االصطالحي :الوسط ال يخرج عن مقتض ى اللغة ،خصائص هذه األمة ،وإحدى قواعد منهجيتها ،قالً
ْ ُ ُ ً
َ َ
تعالى﴿ :وكذ ِل َك َج َعل َناك ْم أ َّمة َو َسطا﴾ {البقرة.}143 :
ً
 ويمكن القول إن الوسطية اصطالحا" :سلوك محمود  -مادي أو معنوي  -يعصم صاحبه من االنزالق إلى طرفينُمتقابلين ً -
غالبا  -أو ُمتفاوتين ،تتجاذبهما رذيلتا اإلفراط والتفريط ،سواء في ميدان ديني أم دنيوي"( .وياللي،
)2008
ً
 التعريف اإلجرائي للوسطية :عبارة عن االستقامة على طريق الحق باالجتناب عما هو محظور دينا ويتم ذلكمن خالل بيان اآليات الدالة على العدل في القرآن الكريم.

 -3الدراسات السابقة

ً
تناولت الباحثة عددا من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة وهي عبارة عن استنباط
مضامين تربوية من كتاب هللا عز وجل ،وبعض األبحاث املقدمة للندوات واملؤتمرات ولعل أهم تلك الدراسات ما كان
ً
مقدما ملؤتمر دور الجامعات العربية في تعزيز مبدأ الوسطية بين الشباب العربي الذي أقيم في جامعة طيبة باملدينة
املنورة ،وهي على النحو التالي:
 دراسة السلمي ( )2011والتي هدفت إلى بيان موضع سورة التحريم ومقاصدها ومكانتها التربوية في القرآن،والتعرف على أهم املبادئ والقيم واألساليب التربوية املستنبطة من سورة التحريم ،واقتراح لبعض التطبيقات
التربوية املستنبطة من سورة التحريم في واقع األسرة املعاصرة ،واستخدمت الدراسة املنهج االستنباطي،
وتوصلت لعدة نتائج منها :أن معرفة هللا حق املعرفة ،واإليمان بمالئكته وباليوم اآلخر ،وتعظيم نبيه صلى هللا
عليه وسلم أول ركيزة من ركائز سعادة الفرد واألسرة في الدنيا واآلخرة ،وأن تنوع أساليب تربية الجيل مطلب مهم
لتتحقق بذلك األهداف والغايات املنشودة ،وأن سورة التحريم تؤكد أن أسلوب الحوار من أهم األساليب
التربوية وأنجحها ،وأن اإلسالم ليس دين كبت وال إقصاء لآلخر ،والتأكيد على فاعلية استخدام أسلوب الترغيب
ُ
والترهيب ،والعمل على التوازن في استخدامها ،ومراعاة املخاطب في ذلك ،وأن تطبيق املضامين التربوية
املستنبطة من سورة التحريم في واقع األسرة املعاصر يؤدي إلى نجاح اآلباء واألمهات في تربية أبنائهم .
 دراسة ابن داود ( )2011هدفت الدراسة إلى الوقوف عند حقيقة الوسطية واالعتدال وارتباطهما بعالم األفكار،للوقوف على أسباب الغلو والتطرف واالنحراف ودور الجامعة في الوقاية والعالج لهذه األفكار ،كما هدفت
الدراسة لبيان الدور التربوي واإلعالمي واالجتماعي ملحاربة ظاهرة الغلو والتطرف ،وتم االعتماد على املنهج
التحليلي والوصفي لبيان معنى الوسطية ،ومن خالل الرسالة اتضح أهم السبل الواجب اتباعها لتحقيق
الوسطية منها :األولوية واألهمية القصوى للدور التربوي والتوجيهي للمؤسسات التعليمية ،ضرورة التكامل بين
املؤسسات الجامعية العربية وتبادل الخبرات واملعارف في مجال الفكر والدعوة إلى الوسطية ،ضرورة اعتماد
برامج تزرع في الطالب روح التسامح والتعاون في صيغة مادة دراسية في كل التخصصات.
 دراسة سعيد ( )2011وهدفت الدراسة لبيان أهمية املصطلحات التي عليها ركيزة أي موضوع من املواضيعالعلمية وأن أساس الفهم السليم ينبني على تحديد دالالت املصطلحات ،وتم االعتماد على املنهج الوصفي ،ومن
خالل البحث عن مفهوم الوسطية في القرآن والسنة تم التوصل إلى عدد من النتائج منها :لوسطية من خصائص
هذه األمة املتزنة ،امللتزمة باعتدالها وهي تمتاز بها ،وتنفرد بها عما سواها ،الوسطية سنة كونية وتشريعية وفطرية
كما تدل عليها جملة من النصوص السالفة ،طبيعة دين اإلسالم طبيعة شاملة عامة في تصوره وأحكامه
وعقائده وكلياته ومبادئه وما ذاك إال أنه مبني على الوسطية ،وينطلق منها.
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 دراسة عبد القادر ( )2011وهدفت بيان مفهوم الوسطية بين التساهل في الدين واملغاالة ،وتطهير ما ألصقباإلسالم وأهله من اتهامهم باإلرهاب والغلو والتطرف ،وتوضيح حاجة اإلسالم لتحسين عالقته مع الغرب والشرق
على مختلف األصعدة ،واستخدم الباحث املنهج االستقرائي واملنهج التحليلي ،وقد انتهت الدراسة لعدد من
النتائج أهمها :تعدد املعاني للوسطية بمعنى (العدل ،الخيرية ،البينية بين طرفين متناقضين) وال تنافي بينها لكنها
متكاملة يكمل بعضها بعضا ،اعتبر الباحث حسن الخلق أعلى ش يء في الوسطية التي جاء بها دين اإلسالم
الحنيف ،وجوب نشر تعاليم ومبادئ الوسطية في أنحاء العالم.
 دراسة الطويل ( )2011والتي هدفت إلى إيجاد شخصية إسالمية متزنة تقتدي بالسلف الصالح ،ومقاومة الغلووالتطرف في الدين وتعزيز الفكر الوسطي وبخاصة في أوساط الشباب ،وتم االعتماد على املنهج الوصفي ،ومن
خالل البحث تم التوصل إلى النتائج التالية ،منها وسطية اإلسالم شاملة لكل أمور الدين والدنيا واألخرة ،أبرز
خصائص اإلسالم (الوسطية) وهي ما يميز منهج أمة اإلسالم ويجعلها أهال للسيادة ،إبراز ثمرة الوسطية في حياة
األفراد واملجتمعات.
التعليق على الدراسات السابقة:
التقت معظم الدراسات السابقة الذكر مع الدراسة الحالية فيما يلي:
 تسعى الدراسات املتعلقة باملضامين إلى استنباط مضامين تربوية من كتاب هللا عز وجل. أهمية توضيح املعاني املختلفة ملفهوم الوسطية. أهمية الوسطية باعتبارها ضرورة ملحة في حياة األفراد لتكوين العالقات االجتماعية. إبراز ثمرة الوسطية في حياة األفراد واملؤسسات. جميع الدراسات السابقة تعالج موضوع الوسطية من جهة موضوعية.وقد تميزت الدراسة الحالية بما يلي:
 باختالف الدراسة الحالية عن الدراسات املذكورة في موضوع االستنباط حيث كانت الدراسة األولىاستنباط املضامين التربوية من سورة التحريم وتطبيقاتها التربوية ،في حين أن الدراسة الثانية تتحدث عن
املضامين التربوية املستنبطة من قصة موس ى عليه السالم وتطبيقاتها التربوية والدراسة الحالية تتحدث
عن املضامين التربوية من آيات الوسطية في القرآن الكريم.
 عمدت الدراسة الحالية إلى دراسة املفاهيم التربوية الدالة على الوسطية واالعتدال في القرآن الكريم. هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على أبرز املضامين التربوية من آيات الوسطية واالعتدال في الجانبالعقدي.
موضوعات الدراسة:
ً
أوال :وسطية اإلسالم في املنهج.
ً
ثانيا :العقيدة في هللا تعالى.
ً
ثالثا :العقيدة في املالئكة.
ر ً
ابعا :العقيدة في األنبياء والرسل.
ً
خامسا :وسطية اإلسالم في العبادات.
ً
سادسا :املضامين التربوية من اآليات الدالة على الوسطية في الجانب العقدي
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الدين اإلسالمي دين الوسطية واالعتدال فال إسراف وال تقتير ،وال بخل وال تبذير وال تطرف وال غلو وال
إفراط وال تفريط.
ولقد تميزت األمة اإلسالمية بخاصية منفردة لم تكن ألمة من األمم السابقة وهي ميزة الوسطية التي جعلها
هللا -سبحانه وتعالى -خصيصة ألمة محمد صلى هللا عليه وسلم.
والوسط اسم ملا بين طرفي الش يء ،وقد يطلق على ماله طرفان مذمومان كالجود بين البخل والسرف .وقد
يطلق على ماله طرف محمود وآخر مذموم كالجودة والرداءة ،تقول في الش يء :هذا وسط بين الحسن والرديء،
نسبا وأرفعهم ً
فالوسط الخيار ،فوسط الوادي خير مكان فيه ،ويقال فالن وسط في قومه ،إذا كان أوسطهم ً
مجدا،
ً
وقد كان في صفة نبينا صلى هللا عليه وسلم أنه كان من أوسط قومه أي خيارهم ،وقد جعل هللا أمته وسطا أي
ً
خيارا .واملقصود بالتوسط أن يتحرى املسلم االعتدال ويبتعد عن التطرف في األقوال واألفعال بحيث ال يغلو وال
َ
﴿ف ْ
يقصر ،وال ُيفرط وال ّ
اس َت ِق ْم
يفرط .فإن اإلفراط والتفريط مذمومان وقد نهى هللا عنهما وذم أهلهما ،فقال تعالى:
ِ
َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َّ ُ َ َ ْ َ ُ نَ
َ
كما أ ِمرت ومن تاب معك وال تطغوا ِإنه ِبما تعملو ب ِصير﴾ {هود.}112 :
وكثرت اآليات القرآنية في األمر بالوسطية والحث عليها ومدح أهلها ،وسيتم التطرق لبعض املضامين التربوية
لآليات الدالة على الوسطية في الجانب العقدي وجانب العالقات االجتماعية وفي جانب املعامالت املالية.
املضامين التربوية املستنبطة من اآليات الدالة على الوسطية في الجانب العقدي
يدا َو َما َج َع ْلناَ
الر ُسو ُل َع َل ْي ُك ْم َشه ً
﴿و َك َذل َك َج َع ْل َن ُاك ْم ُأ َّم ًة َو َس ًطا ّل َت ُك ُون ْوا ُش َه َداء َع َلى َّ
قال تعالىَ :
الناس َو َي ُكو َن َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
ْالق ْب َل َة َّالتي ُك َ
الر ُسو َل م َّمن َي َنقل ُب َع َلى َعق َب ْيه َوإن َك َان ْت َل َكب َير ًة إ َّال َع َلى َّالذ َ
نت َع َل ْي َها إ َّال ِل َن ْع َل َم َمن َي َّتب ُع َّ
ين َه َدى الل ُه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ
ّ
ّ
َ
ُ
ُ
ٌ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َّ
َ
ََ
ْ
ُ
َ
َ
اس لرؤوف َّر ِحيم﴾ {البقرة.}143 :
وما كان الله ِلي ِضيع ِإيمانكم ِإن الله ِبالن ِ
ً
(وسطا) يعني عدال ،فهذا تفسير الوسط وحقيقة معناه أنه اسم ملا بين طرفي الش يء وهو منه ،وأما الوسط
بسكون السين فهو ظرف ال اسم جاء على وزن نظيره في املعنى وهو بين أن تقول جلست وسط القوم أي بينهم .وقال
بعضهم ً
خيارا واللفظان مختلفان واملعنى واحد ألن الخير خير والخير عدل.
وصف هللا أمة اإلسالم بالوسطية؛ لتوسطهم في الدين ،فال هم أهل غلو فيه كغلو النصارى الذين غلوا
بالترهيب وقولهم في عيس ى عليه السالم ما قالوا فيه ،والهم أهل تقصير فيه ،كتقصير اليهود الذين بدلوا كتاب هللا
وقتلوا أنبياءهم ،وكذبوا على ربهم وكفروا به.
وتأتي الوسطية مقابل الغلو :وهو في سائر استعماالته يدل على الزيادة ومجاوزة األصل الطبيعي أو الحد
املعتاد ،فأصل الغالء االرتفاع ومجاوزة القدر في كل ش يء .وغال بالسهم يغلو ً
غلوا وغالى به غالة :رفع يده يريد به
أقص ى الغاية وهو من التجاوز .فالغالي بالسهم الرافع يده يريد به أقص ى الغاية ،وغالء في الدين واألمر يغلو ً
غلوا:
ً
جاوز حده ،وقال بعضهم غلوت في األمر ً
ً
وغالنيا إذا جاوزت فيه الحد وأفرطت فيه( .ابن منظور،
غلوا وغالنية
1993م)132-15 ،
والغلو هو مجاوزة الحد بأن يزاد في الش يء في حمده أو ذمه على ما يستحق ،وفي فتح الباري :هو املبالغة في
الش يء أو التشديد فيه بتجاوز الحد( .العسقالني1959 ،م )278-13 ،وقال الجصاص :هو مجاوزة حد الحق فيه.
َ
َ َْ َ ْ َ
اب ال
والحد هو :النص الشرعي من كالم هللا عز وجل وكالم رسوله صلى هللا عليه وسلم .قال تعالى﴿ :يا أهل ال ِكت ِ
َ َ ُ ْ َ ّ َّ ْ
َ ُْ ْ
ُ
تغلوا ِفي ِدي ِنك ْم َوال ت ُقولوا َعلى الل ِه ِإال ال َح ِ ّق﴾ {النساء.}171 :
والدين في اللغة :التذلل والخضوع ،واملراد به دين اإلسالم وطاعة هللا وعبادته وتوحيده ،وامتثال املأمور
واجتناب املحظور وكل ما يتعبد هللا عز وجل به( .الفيروز أبادي1996 ،م )1546 ،واإلفراط :بمعنى الغلو ،وهو تجاوز
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القدر في األمور ،والتفريط :هو بمعنى التقصير ،فمنهج أهل السنة وسط في ذلك بين غلو الخوارج وتفريط املرجئة،
َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ
ان أ ْم ُر ُه
وقد نه ى هللا عن طاعة هؤالء وأمر بمخالفتهم فقال تعالى﴿ :وال ت ِطع من أغفلنا قلبه عن ِذك ِرنا واتبع هواه وك
ُ ً
ف ُرطا﴾ {الكهف .}28 :فمتى ابتعد اإلنسان عن اإلفراط والتفريط فقد اعتدل على أوسط الطريق واستقام على
َ ُ
ُ ْ َ ً َ َّ ُ ُ َ َ َ َّ ُ ْ ُّ َ َ ُ
َ َ َّ َ َ
الس ُب َل ف َت َف َّرق ِبك ْم َعن َس ِب ِيل ِه ذ ِلك ْم
اطي مست ِقيما فات ِبعوه وال تت ِبعوا
الصراط املستقيم كما أمره هللا ﴿وأن هـذا ِص َر ِ
َ َّ ُ
َ َّ ُ َ
صاكم ِب ِه ل َعلك ْم ت َّت ُقون﴾ {األنعام.}153 :
و
فالوسطية تعني اتباع الصراط املستقيم والثبات عليه والحذر من امليل إلى أحد جانبيه ،ولقد ضرب النبي
ً
ً
محسوسا :فعن جابر بن عبد هللا رض ي هللا عنه قال :كنا عند النبي صلى هللا عليه
صلى هللا عليه وسلم لذلك مثال
ً
وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط األوسط فقال( :هذا سبيل
َ ُ ْ َ َّ ُ
ُ ْ َ ً َ َّ ُ ُ َ َ َ َّ ُ ْ ُّ َ َ ُ
َ َ َّ َ َ
صاكم ِب ِه
الس ُب َل ف َت َف َّرق ِبك ْم َعن َس ِب ِيل ِه ذ ِلكم و
اطي مست ِقيما فات ِبعوه وال تت ِبعوا
هللا) ثم تال هذه اآلية﴿ :وأن هـذا ِص َر ِ
َ َّ ُ َ
ل َعلك ْم ت َّت ُقون﴾ {األنعام .}153 :والوسط هنا :هو الش يء بين الشيئين ،متوسط بينهما( .العمر )33 ،وقالوا إن الوسط
هو العدل والخيار ،وذلك أن الزيادة على املطلوب في األمر إفراط ،والنقص عنه تفريط وتقصير ،وبهذا تتضح الخيرية
فالخيار هو الوسط بين طرفي أي :املتوسط بينهما( .الحسيني1990 ،م)4-2 ،
ً
أوال -وسطية اإلسالم في املنهج:
واملنهج في اللغة :النون والهاء والجيم أصالن متباينان.
األول :النهج والطريق ،ونهج لي األمر :أوضحه ،والجمع مناهج والثاني :االنقطاع ،أتانا فالن ينهج :منقطع
النفس.
ُ ّ َ ََْ ُ ْ ْ َ ً
ْ
َ
ً
َ
﴿لك ٍل جعلنا ِمنكم ِشرعة و ِمنهاجا﴾ (املائد.)48 :
واملنهج هو الطريق الواضح ،واملنهاج كاملنهج ،قال تعالىِ :
(الرازي1979 ،م)361-5 ،
وفي االصطالح :هو الطريق الواضح البين املعتدل الذي سار عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في العقيدة
والعبادة واألحكام واألخالق ،وسلكه من بعده صحابته رض ي هللا عنهم وأرضاهم ومن سار على طريقهم إلى يوم الدين
وهو القائم على كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما كان عليه السلف األخيار( .السديس2018 ،م،
)113
َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
َّ َ ُ
َ
َ
ُ
وب
وقد أمر هللا عباده املؤمنين أن يسألوه
ِ
﴿اهدن ــا ِ
الصراط املست ِقيمِ .صراط ال ِذين أنعمت عل ِيهم غ ِير املغض ِ
َ َ ْ َ َ َّ ّ
الض ِالين﴾ {الفاتحة .}7-6 :فاملغضوب عليهم وهم اليهود فرطوا وقصروا ،والضالين وهم النصارى غلوا
عل ِيهم وال
وأفرطوا وتشددوا حتى ابتدعوا ،والصراط املستقيم الذي هدى هللا إليه النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هو
العمل بالعلم في غير إفراط وال تفريط ،وقد أنعم هللا على أمة محمد صلى هللا عليه وسلم بالهداية إلى هذا الصراط
َ
ً
َّ َ ُ ْ َ ُ
َّ
َ َّ
َ َ ُ ُ ُّ َ َ
اس َما َوال ُه ْم َعن ِق ْبل ِت ِه ُم ال ِتي كانوا َعل ْي َها قل
املستقيم فكانوا بذلك أمة وسطا ،قال تعالى﴿ :سيقول السفهاء ِمن الن ُ ِ
َ َ َ
ً
ً
ْ ُ
َ َ
ّّ َْ ْ ُ َ َْ ْ
اط ُّم ْس َت ِقيمَ .وكذ ِل َك َج َعل َناك ْم أ َّمة َو َسطا﴾ {البقرة}143-142 :
ِلل ِه املش ِرق واملغ ِر ُب َي ْه ِدي َمن يشاء ِإلى ِص َر ٍ
َ ْ َ َ َ َ َّ
اعل ْم أ َّن ُه ال ِإل َه ِإال
ومن أبرز معالم منهج أهل اإلسالم :الجمع بين العلم والعمل ،فقال عز وجل في العلم﴿ :ف
َّ َ
ْ ُ
َ َّ ُ
َّ
الل ُه َو ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ
ات َوالل ُه َي ْعل ُم ُم َتقل َبك ْم َو َمث َواكم﴾ {محمد.}19 :
استغ ِف ْر ِلذ ِنبك وِلل ُمؤ ِم ِنين واملؤ ِمن ِ
َّ َ ُ َ
َ َ ُ َّ َ ُ
الت ْو َراة ث َّم ل ْم
ين ُح ِّملوا
ووصف القرآن الكريم اليهود في تركهم بالعمل بالتوراة بعد أن جاءتهم﴿ :مثل ال ِذ
ْ َ ْ َ َّ
َّ
َّ َ
َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ً ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َّ
ات الل ِه َوالل ُه ال َي ْه ِدي القوم الظ ِ ِاملين﴾ {الجمعة:
يح ِملوها كمث ِل ال ِحم ِار يح ِمل أسفارا ِبئ
س َمث ُل الق ْو ِم ال ِذين كذ ُبوا ِب َآي ِ
.}5
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َ َ
َ
ُ َ
ووصف النصارى الذين يعملون بغير علم وال هدى من هللا ﴿ث َّم ق َّف ْي َنا َعلى آث ِار ِهم ِب ُر ُس ِل َنا َوق َّف ْي َنا ِب ِع َيس ى ْاب ِن
َ
َ
َّ َ
وه َ ْرأ َف ًة َو َر ْح َم ًة َو َر ْه َبان َّي ًة ْاب َت َد ُع َ
يل َو َج َع ْل َنا في ُق ُلوب َّالذ َ
ين َّات َب ُع ُ
َم ْرَي َم َو َآت ْي َن ُاه اإلنج َ
وها َما ك َت ْب َن َاها َعل ْي ِه ْم ِإال ْاب ِتغاء
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ٌ ّ ْ ُ ْ َ
ُ
ر ْ
ض َو ِان الل ِه فما رعوها حق ِرعاي ِتها فآتينا ال ِذين آمنوا ِمنهم أجرهم وك ِثير ِمنهم فا ِسقون﴾ {الحديد.}27 :
ِ
َ َ َّ ُ ُ َّ ً َ َ ً َ َ َ َ ّ
الل ُه َّ
النب ّي َين ُم َب ّشر َ
ين
ث
ع
ب
ف
ة
د
اح
و
ة
م
أ
اس
الن
ان
﴿ك
:
تعالى
قال
،
املستقيم
اط
ر
للص
املؤمنين
هللا
وهدى
ِ
ُ ِِ
ِ ِ
ْ ََ ُ ْ
َ َ ْ ََ َ
َو ُم َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ّ َ ْ ُ َ َ ْ َ َّ
ف فيه إ َّال َّالذ َ
ين أ ُوت ُ
وه من َب ْعد ماَ
ِ
اس ِف َيما اختلفوا ِف ِيه وما اختل ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
نذ ِرين وأنزل معهم ال ِكتاب ِبالح ِق ِليحكم بين الن ِ
َ َ َ َ
َ ْ َ ّ ْ َ ّ
ّ ُ َّ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ
َ ُْ ُ ْ َ ّ َ ُ َ ْ ً َ َُْ ْ َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
اط
جاءتهم الب ِينات بغيا بينهم فهدى الله ال ِذين آمنوا ِملا اختلفوا ِف ِيه ِمن الح ِق ِب ِإذ ِن ِه والله يه ِدي من يشاء ِإلى ِصر ٍ
ُّم ْس َت ِقيم﴾ {البقرة.}213 :
فاملغضوب عليهم فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه ،والضالون هم الذين فقدوا العلم ،فهم هائمون
ً
في الضاللة ال يهتدون إلى الحق ،وكان منهج اإلسالم وسطا بين املنهجين وهو طريق العدل بين الطريقين املنحرفين.
ً
ثانيا :العقيدة في هللا تعالى:
 عقيدة اليهود في هللا تعالى:
اليهود من يزعمون أنهم أتباع موس ى عليه السالم ،وردت تسميتهم في القرآن بقوم موس ى ،وبني إسرائيل،
وأهل الكتاب ،وباليهود؛ اليهودية هي ديانة العبرانيين املنحدرين من إبراهيم عليه السالم املعروفين باألسباط ،أرسل
هللا إليهم موس ى ً
مؤيدا بالتوراة ً
نبيا لهم .واليهودية نسبة يهود الشعب ،وقد يكون منشأ النسبة إلى يهوذا أو أبناء
يعقوب عليه السالم ،ثم صارت ً
وصفا لليهود على سبيل التغليب( .الجنهي1999 ،م)459-1 ،
َ ْ
﴿إ َّنا أ َنزل َنا
ودين نبي هللا موس ى عليه السالم
الذي كان يدين به أتباعه من اليهود َكان اإلسالم ،قال تعالىِ :
ّ
َّ ْ َ َ َ ُ ً َ ُ ٌ َ ْ ُ ُ َ َّ ُّ َ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َّ َ َ ُ ْ َ َّ َّ ُّ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ ْ
َ
اب الل ِه
التوراة ِفيها هدى ونور يحكم ِبها الن ِبيون ال ِذين أسلموا ِلل ِذين هادوا والربا ِنيون واألحبار ِبما استح ِفظوا ِمن ِكت ِ
َّ ّ َ َ ّ
ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ ْ ُ ْ ْ َ َ َّ
َ َ ُ ْ ََْ ُ َ َ
اإلسالم وما اختلف ال ِذين أوتوا ال ِكتاب ِإال ِمن
﴿إن ِ
الدين ِعند الل ِه ِ
وكانوا علي ِه شهداء﴾ (املائدة )44 :وقال تعالىِ :
ْ
ّ
ّ َ
ُْ
َ
َ ُ ْ ْ َْ َ َ
ات الل ِه ف ِإ َّن الل ِه َس ِر ُيع ال ِح َساب﴾ {آل عمران ،}19 :أكرمهم هللا به
ب ْع ِد َما جاءه ُم ال ِعل ُم بغ ًيا َب ْين ُه ْم و َمن َيكف ْر ِب َآي ِ
ً
مؤقتا ببعثة النبي عيس ى عليه السالم ،ثم إن اليهود حرفوا دينهم
وفضلهم في ذلك الوقت على العاملين ،لكنه كان
وغيروا ما أنزل هللا ،فألصقوا صفات النقص باهلل تعالى ،وشبهوا الخالق باملخلوق ،فقالوا :إن هللا فقير ،ويد هللا
َّ َ ْ َ َ ّ ُ َ ْ َ َّ َ َ ُ ْ
ّ َ
َ ْ
َ
ين قالوا ِإ َّن الل َه ف ِق ٌير َون ْح ُن أغ ِن َياء
مغلولة ،تعالى هللا عن ذلك كما أخبرنا في كتابه بقوله ﴿ :لقد س ِمع الله قول ال ِذ
َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ َ َ َُْ ُ َ َ َْ َ ّ ََ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ
َ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ّ َ َ ْ َ َ َّ
اب ال َح ِريق .ذ ِلك ِبما قدمت أي ِديكم وأن الله ليس ِبظال ٍم
سنكتب ما قالوا وقتلهم األ ِنبياء ِبغي ِر ح ٍق ونقول ذوقوا عذ
ّْ
ِلل َع ِبيد﴾ {آل عمران.}182-181 :
عن ابن عباس رض ي هللا عنهما قال " :دخل أبو بكر الصديق رض ي هللا عنه بيت املدراس ،فوجد من يهود
ً
ناسا ً
كثيرا قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له :فنحاص ،كان من علمائهم وأحبارهم ،فقال أبو بكر رض ي هللا عنه
ً
محمدا رسول هللا ،قد جاءكم بالحق من عند هللا،
لفنحاص :ويحك يا فنحاص اتق هللا وأسلم ،فوهللا إنك لتعلم أن
ً
مكتوبا عندكم في التوراة واإلنجيل؛ قال فنحاص :وهللا يا أبا بكر ما بنا إلى هللا من فقر وإنه إلينا لفقير ،وما
تجدونه
ً
نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإنا عنه ألغنياء ،ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ،ينهاكم عن
الربا ويعطيناه ،ولو كان ًّ
غنيا عنا ما أعطانا الربا .فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال :والذي
نفس ي بيده لوال العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو هللا ،فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين فذهب
فنحاص إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :يا محمد انظر ماذا صنع بي صاحبك ،فقال رسول هللا صلى هللا
ً
ً
عظيما ،زعم أن هللا فقير
عليه وسلم ألبي بكر" :ما حملك على ما صنعت " قال :يا رسول هللا إن عدو هللا قال قوال
وأنهم عنه أغنياء!! فلما قال ذلك غضبت هلل مما قال ،فضربت وجهه ،فجحد ذلك فنحاص وقال :ما قلت ذلك،
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َ
َ ُ ْ َ َ
َّ َ ْ َ َ ّ ُ َ ْ َ َّ َ َ ُ ْ
ْ
ّ َ
َ َ ْ
َ
ين قالوا ِإ َّن الل َه ف ِق ٌير َون ْح ُن أغ ِن َياء َس َنك ُت ُب َما قالوا َوق ْتل ُه ُم األ ِنب َياء ِبغ ْي ِر َح ٍ ّق
فأنزل هللا تعالى﴿ :لقد س ِمع الله قول ال ِذ
ََُ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ
َ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ّ َ َ ْ َ َ َّ ّ ْ
َ
اب ال َح ِريق .ذ ِلك ِبما قدمت أي ِديكم وأن الله ليس ِبظال ٍم ِللع ِبيد﴾ {آل عمران.}182-181 :
ونقول ذوقوا عذ
َّ َ َّ ُ ْ ُ ّ َ َ ْ ً َ َ ً َ ُ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ً َ َ ً
اعفه له أضعافا ك ِثيرة﴾ {البقرة.}245 :
يشير إلى قوله تعالى﴿ :من ذا ال ِذي يق ِرض الله قرضا حسنا فيض ِ
فقال فنحاص هو ومن معه من اليهود :إن هللا يطلب القرض ،إن هللا افتقر .تعالى هللا عن ذلك.
 عقيدة النصارى في هللا تعالى:
والنصارى هم الذين يزعمون أنهم أتباع عيس ى عليه السالم سمو بذلك نسبة إلى (نصرانة) قرية املسيح
عليه السالم من أرض الجليل( ،الخلف2004 ،م )163 ،ويطلق على ديانتهم النصرانية ،ووردت تسميتهم في القرآن
بالنصارى وبني إسرائيل ،وأهل الكتاب ،وأهل اإلنجيل( .الخلف2004 ،م)133 ،
أرسل هللا تعالى عيس ى عليه السالم إلى بني إسرائيل من بعد موس ى ليهديهم إلى صراط هللا املستقيم ،فضلوا
ً
ضالال ً
كبيرا ،ولم تضل أمة من األمم كما ضلت النصارى ،وأي ضالل بعد وصف هللا تعالى لهم بالضالل كما ورد في
َ َ ْ َ َ َّ ّ
سوره الفاتحة﴿ :اهد َن ــا ّ َ َ ُ َ
َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ
الض ِالين﴾ {الفاتحة:
وب عل ِيهم وال
ِ
ِ
الصراط املست ِقيمِ .صراط ال ِذين أنعمت عل ِيهم غ ِير املغض ِ
 .}7-6فاملغضوب عليهم هم اليهود ،أما النصارى فهم أهل الضالل.
ً
ً
ولقد ابتلى هللا النصارى
شديدا حينما خلق عيس ى من أم بال أب ،وبما أجراه سبحانه وتعالى على يديه
ابتالء
من معجزات :من إحياء املوتى بإذن هللا ،وإبراء األكمه واألبرص بإذن هللا ،لكنه عليه السالم ما فتئ يذكرهم باهلل،
وأنه عبد هللا ورسوله ،لكن أبت النصارى إال الغلو والضالل كما أخبر هللا عنهم ،فانحرفوا عن جادة الطريق وأشركوا
مع هللا غيره ،وافترقوا على فرق وأحزاب يكفر بعضهم ً
بعضا:
فقالت طائفة منهم :إن هللا هو املسيح ابن مريم:
لقد غلت النصارى في املسيح عيس ى عليه السالم حتى قالت طائفة منهم :إن هللا هو املسيح ابن مريم كما
َّ
ُ َ
﴿ل َق ْد َك َف َر َّالذ َ
ين َق ُآل ْوا إ َّن ال ّل َه ُه َو ْاملَس ُ
يح ْاب ُن َم ْرَي َم ق ْل ف َمن
أخبر تبارك وتعالى عنهم في كتابه ر ًّادا عليهم هذه الكفر:
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ ُ َ ّ
الله َش ْي ًئا إ ْن َأ َر َاد َأن ُي ْهل َك ْاملَس َ
األ ْرض َجم ً
يعا﴾ {املائدة.}17 :
يح ْاب َن َم ْرَي َم َوأ َّم ُه َو َمن ِفي
ِ
ي ْم ِلك ِمن ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وقالت طائفة من النصارى :املسيح ابن هللا:
َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ ْ ٌ ْ ُ ّ َ َ َ ْ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ّ
الله َذلكَ
كما أخبر هللا عنهم في كتابه الكريم﴿ :وقال ِت اليهود عزير ابن الل ِه وقالت النصارى امل ِسيح ابن ِ ِ
َ َ ََ
َ َ ْ َ َّ َ َ ْ
ّ َ َّ ْ َ ُ
َق ْو ُل ُهم ب َأ ْف َواهه ْم ُي َ
ين ك َف ُروا ِمن ق ْب ُل قاتل ُه ُم الل ُه أنى ُيؤفكون﴾ {التوبة.}30 :
ض ِاهئون قول ال ِذ
ِ ِِ
َّ
وهذا ما صرحت به أناجيلهم املحرفة ،حيث جاء في (إنجيل متى) أن املسيح عليه السالم سأل بطرس :ماذا
يقول الناس عنه وقال( :أنت هو ابن هللا الحي)( .السقاف2011 ،م)295-1 ،
وقالت طائفة أخرى :أن هللا ثالث ثالثة:
ُ
ّ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
كما أخبر هللا تبارك وتعالى عنهم وكفرهم بمقولتهم هذه﴿ :ل َق ْد ك َف َر الذ َ
ين قالوا ِإ َّن الل َه ث ِالث ثالث ٍة َو َما ِم ْن
ِ
َ َّ َ ٌ َ ٌ َ َّ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َ ُ ُ َ َ َ َ َّ َّ َّ َ َ َ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ ٌ َ
اب أ ِليم﴾ {املائدة.}73 :
ِإل ٍـه ِإال ِإلـه و ِاحد وِإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن ال ِذين كفروا ِمنهم عذ
 عقيدة املسلمين في هللا تعالى:
عقيدة أهل اإلسالم في هللا عز وجل عقيدة صافية ،تتهاوى أمامها جميع الديانات السماوية ،فاهلل سبحانه
وتعالى عند املسلمين هو البارئ املصور امللك املدبر ،الذي ال يخفى عليه ش يء في األرض وال في السماء ،الذي لم يلد
ولم يولد ولم يكن له ً
كفوا أحد ،األول واآلخر والظاهر والباطن ملك السماوات واألرض الذي يعلم السر وأخفى،
أفعاله كلها رحمة وحكمة ومصلحة للخلق ،ما شاء سبحانه كان وما لم يشأ لم يكن ،ال معقب لحكمه وال راد
لقضائه ،ال يسأل عما يفعل وهم يسألون ،اإلله الحق املعبود وما سواه من اآللهة باطل ،املوصوف بصفات الجمال
والجالل والكمال ،وأي وصف من صفات الكمال ال نقص فيه بوجه من الوجوه فاهلل متصف به عند أهل اإلسالم.
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وقد زرع النبي صلى هللا عليه وسلم هذه العقيدة في قلوب أصحابه بقوله وفعله ،وقد قال هللا تعالى عنهم:
َ
ُ
َ
َ ُ ْ
ّ
َ
ُ
ُْْ َ ُ
َُ ُ
َ
﴿آم َن َّ
الر ُسو ُل ِب َما أ ِنز َل ِإل ْي ِه ِمن َّرِّب ِه َواملؤ ِم ُنون ك ٌّل َآم َن ِبالل ِه َو َمآل ِئك ِت ِه َوك ُت ِب ِه َو ُر ُس ِل ِه ال ن َف ّ ِرق َب ْي َن أ َح ٍد ِّمن ُّر ُس ِل ِه َوقالوا
َ
َْ
َ َ ُ َ
َس ِم ْع َنا َوأط ْع َنا غ ْف َران َك َرَّب َنا َوِإل ْي َك امل ِصير﴾ {البقرة.}285 :
فاملسلمون يصفون هللا تعالى بكل صفات الكمال والجالل ،وينزهون هللا تعالى عن صفات النقص والعيب،
السم ُيع َ
َ ْ َ َ ْ َ ٌ َ ُ َ َّ
الب ِصير﴾ {الشورى.}11 :
فال تشبيه وال تمثيل وال تحريف وال تعطيل ،فهو سبحانه﴿ :ليس ك ِمث ِل ِه ش ْيء وهو ِ
َ َ
َ ُ ْ ُ
َ ّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َّ َ ْ
ين ُيل ِح ُدون ِفي أ ْس َمآ ِئ ِه َس ُي ْج َز ْو َن َما كانوا َي ْع َملون﴾ {األعراف:
وقال تعالى﴿ :وِلل ِه األسماء الحسنى فادعوه ِبها وذروا ال ِذ
ُ ْ ُ َ َّ ُ ََ
َّ ُ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ
 .}180ونختم بسورة جمعت عقيدة أهل اإليمان ،قال هللا تعالى﴿ :قل هو الله أحد .الله الصمد .لم ي ِلد ولم يولد.
َ ُ َّ ُ َ
َول ْم َيكن ل ُه ك ُف ًوا أ َحد﴾ {اإلخالص.}4-1 :
ً
ثالثا :العقيدة في املالئكة:
 عقيدة اليهود في املالئكة:
تفرقت اليهود إلى فرق ،كما أن النصارى افترقوا إلى فرق ،كما أن هذه األمة افترقت إلى فرق كما قال صلى
هللا عليه وسلم " :افترقت اليهود على احدى أو ثنتين وسبعين فرقة ،وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين
فرقة ،وتفترق أمتي على ثالث وسبعين فرقة"( .سنن أبو داود)4596 ،
تفرق اليهود إلى فرق ونواح شتى دينية وسياسية وقبلية ،وأهم فرق اليهود الدينية فرقتان:
 فرقة شاسديم :ومن عقيدة هذه الفرقة أنها تؤمن بالبعث وقيامة األموات واملالئكة والعالم اآلخر. فرقة الصدوقيين :وهذه ال تؤمن بالبعث واآلخرة والجنة والنار ،وتنكر وجود املالئكة واألرواح والشياطيينوالعالم اآلخر.
ومن الطوائف التي تؤمن باملالئكة طائفة حكى لنا القرآن الكريم عداوتها للمالئكة وخاصة جبريل عليه
ُ ْ َ َ َ َ ُ ًّ ّ ْ َ َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ّ ُ َ ً ّ
ص ِّدقا ِملَا َب ْي َن َي َد ْي ِه َو ُه ًدى َو ُب ْش َرى
السالم ،قال تعالى﴿ :قل من كان عدوا ِل ِجب ِريل ف ِإنه نزله على قل ِبك ِب ِإذ ِن الل ِه م
ّ
ّْ َ
َ َ َ َ ُ ًّ ّ ّ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ
ْ ْ
ال ف ِإ َّن الل َه َع ُد ٌّو ِللكا ِف ِرين﴾ {البقرة.}98 ،97 :
ِلل ُمؤ ِم ِنين .من كان عدوا ِلل ِه ومآل ِئك ِت ِه ورس ِل ِه و ِجب ِريل و ِميك
وعن أنس رض ي هللا عنه قال بلغ عبد هللا بن سالم مقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة فأتاه،
فقال :إني سائلك عن ثالث ال يعلمهن إال نبي ،قال :ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة ومن أي
ً
ش يء ينزع الولد إلى أبيه ،ومن أي ش يء ينزع إلى أخواله فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :خبرني بهن آنفا
جبريل" ،قال فقال عبد هللا :ذاك عدو اليهود من املالئكة( .البخاري)3329 ،
 عقيدة النصارى في املالئكة:
ً
إذا كان من اليهود من عادى املالئكة خصوصا جبريل عليه السالم ،فقد بالغت بعض فرق النصارى في
ً
خصوصا في جبريل عليه السالم حتى رأوا أنه منبثق من الرب.
اعتقادهم في املالئكة
ً
فأما الطائفة الكاثوليكية فمن عقائدها أن روح القدس نشأ من هللا األب ومن االبن معا ،وأما الطائفة
األرثوذكسية فتذهب إلى أن روح القدس منبثق عن األب وحده( .الخلف2004 ،م)260 ،
 عقيدة املسلمين في املالئكة:
ً
جاءت عقيدة املسلمين في املالئكة وسطا بين تفريط اليهود وغلو النصارى ،فاملسلمون يؤمنون بجميع
املالئكة الذين أخبر هللا عنهم وأعلمنا بأسمائهم ،والذين لم يخبرنا عنهم ،دون غلو أو ازدراء.
َ
ُ
َّ
َ
َ
َ
﴿ال َي ْع ُ
صون الل َه َما أ َم َر ُه ْم َو َي ْف َعلون َما
وعقيدة املسلمين في املالئكة أنهم خلق مطهرون ،خلقهم هللا من نور،
ْ
ُيؤ َم ُرون﴾ {التحريم.}6 :
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ْ
َ
َ ً َ َ
ََْ
﴿و َج َع ُلوا ْاملَ َالئ َك َة َّالذ َ
وهم عباد الرحمنَ :
ين ُه ْم ِع َب ُاد َّ
الر ْح َم ِن ِإناثا أش ِه ُدوا خلق ُه ْم َس ُتك َت ُب ش َه َاد ُت ُه ْم
ِ
ِ
َُ
َو ُي ْسألون﴾ {الزخرف .}19 :ويؤمنون بما ورد من أسمائهم على جهة التفصيل ،فمنهم جبريل عليه السالم ،وملك
املوت ،ومالك خازن النار ،وحملة العرش ،إلى غير ذلك من التفاصيل.
ً
رابعا :العقيدة في األنبياء والرسل:
 موقف اليهود من األنبياء والرسل
َ
ال توجد أمة من األمم تنقصت أنبياء هللا ورسله كما فعلت أمة يهود ،فمواقفهم مع أنبياء هللا كثيرة منها:
تفريقهم بين أنبياء هللا ورسله:
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ َ ّ َ ُر ُ َ ُ ُ َن َ ُ َ ّ ُ ْ َ ْ َ ّ َ ُر ُ َ ُ ُ َن ُ ْ
ُ
ْ
َ
ض
﴿إن ال ِذين يكفرون ِبالل ِه ُو س ِل ِه وي ِريدو أن يف ِرقوا َبين الل ِه و س ِل ِه ويقولو نؤ ِمن ِببع ٍ
قال هللا تعالىِ َ:
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َو َن ْك ُف ُر ب َب ْعض َو ُير ُيدو َن أن َي َّتخذوا َب ْي َن ذل َك َسبيال .أ ْولـئ َك ُه ُم الكاف ُر َ
ون َح ًّقا َوأ ْع َت ْد َنا للكافر َ
ين َعذ ًابا ُّم ِه ًينا﴾ {النساء:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ٍ ِ
ِ
.}151-150
وعن قتادة قال " :أولئك أعداء هللا اليهود والنصارى ،آمنت اليهود بالتوراة وموس ى ،وكفروا باإلنجيل
وعيس ى ،وآمنت النصارى باإلنجيل وعيس ى ،وكفروا بالقرآن ومحمد صلى هللا عليه وسلم ،فاتخذوا اليهودية
والنصرانية ،وهما بدعتان ليستا من هللا ،وتركوا اإلسالم وهو دين هللا الذي بعث به رسله"( .الطبري2001 ،م-7 ،
)636
وقال ابن جريج رحمه هللا" :اليهود والنصارى ،آمنت اليهود بعزير وكفرت بعيس ى ،وآمنت النصارى بعيس ى
﴿و ُير ُيدو َن َأن َي َّتخ ُذ ْوا َب ْي َن َذل َك َسبيال﴾ قالً :
وكفرت بعزير ،وكانوا يؤمنون بالنبي ويكفرون باآلخرَ ،
دينا يدينون به
ِ
ِ
ِ
ِ
هللا"( .الطبري2001 ،م)637-7 ،
قال القرطبي رحمه هللا في هذه اآلية " :ملا ذكر املشركين واملنافقين ذكر الكفار من أهل الكتاب ،اليهود
والنصارى ،إذ كفروا بمحمد صلى هللا عليه وسلم ،وبين أن الكفر به كفر بالكل؛ ألنه ما من نبي إال وقد أمر قومه
َ َ
ّ
ُ ْ
باإليمان بمحمد صلى هللا عليه وسلم وبجميع األنبياء عليهم الصالة والسالم .ومعنىَ ﴿ :و ُي ِر ُيدون أن ُي َف ّ ِرقوا َب ْي َن الل ِه
َو ُر ُس ِل ِه﴾ {النساء ،}150 :أي بين اإليمان باهلل واإليمان برسله ،فنص سبحانه على أن التفريق بين اإليمان باهلل ورسله
كفر ،وإنما كان ً
كفرا ألن هللا فرض على الناس أن يعبدوه بما شرع لهم على ألسنة الرسل ،فإذا جحدوا الرسل ردوا
عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهم ،فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا بالتزامها ،فكانوا كجحد الصانع
سبحانه ،وجحد الصانع كفر ملا فيه من ترك الطاعة ونبذ العبودية ،وكذا التفريق بين رسله في اإليمان بهم كفر ،وهي
َْ
ُ َ ُْ
ض ﴾ {النساء .}150 :وهم اليهود آمنوا بموس ى عليه
ض َونك ُف ُر ِب َب ْع
املسألة الثانية لقوله تعالىَ ﴿ :و ُيقولون نؤ ِم ُن ِب َب ْع
ٍ
ٍ
َ َ
ُ ْ
السالم وكفروا بعيس ى وبمحمد عليهم السالم ،وقالوا لعوامهم :لم نجد ذكر محمد في كتبناَ ،
﴿و ُي ِر ُيدون أن َي َّت ِخذوا َب ْي َن
َذل َك َسبيال﴾ {النساء .}150 :أي بين اإليمان والجحد ً
طريقا ،أي ً
ً
مبتدعا بين اإلسالم واليهودية ،فأكد هللا كفرهم
دينا
ِ
ِ
َُْ َ ُ ُ ْ َ
َ
ًّ
َ
ُ
بقوله﴿ :أولـ ِئك هم الكا ِفرون حقا﴾ {النساء( .}151 :القرطبي1964 ،م.)5-6 ،
تنقصوا األنبياء واتهموهم بالباطل:
"من يقرأ التوراة التي حرفها اليهود والكتب امللحقة بها يجد أنها ال تصف أنبياء هللا املوكلين بهداية الناس
وتعليمهم الهدى والخير بصفات الصالحين واألتقياء ،بل يجد أن العهد القديم ينسب إليهم ً
كثيرا من املخازي والقبائح
التي يتنزه عنها كثير من الناس العاديين ،فكيف يليق أن ينسب ش يء من ذلك إلى األنبياء الذين قد اصطفاهم هللا
وخصهم بهذه املهمة العظيمة وهي تبليغ دينه ،والذين هم قدوة للصالحين وأئمة البر والتقى.
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ً
ً
ومما ال شك فيه أن األنبياء عليهم السالم أكمل الناس دينا وورعا وتقوى ،وأن هللا اصطفاهم ورعاهم
وكملهم وحفظهم وعصمهم من القبائح والرذائل ،هذه حقيقتهم بال مراء وال تردد ،وما أضافه اليهود إليهم مما ال يليق
نسبته إليهم هو محض افتراء وكذب ،ودليل واضح على تحريفهم لكتبهم ألغراض في نفوسهم ،غير مراعين حرمة ملقام
ْ
ُ
لقهم ( ".الخلف2004 ،م،
النبوة ،وال ملا جبل هللا عليه أولئك األنبياء عليهم السالم من الكمال البشري في خلقهم وخ ِ
)108
قتل بعضهم أنبياء هللا:
َ َ ُ َّ َ َ ُ ْ َ ُ ٌ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ً َ َّ ْ ُ ْ َ َ ً َ ْ ُ ُ
قال هللا تعالى﴿ :أفكلما جاءكم رسول ِبما ال تهوى أنفسكم استكبرتم فف ِريقا كذبتم وف ِريقا تقتلون﴾ {البقرة:
 .}87فقد قتلوا نبي هللا زكريا وابنه يحيى -عليهما السالم ،-وقتلوا حزيقال عليه السالم ،وقد أرادوا قتل املسيح عيس ى
ابن مريم عليه السالم ،لكن هللا حفظه من كيدهم ،وألقى شبهة على غيره فقتلوه وصلبوه ،وهم يعتقدون أنهم قتلوا
َ َ ْ ْ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ّ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ
ُ ّ َ َ ُ ْ َ َّ َّ َ ْ َ ْ
ين اخ َتل ُفوا
وه َول ِـكن ش ِبه لهم وِإن ال ِذ
املسيح﴿ :وقوِل ِهم ِإنا قتلنا امل ِسيح ِعيس ى ابن مريم رسول الل ِه وما قتلوه وما صلب
َ
َ ّ ُّْ َ َ
َ
ّ
ّ
َ
وه َيق ًيناَ .بل َّ َف َع ُه الل ُه إل ْيه َوك َ
ْ ْ َّ ّ َ َ َّ ّ َ َ َ َ ُ ُ
ان الل ُه َع ِز ًيزا َح ِك ًيما﴾
ر
ِ ِ
ِف ِيه ل ِفي ش ٍك ِمنه ما ل ُهم ِب ِه ِمن ِعل ٍم ِإال ِاتباع الظ ِن وما قتل ِ
{النساء( .}158-157 :با عبد هللا1994 ،م)270 ،
 موقف النصارى من األنبياء والرسل:
فريقا منهم وقتلوا ً
إذا كان اليهود -املغضوب عليهم -قد استهانوا باألنبياء والرسل فكذبوا ً
فريقا آخر ،فإن
النصارى -الضالين -غلب عليهم الغلو تجاه رسول هللا إليهم عيس ى عليه السالم ،حتى خلعوا عليه من صفات هللا
ً
شريكا ،بل جعله بعضهم ً
ابنا هلل ،وقال آخرون هو هللا.
تعالى ،فجعلوا هلل
فرقت النصارى بين أنبياء هللا ورسله فكفروا باهلل ورسله:
َ
ّ
ْ
ّ
ْ
ُ
َ
ين َيك ُف ُر َ
وشأنهم في ذلك شأن اليهود ،قال تعالى﴿ :إ َّن َّالذ َ
ون ِبالل ِه َو ُر ُس ِل ِه َو ُي ِر ُيدون أن ُي َف ّ ِرقوا َب ْي َن الل ِه َو ُر ُس ِل ِه
ِ
ِ
َو ُيق ُولو َن ُن ْؤم ُن ب َب ْعض َو َن ْك ُف ُر ب َب ْعض َو ُير ُيدو َن َأن َي َّتخ ُذ ْوا َب ْي َن َذل َك َسبيالُ .أ ْو َلـئ َك ُه ُم ْال َكاف ُر َ
ون َح ًّقا َو َأ ْع َت ْد َنا ل ْل َكافرينَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ِ ِِ
ِ ٍ ِ
ِ
َ
َعذ ًابا ُّم ِه ًينا﴾ {النساء.}151-150 :
ذكر اإلمام الطبري رحمه هللا في تفسيره أن النصارى ممن آمن ببعض األنبياء وكفر ببعض ،حيث آمنوا
بعيس ى وموس ى وكفروا بمحمد صلى هللا عليه وسلم ،ورسالة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم ناسخة ملا قبلها ،فمن
لم يؤمن به فكأنه لم يؤمن بنبيه؛ ألن كل األنبياء أمروا قومهم باإليمان بالنبي محمد وبجميع األنبياء( .الطبري،
2001م)634-7 ،
 موقف املسلمين من األنبياء والرسل:
إذا كان اليهود قد غلبت عليهم االستهانة والتفريط في حق األنبياء ،والنصارى قد غلب عليهم الغلو واإلفراط،
فإن املسلمين أهل الوسطية واالعتدال.
ً
فاملسلمون ءامنوا بجميع األنبياء والرسل دون تفريق بين أحد منهم ،وذلك اتباعا ألمر هللا تعالى ،قال
األس َباط َو َما ُأوت َي ُم َ
وب َو ْ
ُ ُ ْ َ َّ ّ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ
يل َوإ ْس َح َق َو َي ْع ُق َ
يم َوإ ْس َم ِ َ
وس ى
ِ
ِ
اع ِ
سبحانه﴿ :ق ُولوا آمنا ِبالل ِه ومآ أ ِنزل ِإلينا وما أ َ ِنزل ِإلى ِإبر ِاه ِ
َ
َ َّ َ
َ ُ ُ
َ
َوع َ
الن ِب ُّيون ِمن َّرِّب ِه ْم ال ن َف ّ ِرق َب ْي َن أ َح ٍد ِّم ْن ُه ْم َون ْح ُن ل ُه ُم ْس ِل ُمون﴾ {البقرة .}136 :فهذا أمر من هللا تعالى
يس ى َو َما أو ِتي
ِ
الر ُسو ُل ب َما ُأنزلَ
للمؤمنين بأن يؤمنوا بكل األنبياء دون تفريق ،واستجاب املؤمنون ألمر ربهم كما قال عز وجلَ :
﴿آم َن َّ
ِ
ِ
َ
ّ َ ُْْ ُ َ ُ َ َ ّ
الله َو َمآلئ َكته َو ُك ُتبه َو ُر ُسله َال ُن َف ّر ُق َب ْي َن َأ َحد ّمن ُّ ُسله َو َق ُال ْوا َسم ْع َنا َو َأ َط ْع َنا ُغ ْف َر َانكَ
ٍ ِ ر ِِ
ِِ
ِِ
ِ ِِ
ِإل ْي ِه ِمن َّرِب ِه واملؤ ِمنون ك ٌّل آمن ِب ِ
ِ
ِ
َ
َْ
َرَّب َنا َوِإل ْي َك امل ِصير﴾ {البقرة.}285 :
البادي

()113

المضامين التربوية المستنبطة من اآليات الدالة على الوسطية
في الجانب العقدي

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد الخامس ــ العدد الثاني والثالثون ــ أغسطس 2021م

ومن أركان اإليمان :اإليمان بالرسل ،ففي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه أن النبي
قال " :اإليمان أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره"( .مسلم)36-1 ،8 ،
فاملسلمون ال ينتقصون ً
أحد من األنبياء وهم أشد الناس ً
حبا للنبي محمد  ،وذلك أن األنبياء خير خلق
َّ ّ َ ْ َ
اصط َفى َآد َم
﴿إن الله
هللا ،وأكرم الخلق على هللا ،اصطفاهم من بين خلقه ،وأرسلهم مبشرين ومنذرين ،قال تعالىِ :
َُ ً َ َ َْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
ان َعلى ال َع ِاملين﴾ {آل عمران.}33 :
ونوحا وآل ِإبر ِاهيم وآل ِعمر
ًّ
فمحبة األنبياء واجبة ،ونصرتهم الزمة ،وهم أشد الناس حبا لألنبياء عامة ،والنبي محمد خاصة ،وقد
صح عنه أنه قال" :ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين" (البخاري،)12-1 ،15 ،
َ َ
ُ َ
َّ ُ َل َّ َ َ َ َ َّ ّ َ َ َ َ َّ ُ َ
﴿ما َك َ
وقال سبحانهَّ :
ان الل ُه ِبك ِ ّل ش ْي ٍء َع ِل ًيما﴾
ان ُم َح َّم ٌد أ َبا أ َح ٍد ِّمن ّ ِر َج ِالك ْم َول ِكن رسو الل ِه وخاتم الن ِب ِيين وك
{األحزاب.}40 :
جسد الصحابة رضوان هللا عليهم أروع املثل في اإلخالص والحب فلما هاجر النبي إلى املدينة نزل بدار أبي
أيوب األنصاري رض ي هللا عنه وكان من طابقين ،فقال أبو أيوب( :اصعد يا رسول هللا إلى فوق ،فقال له النبي " :
السفل أرفق بي؛ يغشاني أصحابي" ،فصعد أبو أيوب هو وامرأته ،يقول :وكان لنا ُحب فانكسر ،فجففته بلحافي أنا
وامرأتي ،وهللا مالنا لحاف غيره ،مخافة أن تسقط قطرة على رسول هللا  ،وبينما أسير إذ خطر ببالي :أأنا أسير على
سقيفة تحتها رسول هللا  ! فانجمعت أنا وامرأتي في ركن حتى أصبحنا ،ونزلت إلى رسول هللا وقلت له :اصعد إلى
ً
فوق ،وكنا ال نأكل حتى يأكل ،فنتحرى موضع يده فنأكل ،فقدمت إليه ً
يوما بصال فرجع كما هو ،فقلت :يا رسول هللا
أحرام هو قال" :ال ،ولكني أناجي من ال تناجي" .فقلت ال بأس يا رسول هللا أكره الذي تكره)( .البخاري)855 ،
إن املسلمين مع حبهم العظيم لألنبياء عليهم الصالة والسالم وتقديرهم حق قدرهم ،إال أنهم لم يرفعوهم
فوق مقامهم ،ولم يفرطوا أو ينتقصوا من شأنهم ومنزلتهم ،فوصفوا األنبياء بما وصف هللا تعالى ،فاملسيح عبد هللا
ورسوله ،وموس ى كليم هللا وبرأه هللا مما قالت اليهود ،وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان كلهم
عباد هللا ورسل هللا ،حتى نبينا محمد  لم يغالوا فيه كما غلت اليهود والنصارى ،فهو عبد هللا ورسوله ،قال تعالى:
َ
ََ
َ
﴿ فأ ْو َحى ِإلى َع ْب ِد ِه َما أ ْو َحى﴾ {النجم.}10 :
وقال النبي  " :ال تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ،فإنما أنا عبده ،فقولوا :عبد هللا ورسوله"
(البخاري)167-4 ،3445 ،
ّ ً
فاألنبياء والرسل ليسوا بآلهة وال أبناء آلهة ،كما ضل النصارى في عيس ى ابن مريم ،وليسوا فساقا كما
صورهم اليهود يشربون الخمر ويميلون عن عبادة هللا تعالى ،وموقف املسلمين من أنبياء هللا ورسله موقف وسط
معتدل ال إفراط وال تفريط فيه.
ً
خامسا :وسطية اإلسالم في العبادات:
 العبادة عند اليهود:
ً
جاء موس ى عليه السالم رسوال من عند هللا لينقذ بني إسرائيل من بطش فرعون ،وجاوز بهم البحر ،وملا
ً
أصبحوا في نعمة من هللا تعالى يجب عليهم شكرها إذا بهم يطلبون من موس ى عليه السالم أن يجعل لهم إلها:
وس ى ْ
ص َنام َّل ُه ْم َق ُال ْوا َيا ُم َ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َْ ْ َ َََ ْْ ََ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ََ َ ْ
اج َعل َّل َنا إ َل ًـها َك َما َل ُه ْم ِآل َه ٌة َق َ
ال
﴿وجاوزنا ِبب ِني ِإسرآ ِئيل البحر فأتوا على قو ٍم يعكفون على أ ٍ
ِ
ُ َ َ ُ
ِإ َّنك ْم ق ْو ٌم ت ْج َهلون﴾ {األعراف .}138 :ودعاهم موس ى عليه السالم إلى توحيد هللا تعالى وأن الذين يعبدون األصنام
ُ
﴿إ َّن َهـؤالء ُم َت َّب ٌر
عملهم باطل ،وذكرهم بفضل هللا عليهم إذ نجاهم من فرعون وعذابه لهم وقتله أبناءهم،
قال تعالىِ :
َ
َ َ َ َ ْ َ ّ َ ْ ُ ْ َ ً َ ُ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ
َ ُ ْ ُ
ُ
ْ
ْ َ نَ
َ
ُ
ْ
َ
ََ
ضلك ْم َعلى ال َع ِاملينَ .وِإذ أنج ْيناكم ِّمن ِآل ِفرعو
اط ٌل َّما كانوا َي ْع َملون .قال أغير الل ِه أب ِغيكم ِإلـها وهو ف
َّما ه ْم ِف ِيه وب ِ
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ُ
َ ُ
ُ
َ ُ َ َ ُ
َ ُ ُ َُ ْ ُ ََ ََْ
َ
اب ُيق ِّتلون أ ْب َناءك ْم َو َي ْس َت ْح ُيون ِن َساءك ْم َو ِفي ذ ِلكم َبالء ِّمن َّرِّبك ْم َع ِظيم﴾ {األعراف.}141-139 :
يسومونكم سوء العذ ِ
ً
لكنهم لم يسمعوا نصح موس ى عليه السالم ،فما أن تركهم وذهب يناجي موس ى ربه حتى صنعوا عجال وعبدوه من دون
َّ ُ َ َ
ْ َ َ َّ
ً َ ُ
َ
ً
هللاَ :
﴿و َّات َخ َذ َق ْو ُم ُم َ
وس ى ِمن َب ْع ِد ِه ِم ْن ُح ِل ِ ّي ِه ْم ِع ْجال َج َس ًدا ل ُه خ َو ٌار أل ْم َي َر ْوا أ َّن ُه ال ُيك ِل ُم ُه ْم َوال َي ْه ِد ِيه ْم َس ِبيال َّاتخذ ُوه
َ ُ ْ َ
َوكانوا ظ ِ ِاملين﴾ {األعراف( .}148 :با عبد هللا1994 ،م)246 ،
ً
فقديما عبد اليهود العجل وعبدوا األصنام من دون هللا ،كما ذكر اإلمام ابن تيمية رحمه هللا " :وأهل الكتاب
معترفون بأن اليهود عبدوا األصنام مرات وقتلوا األنبياء" (1999م )93-5 ،فانحرفوا في أعظم أصول العبادة وهو
إخالص الدين هلل.
 العبادة عند النصارى:
النصارى مغلون في عبادتهم مفرطون فيها ،فمنهجهم في العبادة قائم على الروحانية وتمجيدها ،فابتدعوا
رهبانية قاسية على النفسًّ ،
ظنا أن الشخص كلما ضيق على جسمه سمت روحه وزادت طاعته وعبادته.
وإذا كان اليهود قد أفرطوا في املادية ،فإن النصارى أفرطوا في الروحانية ،فحرم رهبانهم الزواج على
أنفسهم ،وكبتوا غرائزهم ،وعذبوا أنفسهم ،فكانوا يعدون طهارة الجسم منافية لنقاء الروح ،ويتأثمون من غسل
األعضاء ،وأزهد الناس عندهم وأتقاهم أبعدهم عن الطهارة وأوغلهم في النجاسات والدنس ،يقول الراهب أتهينس:
إن الراهب أنتوني لم يقترف إثم غسل الرجلين طول عمره ،وكان الراهب أبراهام لم يمس وجهه وال رجله املاء
خمسين سنة ،وكان الرهبان يتجولون في البالد ويختطفون األطفال ويهربونهم إلى الصحاري واألديره ،وينتزعون
َ
الصبيان من حجور أمهاتهم ويربونهم تربية رهبانية والحكومة ال تملك من األمر شيئا( .الندوي)151 ،
ً
فكان الرهبان الذين تفيض قلوبهم حنانا ورحمة ،وعيونهم من الدمع ،تقسو قلوبهم وتجمد عيونهم على
اآلباء واألمهات واألوالد ،فيخلفون األمهات ثكالى واألزواج أيامي واألوالد يتامى ،عالة يتكففون الناس ،ويتوجهون
قاصدين الصحراء .همهم الوحيد أن ينقذوا أنفسهم في اآلخرة ال يبالون ماتوا أو عاشوا( .الندوي)152 ،
ومن ثم أصبحوا يزيدون في العبادات ،ويقسون على أنفسهم فيها ،ويحملون أنفسهم ما ال تطيق.
 العبادة في اإلسالم:
بين مادية اليهود ورهبانية النصارى جاءت العبودية في اإلسالم مراعية مقتضيات الفطرة ،والتناسق بين
متطلبات الروح والجسد ،بال غلو في التجرد الروحي ،فال رهبانية وال مادية ،بل وسطية واعتدال ،كما قال سبحانه:
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُّ ْ
َ َْ
َ َ َّ ُ َّ
الدن َيا﴾ {القصص.}77 :
اآلخرة وال تنس ن ِصيبك ِمن
﴿وابت ِغ ِف َيما آتاك الله الد َار ِ
لذلك لم يعبد املسلمون األصنام كما فعل اليهود ،ولم يطلب اإلسالم من املسلم أن يكون ر ً
اهبا في دير أو
يذهب إلى الصحراء كما فعل النصارى ،وإنما نأى اإلسالم بأتباعه عن الكبوات والنبوات والهفوات التي تخل بغاية
ً
تحقيقا للتوازن بين متطلبات الروح والجسد( .السديس2018 ،م)120 ،
الوجود اإلنساني،
روى البخاري في صحيحه أن سعيد بن املسيب رحمه هللا قال :سمعت سعد بن أبي وقاص رض ي هللا عنه
يقول " :رد رسول هللا  على عثمان بن مظعون التبتل ،ولو أذن له الختصينا"( .البخاري)4-7 ،5073 ،
وفي الصحيح أن النبي قال " :وفي بضع أحدكم صدقه .قالوا :يا رسول هللا :أيأتي أحدنا شهوته ويكون له
أجر !قال :نعم ،أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر قالوا :نعم .فقال :فكذلك إذا وضعها في الحالل يكون له
أجر"( .مسلم)697 -2 ،1006 ،
هذه هي املوازنة في العبادة بين الروح والجسد ،بين الدنيا واآلخرة ،فال إفراط وال تفريط ،بل وسطية
واعتدال ،والدنيا عند املسلمين وسيلة لبلوغ اآلخرة.
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ً
سادسا :املضامين التربوية من اآليات الدالة على الوسطية في الجانب العقدي.
الوسطية في اإليمان باهلل تعين اإلنسان على تكوين شخصيته املتزنة التي توحد غاياتها وطريقها ،فليس لها
سوى إله واحد تلجأ إليه في جميع أمورها ،فالناس في العبادة نوعان:
ً
أنواعا من اآللهة ال يكاد يصدقها العقل ،فهناك عبدة
 النوع األول أقام عبادته على التنوع والتعدد ،وعبادةالكواكب ،وعبدة الحيوانات ،وعبدة النار والشجر ،وعبدة األصنام واألوثان.
 النوع الثاني تقوم عقيدته على اإليمان املطلق بالعالم الحس ي ونفي كل ما هو غيبي بما في ذلك الوجودََ ُ
َّ ُ
﴿وقالوا َما ِه َي ِإال َح َيات َنا
اإللهي ،ويؤمنون بقانون الصدفة ،ويسمون بالدهريين الذي قال هللا تعالى فيهم:
الد ْن َيا َن ُم ُ
وت َو َن ْح َيا َو َما ُي ْهل ُك َنا إ َّال َّ
ُّ
الد ْه ُر﴾ {الجاثيه.}24 :
ِ ِ
ُ
والعبادة في اإلسالم وسط بين التعددية اإللهية ونفاة األلوهية ،توحيد الربوبية الذي هو انفراد هللا وحده
بالعبادة ،واملسلم مدعو إلى عبادة هللا وحده ونبذ ما سواه من اآللهة.
مراعاة نفسية املسلم في االقتصاد في العبادة مما يوصل إلى االستدامة فيها وذلك بالنهي عن الرهبنة وهو
االنقطاع في العبادة والطاعة واالنعزال عن الناس والحياة ،والنهي عن الغلو في العبادة وهو التشدد في الصالة
والصوم أو غيرها من العبادات ،ملا يخش ى من اإلفضاء إلى امللل املؤدي إلى الترك ،واالقتصاد واالعتدال واالتزان
والتوسط في جميع أمور الدين من غير غلو وال مغاالة ،وال تقصير أو إهمال ،والرسول  يقول " :سددوا وقاربوا
واغدوا وروحوا وش يء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا" (البخاري ،)98-8 ،6463 ،أي استعينوا على طاعة هللا عز
وجل باألعمال وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم بحيث تستلذون العبادة وال تسأموا مقصودكم (النووي2007 ،م،)67-1 ،
فينبغي للمسلم أال يجهد نفسه بالعبادة أكثر من طاقتها وأال تشغله العبادة عن واجباته األخرى فيضيع حق نفسه
ومجتمعه.
تهذيب النفس البشرية على التأمل والتفكر ملعاني التوحيد فتصبح كل صفة من صفات هللا وأسمائه
الحسنى منظمة ومهذبة لجانب من جوانب الحياة الروحية ،فعقيدة أهل اإلسالم في هللا عز وجل عقيدة صافية،
تتهاوى أمامها جميع الديانات السماوية ،فاهلل سبحانه وتعالى عند املسلمين هو البارئ املصور امللك املدبر ،الذي ال
يخفى عليه ش يء في األرض وال في السماء ،الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له ً
كفوا أحد ،األول واآلخر والظاهر والباطن
ملك السماوات واألرض الذي يعلم السر وأخفى ،أفعاله كلها رحمة وحكمة ومصلحة للخلق ،ما شاء سبحانه كان وما
لم يشأ لم يكن ،ال معقب لحكمه وال راد لقضائه ،ال يسأل عما يفعل وهم يسألون ،اإلله الحق املعبود وما سواه من
اآللهة باطل ،املوصوف بصفات الجمال والجالل والكمال ،وأي وصف من صفات الكمال ال نقص فيه بوجه من
الوجوه فاهلل متصف به عند أهل اإلسالم.
وسطية اإلسالم في الصالة تؤدي إلى تهذيب النفس البشرية على مظاهر الوسطية؛ فالصالة هي الركن الثاني
ً
محمدا رسول هللا وإقام الصالة
من أركان اإلسالم لقوله  " :بني اإلسالم على خمس شهادة أن ال إله إال هللا وأن
وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان" (البخاري2001 ،م ،)11-1 ،وفرضت الصالة قبل الهجرة وهذا يدل على مزيتها على
سائر الفرائض والعبادات ،فمن حافظ عليها كان لغيرها أحفظ ومن ضيعها كان ملا سواها أضيع.
ً
ً
خصوصا من خالل حادثة اإلسراء واملعراج من
عموما وفي فريضة الصالة
وتبرز وسطية اإلسالم في مبادئه
خالل التخفيف من عدد الصالة ،ومما يؤكد وسطية أمة محمد  واعتدالها في دينها خطبة الرسول  أمام األنبياء
علي ربي ،الحمد هلل الذي أرسلني رحمة للعاملين وكافة للناس ً
واملرسلين " :كلكم أثنى على ربه وأنا أثنى َّ
ً
ونذيرا،
بشيرا
ً
وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل ش يء ،وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس ،وجعل أمتي وسطا ،وجعل أمتي هم
األولون وهم اآلخرون ،وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري" (البيهقي1984 ،م)400-2 ،
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وقال  في خصوص فريضة الصالة ليلة اإلسراء واملعراج " :فأوحى هللا إلي ما أوحى ففرض َّ
علي خمسين
َ ُ
ُْ
صالة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موس ى  ما َف َر َ
ض َرُّب َك َعلى أ َّم ِت َك قل ُت :خمسين صالة قال :ارجع إلى ربك فاسأل
َّ ْ َ َ ُ
َ
َ
َ ّ َ َ
َ ْ
ْ َ َ َ َ َ ُُْ ْ َ َ َ
َ َ
َ ْ
ال :ف َر َج ْع ُت ِإلى َرِّبي ف ُقل ُتَ :يا َر ِ ّب خ ِّفف
التخ ِفيف ف ِإ َّن أ َّم َت َك ال ُي ِط ُيقون ذ ِل َك ،ف ِإ ِني ق ْد َبل ْو ُت َب ِني ِإسرا ِئيل وخبرتهم ق
َ ْ ُ َّ َ َ َّ َ ّ َ ْ ً َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ ّ َ ْ ً َ َ ُ
َ
َ
َ َ َ
ال ِإ َّن أ َّم َت َك ال ُي ِط ُيقون ذ ِل َك ف ْار ِج ْع ِإلى َرِّب َك
عن أم ِتي فحط ع ِني خمسا .فرجعت ِإلى موس ى فقلت :حط ع ِني خمسا ،ق
َ ْ ُ َََ ُ
َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ّ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ
َ ْ َ ْ ُ َّ ْ
ُ
ّ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َّ
َّ
ات كل يو ٍم
ف
اسأله التخ ِفيف ...قال :فلم أزل أر ِجع بين رِبي تعالى وبين موس ى حتى قال يا محمد إنهن خمس صلو ٍ
ص َال ًةَ ،و َم ْن َه َّم ب َح َس َنة َف َل ْم َي ْع َم ْل َها ُكت َب ْت َل ُه َح َس َن ٌةَ ،فإ ْن َعم َل َها ُكت َب ْت َلهُ
ص َالة عشرةَ ،فت ْل َك َخ ْم ُسو َن َ
َو َل ْي َلة ،ل ُك ّل َ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ ِ
ِ
ِ
َ ْ ً َ َ ْ َ َّ َ ّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ً َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ّ َ ً َ َ ً َ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ ْ َ َ ْ ُ َ
َ
ُ
عشرا ،ومن هم ِبس ِيئ ٍة فلم يعملها لم تكتب شيئا ،ف ِإن ع ِملها ك ِتبت س ِيئة و ِاحدة .قال :فنزلت حتى انتهيت ِإلى موس ى
َ َّ َّ َ
َّ َ ْ َ
َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ْ َ َ ّ َ َ ْ َ ْ ُ َّ ْ َ
يف ،فقال رسول
صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم ف ُقل ُت :ق ْد َر َج ْع ُت إلى ربي حتى
فأخبرته فقال :ار ِجع ِإلى رِبك فاسأله التخ ِف
استحيت منه"( .مسلم)145-1 ،
وتأدية الصالة في استطاعة كل إنسان استجابة لوجدانه ،الهي بالكثيرة املرهقة وال هي بالقليلة التافهة ،وكل
ً
زيادة عن املطلوب واملعقول في الصالة يعد ً
غلوا وإفراطا في الدين ،حذرنا النبي  منه ،عن أنس بن مالك رض ي هللا
عنه قال دخل النبي  فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت
ُّ
حل ُ
وه ِل ُيصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد"( .البخاري)53-2 ،1150 ،
فقال النبي " :ال
كما أن الزيادة في الصالة يعد ً
غلوا فإن هللا عز وجل قد حذر هللا وذم التفريط والتقصير في الصالة قال
َ
َّ َ َ َ
َ ََ َ
َ َْ َ َ
َ ْ ْ َْ ٌ
اعوا َّ َ َ َ َّ
فأ َ
ض ُ
تعالى في ذم ّ
ات ف َس ْوف َيلق ْون غ ًّيا ﴾
املفرطين في صالتهم ﴿ :فخلف ِمن بع ِد ِهم خل
الصالة وات َب ُعوا الشهو ِ
(مريم )59 :وداللة هذه اآلية على أن الخلف لم يسيروا على منهج الوسطية وعلى منوال أسالفهم في املحافظة على
صالتهم بل أضاعوها ،وإذا أضاعوها فهم ملا سواها من الواجبات أضيع ألنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد
وأقبلوا على شهوات الدنيا ومالذها ،ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ،فهؤالء سيلقون ً
غيا أي خسارة يوم القيامة.
ص ّلينَّ .الذ َ
َ َْ ّْ َ
ين ُه ْم َعن
ِ
(ابن كثير1998 ،م ،)215-5 ،وقال هللا تعالى في سياق التحذير من االستهانة بالصالة﴿ :فوي ٌل ِلل ُم ِ
َ َ
صال ِت ِه ْم َس ُاهون﴾ {املاعون.}5-4 :
إن منهج النبي  في تعليم صحابته رضوان هللا عليهم كان ً
قائما على الدوام على قاعدة التوسط واالعتدال
ألنها منبع الكماالت وسبيل التخفيف والسماحة ورفع الحرج والضيق على املسلمين ،وكان  يقول " :إني ألدخل في
الصالة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صالتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه"( .البخاري،
)143-1 ،709
ً
والرخص في الصالة من صور الوسطية؛ ألنها تحقق توازنا بين حق العبد وحق املعبود ،بين حق النفس
ً
ً
جالسا صلى على
قاعدا وإن لم يقدر أن يصلي
وحق العبادة ،فاملريض الذي ال يقدر على القيام تجوز له الصالة
جنبه ،وعلى هذا ال يعذر أحد بترك الصالة ،وإنما يصلي حسب استطاعته لقوله " :ما أمرتكم به فافعلوا منه ما
استطعتم" (مسلم)830-4 ،1337 ،
وسطية اإلسالم في الزكاة تؤدي إلى تهذيب النفس البشرية على مظاهر الوسطية بين الناس وتنقي النفس من
ُ ْ
الشح والبخل ،وتعودها على البذل والعطاء والسخاء ،فتشيع بين الناس قيم املودة واأللفة ،قال تعالى﴿ :خذ ِم ْن
ََْ ْ َ ًَ ُ َ
ُ ّ
ص َدقة تط ِّه ُر ُه ْم َوت َز ِك ِيهم ِب َها﴾ {التوبة.}103 :
أمو ِال ِهم
والزكاة معناها النمو والزيادة ،وفي الشرع يعرفها الفقهاء بقولهم هي جزء مخصوص يؤخذ من مال
ً
مخصوص إذا بلغ ً
مخصوصا ،في وقت مخصوص ،يصرف في جهات مخصوصة ،وهي الركن الثالث من أركان
قدرا
اإلسالم ،عن خالد بن أسلم قال :خرجنا مع عبد هللا بن عمر رض ي هللا عنه فقال أعرابي :أخبرني عن قول هللا:
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ّ
َ َّ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ ْ َّ َ َ
ضة َوال ُي ِنف ُق َون َها ِفي َس ِب ِيل الل ِه﴾ {التوبة .}34 :قال ابن عمر رض ي هللا عنه :من كنزها فلم
﴿وال ِذين يك ِنزون الذهب وال ِف
يؤد زكاتها فويل له ،إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة ،فلما أنزلت جعلها هللا ً
طهرا لألموال( .البخاري)65-6 ،4661 ،
والزكاة معادلة بين الحق والواجب ،وهي فريضة ال مهملة لحق الفقراء وال مرهقة ،فهي في حقيقتها واجب
مالي تؤخذ من األغنياء لترد على الفقراء أصحاب الحاجات ،جعل اإلسالم معظم مصاريفها اجتماعية بحتة ،لفرض
التعاون االجتماعي والتكافل االقتصادي بين أفراد املجتمع ،وفي هذا املعنى يقول  ملعاذ ملا أرسله إلى اليمن" :
فأعلمهم أن هللا اقترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم" (البخاري،)104-2 ،1395 ،
وهي فريضة مالية على املؤسر فهي ال تجب إال بعد توفر شرط االستطاعة وعدم االحتياج ،جاء بها اإلسالم لضمان
﴿و َّالذ َ
حقوق الفقراء واملحتاجين ،فعلى املجتمع أن يرعى حقوق الفقراء ويضمن كرامتهم وحياتهم ،قال تعالىَ :
ين ِفي
ِ
َْ
َأ ْم َو ِاله ْم َح ٌّق َّم ْع ُلومِّ .ل َّ
لسا ِئ ِل َوامل ْح ُروم﴾ {املعارج.}25-24 :
ِ
ومن املهم في الزكاة أن يؤديها املسلم بوسطية؛ فالوسط في الزكاة أن تؤخذ من أوسط املال وأن يأخذ
َ
َ
الساعي ما بين الجيد والس يء ،قال النبي  " :ثالث من فعلهن فقد ط ِع َم طعم اإليمان من عبد هللا وحده وأنه ال إله
ّ َ
ً
َّ
إال هللا وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام وال يعطي الهرمة وال الدرنة وال املريضة وال الشرط اللئيمة
ّ
بشره"( .األلباني)2 ،1582 ،
ولكن من وسط أموالكم فإن هللا لم يسألكم خيره ولم يأمركم ِ
ً
ً
مزدوجا :فال ينس ى حق نفسه منها ،وال ينس ى حق
فنعم هللا جل شأنه إنما يكون تصرف املسلم فيها تصرفا
غيره ،فيحرص على التعادل بين هذين البعدين وفق طبيعته البشرية دون سيطرة جانب الذات على جانب املجتمع،
ًّ
ً
فليست الزكاة بهذا التصور
إحسانا من الغني على الفقير إن شاء أعطاه وإن شاء حرمه ،إذ املال مال هللا
منة أو
والغني مستخلف فيه ومستأمن عليه ،ومن مقتضيات ذلك أن يؤدي ما في هذا املال من حقوق للمحتاجين ،والفقير
ً
خالصا له ،من هللا الذي خلق املال ونظم شرعه وأحكامه( .نصيرة2015 ،م)365 ،
يأخذ هذا الحق
الصوم له دور أساس ي في تربية اإلرادة اإلنسانية وصحوة الضمير ويقظته وحيويته الستشعار رقابة هللا،
وتهذيب النفس وضبطها عن اللغو والرفث.
إن الصوم في اإلسالم توسط بين التخفيف والتشديد وهو في مستطاع املكلفين ،وما فيه من مشقة الجوع
والعطش مشقة محتملة مقبولة رعاها الشارع لتهذيب النفس وتزكيتها وتربية الصائمين على اآلداب العالية ،قال
َ ُ َ َّ ُ َ
الص َي ُام َك َما ُكت َب َع َلى َّالذ َ
﴿ي َاأ ُّي َها َّالذ َ
تعالىَ :
ين َآم ُن ْوا ُكت َب َع َل ْي ُك ُم ّ
ين ِمن ق ْب ِلك ْم ل َعلك ْم ت َّت ُقون {البقرة .}183 :وفي شرح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الطبري لهذه اآلية تنبيه على سعة فضل هللا ورحمته في هذا التكليف ،فقد نبه ملا يلي:
 إن لهذه األمة في شريعة الصيام أسوة باألمم املتقدمة. إنه مختص بأيام معدودات فإنه لو جعله ًأبدا لحصلت املشقة العظيمة.
 أن هللا خصه من بين الشهور بالشهر الذي أنزل فيه القرآن لكونه أشرف الشهور. إزالة املشقة في إلزامه فقد أباح تأخيره ملن شق عليه من املسافر واملريض فهو سبحانه قد راعى في فريضةالصيام هذه الوجوه من الرحمة( .الطبري2001 ،م)159-3 ،
ومن مقاصد الصيام في شهر رمضان تعويد املسلم على االقتصاد في االستهالك بترك اإلسراف والتبذير
وسلوك مسلك االعتدال والتوسط في اإلنفاق ،وعدم تتبع شهوات البطن إلى حد التخمة في ليل الصيام ،ورويت
أحاديث كثيرة عن النبي  تحث على االعتدال والترشيد في االستهالك قوله  " :ما مأل آدمي َ
وعاء َّ
شرا من بطن
بحسب ابن آدم ُأ ُك ٌ
الت يقمن صلبه فإن كان ال محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه"( .األلباني-5 ،2380 ،
)380
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ومن جوانب رحمة هللا في صيام رمضان أنه وسط بين جانب اإلفراط والتفريط ،ألن الصيام قبل اإلسالم
ً
نوعان :نوع شدد أهله فيه غاية التشدد فجعلوه ً
مرهقا ،ونوع تساهل أهله فيه مكتفين باإلقالع عن نوع خاص
أمرا
ً
ً
إقالعا عن شهوتي البطن والفرج من
من املطعومات أو املشروبات ،فكان الصيام في اإلسالم وسطا في ماهيته باعتباره
ً
ً
طلوع الفجر إلى غروب الشمس ،ووسطا في شروط وجوبه وهو التكليف ،ووسطا في شروط صحته وهي اإلقامة
والصحة البدنية( .نصيرة2015 ،م)369 ،
ً
جميعا بقطع النظر عن ألوانهم وأجناسهم وأنسابهم،
يساهم الحج بأحكامه في إشاعة املساواة بين الناس
وبناء الذات املسلمة على املوازنة بين الذاتية والجماعية ،ويجمع شمل املؤمنين ويؤلف بين قلوبهم ،ويحقق فيها
التعارف على البر والتقوى ويوفر الوئام واملحبة واإلخاء والسالم ،ويربط اإلنسان بأمته ،ويعلم أنه ضعيف بذاته قوي
بغيره ،فالحج مؤتمر عالمي لتعارف املسلمين على اختالف ألوانهم ولغاتهم وتباعد أوطانهم وتوحيد غاياتهم وتوجيههم
إلى مصادر الحياة الصحيحة بما يقتبسه بعضهم من ثقافات البعض اآلخر ،ويبعث فرص تبادل املنافع االقتصادية
فيما بينهم( .نصيرة2015 ،م)390 ،
فالحج يجدد حياة املسلم ويرفع من معنوياته ويقوي أمله في الحياة ويدعم حسن الظن باهلل ويطهر نفسه
ويعودها على الفضائل ،ويعوده الصبر وتحمل املتاعب ،ويعلم االنضباط ،ويغرس في النفس معنى العبودية الكاملة
والخضوع الصادق هلل سبحانه ،بهذه اآلداب واألخالق القائمة على أساسا الوسطية واالعتدال ساهم املسلمون من
خالل فريضة الحج إلى إرشاد العالم إلى الفضائل وتثبيت القيم ،وتشييد الحضارة العاملية على أساس الفضائل
والقيم اإلسالمية ،فكان لإلسالم أهمية في تقدم الحضارة العاملية في النواحي الروحية واملادية.
إن كل شعيرة من شعائر اإلسالم منهج متكامل لتأصيل قيم الوسطية ،فالصالة تحقق توازن اإلنسان بين
أبعاده الروحية واملادية والدينية والدنيوية ،والزكاة تالئم بين أبعاده الفردية واالجتماعية ،وفي الصيام تحقيق رشيد
لصحة اإلنسان وسالمته في بدنه وروحه ،والحج باعتباره فريضة شاملة لكل العبادات استوعب أبعاد كل الفرائض
فإن مناسكه وأجواءه تعتبر دورة تدريبية مكثفة في فترة زمنية محدودة لتمرين الحاج على معايشة الوسطية في شكلها
العام.

خالصة بأهم النتائج:
-

عرضت الدراسة وسطية اإلسالم في املنهج.
وضحت الدراسة العقيدة في هللا تعالى ووسطة اإلسالم بين الديانات السماوية األخرى.
قارنت الدراسة بين اليهودية والنصرانية واملسلمين وعقيدتهم في اإليمان باملالئكة.
بينت الدراسة العقيدة في األنبياء والرسل وموقف اإلسالم من أنبياء األمم السابقة.
وضحت الدراسة وسطية اإلسالم في العبادات بين الغالي واملجافي فيها.

مناقشة النتائج
تضمنت الدراسة الحالية ً
عرضا ألصالة الوسطية في اإلسالم واآليات الدالة عليها في الجانب العقدي ،وبيان
املضامين التربوية منها.
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التوصيات واملقترحات.
 توص ي الباحثة التربويين بضرورة االهتمام بالقرآن الكريم ،واالهتمام بموضوعات املضامين التربوية املستنبطةمن سور القرآن الكريم.
 توص ي الباحثة القائمين على املؤسسات التربوية بإقامة برامج تدريبة لتوعية األسرة باملضامين التربوية التيوردت في اآليات الدالة على الوسطية وتربية األبناء عليها.
 -توص ي الباحثة مطوري مناهج التعليم بتضمين موضوع املضامين التربوية في املراحل الدراسية املختلفة.
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-
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