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احلمــد هلل رب العاملــني وصــى اهلل وســلم ىلع ســيدنا حممــد انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص األمــني وىلع مجيــع إخوانــه انلبيــني 
واملرســلني، وىلع ءاهل وصحبــه الطيبــني الطاهريــن.

 أما بعد، معرش احلضور، السالم عليكم ورمحة اهلل 

ــًة لِلَْعالَِمــنَي قُــْل  رَْســلْنَاَك إِلَّ رمَْحَ
َ
يقــول اهلل تعــاىل يف القــرءان الكريــم يف حــق ســيدنا حممــد ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿َوَمــا أ

ْنتُــْم ُمْســِلُموَن﴾ »األنبيــاء:108-107« 
َ
َمــا إِلَُهُكــْم إِهَلٌ َواِحــٌد َفَهــْل أ نَّ

َ
َمــا يُــوَح إَِلَّ أ إِنَّ

لقــد أرســل اهلل تعــاىل األنبيــاء مجيعــا مــن دلن ءادم عليــه الســالم إىل خاتمهــم حممــد عليهــم الصــالة 
والســالم بديــن واحــد هــو اإلســالم، وهــو ديــن املالئكــة عليهــم الســالم، وجعــل اهلل تعــاىل هــذا ادليــن 

العظيــم ديــن عــدل واعتــدال وديــن هــدى ورمحــة، فطــوىب ملــن تمســك بــه ودافــع عنــه. 

وإنــه لــرشف ل أن أكــون بينكــم ممثــال دار الفتــوى يف أســرتايلا وحمــارضا عــن »العقيــدة احلقــة بــني 
الغلــو واتلقصــري وبــني اإلفــراط واتلفريــط« شــارحا بشــل موجــز عــن:

اإلسالم دين عدل واعتدال 	 

بداية ادلعوة اإلسالمية	 

عقيدة اإلمام أمحد بن حنبل ريض اهلل عنه وبراءته من أهل اتلجسيم	 

وسطية اإلمام أيب احلسن األشعري بني الـمجسمة واملعطلة	 

خاتمة تتضمن نصيحة	 

هذا وأسأل اهلل تعاىل أن جيعل عملنا هذا خالصا هل سبحانه ومقبول عنده عز وجل. 

أبدأ حمارضيت متوكال ىلع اهلل سبحانه وتعاىل سائال إياه اتلوفيق والسداد. 
اإلسالم دين عدل واعتدال:

 لقــد اختــار اهلل ألمــة اإلســالم منهجهــا وبــنّي هلــا طريقهــا، وطريقها هــو الطريــق املســتقيم اذلي ل عوج 
فيــه، فــي أمــة الوســطية، ودينهــا وســط بــني الغــال فيــه واجلــايف عنــه، وإن وســطية اإلســالم وســماحته ل 
تؤخــذ مــن ءاراء انلــاس وأهوائهــم، ولكنهــا تؤخــذ مــن انلصــوص الرشعيــة، وإن ديــن اإلســالم واملتمســكني 
بــه بعلــم بــرءاء مــن الحنــراف عــن الوســط، واذلي ينحــرف عــن هــذه الوســطية بغلــو أو جفــاء فهــو غــري 

ممثــل لإلســالم، وإنمــا يمثــل نفســه.

إن الرشيعــة اإلســالمية تدعــو إىل العتــدال وحتــذر مــن اتلطــرف اذلي يعــر عنــه بألفــاظ منهــا )الغلــو(  
و)اتلنطــع(، ومــن نظــر إىل هــذه األدلــة تبــني هل وبوضــوح أن اإلســالم ينفــر مــن الغلــو: 

ــِر  ــَى َعــِن الَفْحَشــاِء َوالُمنَْك ــْرىَب َوَينْ ــاِء ِذي الُق ــْدِل َواإلِْحَســاِن َوإِيتَ ــُر بِالَع ُم
ْ
قــال اهلل تعــاىل: ﴿إِنَّ اهلَل يَأ
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ــُروَن﴾ انلحــل:90 َوابَلــْيِ يَِعُظُكــْم لََعلَُّكــْم تََذكَّ

وروى أمحــد يف مســنده والنســايئ وابــن ماجــه يف ســننهما واحلاكــم يف مســتدركه عــن ابــن عبــاس ريض 
ــُه  يــِن، فَإِنَّ ــوَّ يِف ادِلّ ــاُس إِيَّاُكــْم َوالُْغلُ ــا انلَّ َه يُّ

َ
ــا أ اهلل عنهمــا أن انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص عليــه الصــالة والســالم قــال: »يَ

يــِن«. ْهلَــَك َمــْن َكَن َقبْلَُكــُم الُْغلُــّو يِف ادِلّ
َ
أ

قــوهل: »إياكــم والغلــو يف ادليــن« اعم يف مجيــع أنــواع الغلــو يف العتقــادات واألعمــال، والغلــو جمــاوزة 
احلــد. 

وعــن ابــن مســعود ريض اهلل عنــه عــن انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص عليــه الصــالة والســالم أنــه قــال: »هلــك املتنطعــون« 
رواه مســلم، أي املتعمقــون الغالــون الـــمجاوزون احلــدود يف أقواهلــم وأفعاهلــم. 

بداية ادلعوة اإلسالمية:

ــاَي َوَمَمــاِت هلِل رَِبّ الَعالَِمــنَي﴾ )األنعــام:162(، وقــال اهلل  ــْل إِنَّ َصــاَلِت َونُُســِي َوحَمْيَ قــال اهلل تعــاىل: ﴿قُ
ْدُعــو َوإيَِلْــِه َمــآِب﴾ )الرعــد: 36(، وقــال اهلل عــز 

َ
ْشَِك بِــِه إِيَلْــِه أ

ُ
ْعبُــَد اهلَل َوَل أ

َ
ْن أ

َ
ِمــْرُت أ

ُ
َمــا أ تعاىل:﴿قُــْل إِنَّ

ـــُه َل إهَِلَ إِلَّ اهلُل﴾ حممــد: 19(.  نَـّ
َ
وجل:﴿فَاْعلـَـْم أ

وروى اإلمــام مالــك يف موطئــه أن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عليــه الصــالة والســالم قــال: »وأفَْضــُل مــا قُلْــُت أنــا 
يــَك هَلُ«.  ــِي: ل إهَِل إِلَّ اهلُل وَْحــَدُه ل َشِ ــوَن ِمــْن َقبْ َوانلَِّبيُّ

وهــذا أول مــا أمــر بــه انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص أصحابــه يلبلغــوه، فقــد روى ابلخــاري ومســلم وغريهمــا أن رَُســول اهلِل 
ــإَِذا 

ْهــِل الِْكتَــاِب فَ
َ
ِت قَْوًمــا ِمــْن أ

ْ
ـــَك َســتَأ قـَـاَل لُِمَعــاِذ بـْـِن َجبَــٍل ريض اهلل عنــه ِحــنَي َبَعثَــُه إىَِل ايْلََمــِن: » إِنَـّ

ــًدا رَُســوُل اهلِل..« احلديــث.  نَّ حُمَمَّ
َ
ْن ل إِهَلَ إِل اهلُل َوأ

َ
ْن يَْشــَهُدوا أ

َ
ِجئْتَُهــْم فَاْدُعُهــْم إِىَل أ

ْهــِل 
َ
ـــَك َتْقــدُم ىلَعَ قـَـْوٍم أ ــا َبَعــَث ُمَعــاًذا إىَِل ايْلََمــِن قَــاَل: » إِنَـّ نَّ رَُســوَل اهلِل لَمَّ

َ
ويف لفــظ يف صحيــح مســلم أ

ــَرَض  نَّ اهلل فَ
َ
ــْم أ ْخِرُْه

َ
ــوا اهلل، فَأ ــإَِذا َعَرفُ ، فَ ــلَّ ــزَّ وََج ــاَدُة اهلل َع ــِه ِعبَ ــْم إيَِلْ ــا تَْدُعوُه َل َم وَّ

َ
ــْن أ ــاٍب فَلْيَُك ِكتَ

َعلَيِْهــْم َخْــَس َصلَــَواٍت يِف يَْوِمِهــْم َويَلْلَِتِهــْم..« احلديــث.

فــأول مــا داع إيلــه أنبيــاء اهلل صلــوات اهلل وســالمه عليهــم توحيد اهلل وتنـــزيهه عــن مشابـــهة املخلوقني 
وهلــذا احتــج إبراهيــم اخلليــل عليــه الســالم ىلع قومــه بادليلــل العقــي القاطــع يف أن ُكاّل مــن الكواكــب 
والقمــر والشــمس ل يصلــح أن يكــون إهلــا ألن ُكاّل منهــم يتحــرك ويتغــري ويأفــل1، قــال اهلل تعــاىل: ﴿قـَـاَل 
ــَماَواِت  ْهــُت وَْجــِيَ لِلَّــــِذي َفَطَر السَّ ِحــبُّ اآلفِِلــنَي﴾ )األنعــام:76 ( وأخرنــا اهلل عنــه أنــه قــال:﴿إِِنّ وَجَّ

ُ
َل أ

ِكــنَي﴾ )األنعــام:79 (. وســى اهلل مــا اســتدل بــه إبراهيــم حجــة وأثــى  نَــا ِمــَن الُمرْشِ
َ
رَْض َحِنيًفــا َوَمــا أ

َ
َواأل

ــَك  ــاُء إِنَّ َربَّ ــْن نََش ــاٍت َم ــُع َدرََج ــِه نَْرَف ــَم ىلَعَ قَْوِم ــا إِبَْراِهي ــا ءاَتَيْنَاَه تُنَ ــَك ُحجَّ ــال عــز وجل:﴿َوتِلْ ــا ق عليه

ذكر ذلك اإلمام أبو املظفر األسفرايني )ت471هـ( يف التبصري يف الدين ص 97، واإلمام أبو الوليد بن رشد )ت520هـ( يف املقدمات ص 7، وعىل هذا أهل السنة من   1
مفرسين وحمدثني وفقهاء وغريهم، وخالف يف ذلك طائفة من اخلوارج فجّوزوا الكفر عىل األنبياء قبل النبوة، ومعهم سيد قطب املرصي )ت1387هـ(، فقد نسب للخليل إبراهيم 

أنه كان عىل عبادة الكواكب والشمس والقمر، انظر كتابه التصوير الفني يف القرءان، ص/133، ومعهم أيضا يف هذا بل وزاد عليهم تقي الدين النبهاين )ت1400هـ( الذي جّوز عىل 
األنبياء قبل النبوة ما جيوز عىل سائر البرش، انظر كتابه الشخصية اإلسالمية ج1/القسم األول/120. 
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َحِكيــٌم َعِليــٌم﴾ )األنعــام:83(.

وأمــا هــو )إبراهيــم( عليــه الســالم كســائر انلبيــني عصمــه اهلل مــن الكفــر والكبائــر وصغائــر اخلســة 
قبــل انلبــوة وبعدهــا1 فلــم يعبــد كوكبــا ول قمــرا ول شمســا، لــم يعبــد إل اهلل. قــال اهلل تعــاىل: ﴿َولََقــْد آتَيْنَا 
إِبَْراِهيــَم رُْشــَدُه ِمــْن َقبـْـُل َوُكنَّــا بـِـِه اَعلِِمــنَي﴾ )األنبيــاء:51(. وقــال ســبحانه عــن إبراهيــم عليــه الســالم:﴿َما 

ِكــنَي﴾ )آل عمــران:67(. اِنيًّــا َولَِكــْن َكَن َحِنيًفــا ُمْســِلًما َوَمــا َكَن ِمــَن الُمرْشِ َكَن إِبَْراِهيــُم َيُهوِديًّــا َوَل نَْصَ

وهكــذا بــدأ نبينــا حممــد حــى اســتقرت وترعــرت عقيــدة اإلســالم يف ربــوع اجلزيــرة العربية، واســتمرت 
العقيــدة انلقيــة اخلالصــة حــى خرجــت الفتوحــات جتــوب أرض املعمــورة لنرشهــا يف ربوعهــا، فاصطــدم 
الفاحتــون بكثــري مــن املعتقــدات الــي كنــت ســائدة يف تلــك ادليــار ابلعيــدة، وهــذا ممــا أدخــل ىلع انلــاس 

باســم العقيــدة الكثــري مــن الشــوائب.

ــه  ــا واج ــر م ــن أخط ــو م ــة ه ــث انلبوي ــة واألحادي ــري القرءاني ــات إىل اتلفاس ــول اإلرسائيلي ــل دخ ولع
ــالمية. ــدة اإلس العقي

 فتأثــر بـــهذه األفــاكر الاكســدة عــدة فــرق، مــن أبرزهــم كنــت املعزتلــة، الــي ظهــرت يف بدايــة القــرن 
اثلــان للهجــرة اذلي كن مشــبعا بآثــار مــا يســى اثلقافــات األجنبيــة. 

ــه اتلــوراة  ــدة اإلســالم ممــا امتــأت ب ــاكر انلــاس باســم عقي ــي دخلــت إىل أف ــات ال ومــن اإلرسائيلي
ــوع اهلل يف  ــرا، وطل ــم جه ــافهة واتللك ــانية، واملش ــورة إنس ــه ذو ص ــم وأن ــدة: )أن اهلل جس ــة، عقي املحرف

ــك...(   ــر الضح ــن ك ــذه م ــور نواج ــتقرار وظه ــده، والس ــوراة بي ــة اتل ــحاب وكتاب الس

ــات الفارســية القديمــة والــي  ــا ببعــض ادليان ــرا قوي ــرت أفــاكر بعــض انلــاس تأث ــه تأث ويف الوقــت ذات
عرفهــا املســلمون مــن خــالل الغنوصيــة. ولقــد كنــت بلعــض تلــك العقائــد كملانويــة وادليصانيــة وغريهــا 

أثــر واضــح يف ءاراء الكراميــة.

ويعتــر عبــد اهلل بــن ســبأ هــو أول مــن أدخــل لفــظ )اجلســم( يف الفلســفة باســم اإلســالم وأطلقــه ىلع 
اهلل تعــاىل.

وبظهــور اإلمــام أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيبان )ت241ه( اذلي كن مــن كبــار املحدثــني الفقهــاء 
يف عــصه، واكن مــن مجلــة مــن اعىن مــن ظلــم واضطهــاد املعزتلــة، ولكنــه ابتــي مــن كثــري ممــن انتســب 

إيلــه اذليــن كنــوا حيّملــون ءاراءه مــا ل حتتمــل ويكذبــون عليــه.

وغــالة احلنابلــة مــن هــؤلء لــم يبتدعــوا اتلجســيم والتشــبيه وإنمــا مجعــوا مــا تفــرق مــن ذلــك وزادوا 
عليــه ونــرشوه ودافعــوا عنــه نتيجــة للخصومــة مــع املعزتلــة وغريهــم ممــن يبالــغ يف نــي الصفــات.

وعنــد اشــتداد انتشــار املبتدعــة، ظهــر اإلمــام أبــو احلســن األشــعري رمحــه اهلل بوســطيته فلــم يمــل إىل 

وهذا ما عليه اإلمام أبو احلسن األشعري، انظر الشفا للقايض عياض، والقواطع أليب املظفر السمعاين، وبصائر ذوي التمييز للفريوزءابادي، وغريهم.  1



8

احلشــوية الـــمجسمة ول إىل املعزتلــة املعطلــة، واكن مــن أجــِلّ األصــول الــي اعتمــد عليهــا القــول بــأن اهلل 
خالــق لك ىشء، وأن العبــد كســب لفعلــه ل خالــق هل. وأثبــت الصفــات القديمــة ونــزه ذات ابلــارئ تعــاىل 
ــة نفــت عــن اهلل الصفــات، ونفــت شــمول قــدرة اهلل ومشــيئته لــل  ــه. فاملعزتل عــن حلــول احلــوادث في
مــا دخــل يف الوجــود مــن خــري وش، واعتــرت أن العبــد خالــق لفعلــه الختيــاري، والـــمجسمة شــبهوا اهلل 

تعــاىل خبلقــه، فأثبتــوا هلل حــًدا وجهــة وحلــول احلــوادث يف ذاتــه ســبحانه.

وهكــذا جنــد أن األشــاعرة أخــذوا طريقــا وســطا بــني احلشــوية والعــزتال. فاألشــاعرة ومعهــم املاتريديــة 
ــوص  ــل )انلص ــروا أن انلق ــهم اعت ــا إنـ ــن، كم ــان الكثريي ــن أذه ــبيه م ــرة التش ــوا فك ــوا يف أن ينزتع جنح
ــان ىلع  ــه والره ــيلة إلثبات ــح، ووس ــه صحي ــل أن ــاهد للنق ــل ش ــاس وأن العق ــو األس ــة(  ه ــة اثلابت الرشعي

صحتــه.

ول ننــى أن اإلمــام أبــا احلســن )وكمــا ســيتضح يف هــذا ابلحــث(  لــم يبتــدع مذهبــا جديــدا، وإنمــا 
مجــع مــا تفــرق مــن كالم علمــاء أهــل الســنة، وأيــد انلقــل بالعقــل. وكذلــك اإلمــام أبــو منصــور املاتريــدي 

رمحهمــا اهلل تعــاىل.

فاألشــاعرة واملاتريديــة هــم أهــل الســنة واجلماعــة، الســواد األعظــم مــن هــذه األمــة، )اذليــن ثبتــوا ىلع 
ــة  ــدة اإلســالمية الصافي ــر العقي ــه(، اســتمروا يف تقري ــا انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص وأصحاب ــة الــي كن عليه ــدة احلق العقي
ــن  ــة م ــة، اخلايل ــه األم ــت علي ــلف وأمجع ــاء الس ــرره علم ــا ق ــه وم ــنة نبي ــاب اهلل وس ــن كت ــتقاة م املس
ــول والحتــاد واإلحلــاد ومــن  ــل واحلل ــة واملــاكن هلل ومــن اتلعطي التشــبيه واتلجســيم ونســبة احلــد واجله

ــم.  ــة وأمثاهل ــة واملعزتل ــوارج واجلهمي ــبهة واخل ــة كملش ــل املردي ــفة وانلح ــدات الفالس تعقي
عقيدة اإلمام أمحد بن حنبل ريض اهلل عنه وبراءته من أهل اتلجسيم:

مــن أهــّم مــا يف حيــاة اإلمــام أيب عبــد اهلل أمحــد بــن حنبــل ريض اهلل عنــه منهجــه يف العقيــدة والزتامــه 
نـــهج الكتــاب والســنة ومــا عليــه ســلف األمة:

- يف توحيــد اهلل وتنـــزيهه عــن اجلســم واملــاكن واجلهــة واحلركــة والســكون، فقــد نقــل اإلمام أبــو الفضل 
ــه قــال : »واهلل تعــاىل ل  اتلميــي احلنبــي يف كتــاب » اعتقــاد اإلمــام أمحــد ص 38 « عــن اإلمــام أمحــد أن
يلحقــه تغــري ول تبــدل ول تلحقــه احلــدود قبــل خلــق العــرش ول بعــد خلــق العــرش، واكن ينكــر- اإلمــام 

أمحــد ىلع مــن يقــول إن اهلل يف لك مــاكن بذاتــه ألن األمكنــة لكهــا حمــدودة «.

ــاد اإلمــام أمحــد  ــاب   )اعتق ــن رئيســها يف كت ــة ببغــداد واب ــو الفضــل اتلميــي رئيــس احلنابل ونقــل أب
ص/45 (  عــن أمحــد قــال: »وأنكــر أمحــد ىلع مــن يقــول باجلســم وقــال: إن األســماء مأخــوذة مــن الرشيعــة 
واللغــة، وأهــل اللغــة وضعــوا هــذا  الســم ىلع ذي طــوٍل وعــرٍض وســمٍك وتركيــٍب وصــورٍة وتأيلــف واهلل 
تعــاىل خــارج عــن ذلــك لكــه، فلــم جيــز أن يســى  جســًما خلروجــه عــن معــى اجلســمية، ولــم يــىء يف 

الرشيعــة ذلــك فبطــل« ا ـهونقلــه احلافــظ ابليهــي عنــه يف مناقــب  أمحــد وغــرُيه. 

وبــني اإلمــام احلافــظ ابــن اجلــوزي احلنبــي يف كتابــه »دفــع شــبه التشــبيه ص 56 » بــراءة أهــل الســنة 
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اعمــة واإلمــام أمحــد خاصــة مــن عقيــدة الـــمجسمة وقــال: » كن أمحــد ل يقــول باجلهــة للبــارئ » 

وذكــر القــايض بــدر ادليــن بــن مجاعــة يف كتابــه » إيضــاح ادليلــل يف قطــع حجــج أهــل اتلعطيــل ص108 
» أن اإلمــام أمحــد ل يقــول باجلهــة للبــارئ.ا ـه

ونقــل اإلمــام احلافــظ العــرايق واإلمــام القــرايف والشــيخ ابــن حجــر اهليتــي1 ومــال عــي القــاري2 وحممــد 
زاهــد الكوثــري3 وغريهــم4 عــن األئمــة األربعــة هــداة األمة الشــافيع5 ومالــك وأمحــد وأيب حنيفــة ريض اهلل 
عنهــم القــول بتكفــري القائلــني باجلهــة واتلجســيم«. بــل نقــل صاحــب اخلصــال مــن احلنابلــة عــن أمحــد 

أنــه قــال بتكفــري مــن قــال: » اهلل جســم ل كألجســام 6 «.

وعبارتــه املشــهورة الــي رواهــا عنــه أبــو الفضــل اتلميــي احلنبــي » مهمــا تصــورت ببالــك فــاهلل خبالف 
ذلــك « ديلــل ىلع نصاعــة عقيدته وأنــه ىلع عقيدة اتلنـــزيه.

-كذلــك أول اإلمــام أمحــد اآليــات املتشابـــهات يف الصفــات فقــد روى احلافــظ ابليهــي، عــن احلاكــم، 
عــن أيب عمــرو بــن الســماك، عــن حنبــل، أن أمحــد بــن حنبــل تــأول قــول اهلل تعــاىل: ﴿وََجــاَء َربُّــَك﴾ أنــه: 

جــاء ثوابــه. ثــم قــال ابليهــي: وهــذا إســناد ل غبــار عليــه. ونقــل ذلــك ابــن كثــري يف تارخيــه )10 /327(. 

ويف روايــة نقلهــا ابليهــي يف كتــاب »مناقــب أمحــد« أن اإلمــام قــال: »جــاءت قدرتــه« أي أثــر مــن ءاثــار 
قدرتــه، ثــم قــال احلافــظ ابليهــي: »وفيــه ديلــل ىلع أنــه كن ل يعتقــد يف الـــميجء اذلي ورد بــه الكتــاب 
وانلـــزول اذلي وردت بــه الســنة انتقــال مــن مــاكن إىل مــاكن كمــيجء ذوات األجســام ونزولـــها وإنمــا هــو 

عبــارة عــن ظهــور ءايــات قدرتــه«ا ـه

ويف الفتوحــات الرّبانيــة ىلع األذكر انلوويــة للعالــم املفــّر حممــد بــن عــاّلن الصّديي الشــافيع األشــعري 
ــة 2 /196  ــن لّك يلل ــان م ــف اثل ــتغفار يف انلص ــّث ىلع ادلاعء واإلس ــاب احل ــنة 1057 ـهيف ب ــوّف س ــّي املت امل
مــا نّصــه: وأنّــه تعــاىل منـــّزه عــن اجلهــة واملــاكن واجلســم وســائر أوصــاف احلــدوث، وهــذا معتقــد أهــل 
احلــّق ومنهــم اإلمــام أمحــد ومــا نســبه إيلــه بعضهــم مــن القــول باجلهــة أو حنوهــا كــذب رصاح عليــه وىلع 

أصحابــه املتقدمــني كمــا أفــاده ابــن اجلــوزي مــن أكابــر احلنابلة.انتــى حبروفــه. 

وذكــر احلافــظ ابــن عســاكر رمحــه اهلل تعــاىل يف تبيــني كــذب املفــرتي فيمــا نُســب إىل اإلمــام أيب احلســن 
األشــعري صحيفــة 164: ذكــر ابــن شــاهني قــال: رجــالن صاحلــان بُليــا بأصحــاب ســوء، جعفــر بــن حممــد، 

وأمحــد بــن حنبــل.ا ـه

ويف الفتــاوى احلديثيــة لبــن حجــر اهليتــي املتــوّف ســنة 973 ـهص /144: »عقيــدة إمــام الُســّنة أمحــد بــن 
وعبارته يف كتابه املنهاج القويم عىل املقدمة احلرضمية ص 224: »واعلم أن القرايف وغريه حكوا عن الشافعي ومالك وأمحد وأيب حنيفة ريض اهلل عنهم القول بكفر القائلني   1

باجلهة والتجسيم وهم حقيقون بذلك«اهـ
نقل احلافظ العراقي عن الشافعي ومالك وأيب حنيفة واألشعري والباقالين تكفري من نسب إىل اهلل اجلهة، انظر رشح املشكاة ملال عيل القاري )300/3(   2

يف مقاالته ص321   3
راجع كتابنا »تفسري أويل النهى لقوله تعاىل الرمحن عىل العرش استوى« فيه نقول وافية وشافية عن األئمة األربعة وغريهم.  4

وممن نقل عن الشافعي تكفريه للمجسم، احلافظ السيوطي يف كتابه األشباه والنظائر ص 488، ونقل اإلمام ابن الرفعة يف كتابه كفاية النبي ملسو هيلع هللا ىلصه رشح التنبيه ج24/4 أن   5
القايض حسني حكى عن نص االشافعي تكفري من يعتقد أن اهلل جالس عىل العرش.اهـ وذكره أيضا ابن املعلم القريش يف كتابه نجم املهتدي ورجم املعتدي ص551 

ذكر ذلك املحدث الفقيه بدر الدين الزركيش يف تشنيف املسامع ج648/4 وقال: ونقل عن األشعرية أنه يفسق، وهذا النقل عن األشعرية ليس بصحيح.اهـ   6
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حنبــل: يه عقيــدة أهــل الُســّنة واجلماعــة مــن املبالغــة اتلاّمــة يف تنـــزيه اهلل تعــاىل عّمــا يقــول الظاملــون 
واجلاحــدون ُعلُــّوا كبــريا ِمــن اجلهــة واجلســمية وغريهمــا ِمــن ســائر ســمات انلقــص بــل وعــن لك وصــف 
ليــس فيــه كمــال ُمْطلــق، ومــا اشــتُِهَر بــني جهلــة املنســوبني إىل هــذا اإلمــام األعظــم الـــمجتهد ِمــْن أنـّـه 
قائــل بــيء ِمــن اجلهــة أو حنوهــا فكــذب وبـــهتان وافــرتاء عليــه فلَعــن اهلُل َمــْن نســَب ذلــك إيلــه أو رمــاه 

بــيء مــن هــذه املثالــب الــي بــّرأه اهلل منهــا« ا ـه
وسطية اإلمام أيب احلسن األشعري بني املجسمة واملعطلة

أهــل الســنة هــم اذليــن أحســنوا فهــم الرشيعــة، وتمكنــوا مــن حقيقــة أصولـــها، ولــم يقطعــوا إل بمــا 
قطــع بــه الــرشع يف املنقــولت، ولــم جيزمــوا إل بمــا ل تــرتدد بــه العقــول. بــل يه الطائفــة الغابلــة حبيــث 
إذا قورنــوا بغريهــم مــن الفــرق اضمحــّل اآلخــرون. وأهــم مــا يتمــز بــه أهــل الســنة عــن غريهــم علــم 
اتلوحيــد، وهــو علــم أصــول ادليــن. فتجنــب أهــل الســنة الضــالل، وذللــك ل تــرى هلــم أصــاًل اعتمــدوه 

ــا لقطــيع شيع أو عقــي. خمالًف

فمــن أجــّل أصوهلــم القــول بــأن اهلل فاعــٌل بالختيــار، فلــه تقديــم احلــادث وهل تأخــريه حبســب اختيــاره1، 
وبـــهذا تمــزوا عــن املعطلــة املعزتلــة القائلــني بالوجــوب ىلع اهلل تعــاىل وبلــزوم كــون فعلــه ىلع مقتــى 
الصــالح أو األصلــح، وخالفــوا الـــمجسمة اذليــن شــبهوا اهلل تعــاىل باملخلوقــات، فأثبتت الـــمجسمة هلل حًدا 
وجهــة وحلــول احلــوادث يف ذاتــه، ونــى أهــل الســنة ذلــك لكــه. وخالــف أهــُل الســنة املعزتلــَة يف فعــل اهلل 
تعــاىل وصفاتــه، حيــث أثبــت املعزتلــة2 خلــق األفعــال الختياريــة للعبــد3. وخالفهــم أهــل الســنة ألن فعــل 
العبــد الختيــاري ىشء، واهلل خالــق لك ىشء، وأفعــال اإلنســان تــصٌف فيمــا خلــق اهلل بالكســب4، ونفــت 
ــق  ــب خبل ــد الكس ــت للعب ــطا فأثب ــا وس ــعري طريق ــلك األش ــد5، وس ــن العب ــار ع ــة اإلرادة والختي اجلري
اهلل6. وقــد قــال اإلمــام أمحــد إن للعبــد كســبا كمــا نقلــه عنــه القــايض أبــو يعــى يف كتابــه املعتمــد الكبــري، 

ونــصه وأطــال يف الســتدلل عليــه7.

ووصــل األمــر باملعزتلــة إىل أن خيضعــوا انلقــل للعقــل، وحيــوروا العقائــد ادلينيــة حبيــث توافــق اتلعايلــم 
الفلســفية. وقــد ذهــب املعزتلــة يف تقديــر العقــل بعيــًدا فقالــوا: إذا تعــارض انلقــل والعقــل، وجــب تقديــم 

العقــل ألنــه أســاس انلقــل، وإذا أمجــع العقــالء ىلع يشء أنــه حســن أو قبيــح كن إمجاعهــم حجــة.8 

ثــم تزايــدت جــرأة املعزتلــة فصــاروا يهامجــون انلقــل. وهلــذا اشــتغل عــدد كبــري منهــم يف وضع اتلفاســري 

قال الزركيش يف تشنيف املسامع ج87/4: والدليل عليه قوله تعاىل: ﴿ورُبك خيلق ما يشاء وخيتار﴾ اهـ  1
بل رصحوا بأن اهلل أعطى العبد القدرة عىل خلق فعله ثم صار اهلل عاجزا عن ذلك، ورصحوا بأن كل حيوان حمِدث ألعامله وليس هلل يف شىء من أعامل احليوانات صنع اهـ   2

نقل ذلك عنهم العلامء املحققون وكفروهم كاإلمام أيب منصور البغدادي يف كتابيه الفرق بني الفرق وأصول الدين، واإلمام البلقيني يف حوايش الروضة، واإلمام أيب احلسن شيث بن 
إبراهيم يف حز الغالصم يف إفحام املخاصم، وغريهم.

ومثلهم يف عرصنا حزب التحرير فقد قال مؤسس احلزب تقي الدين النبهاين يف كتابه الشخصية اإلسالمية ج1/القسم األول/71-72: وهذه األفعال)أي أفعال اإلنسان(  3
ال دخل هلا بالقضاء وال دخل للقضاء بـها، ألن اإلنسان هو الذي قام بـها بإرادته واختياره، وعىل ذلك فإن األفعال االختيارية ال تدخل حتت القضاء.اهـ وقال يف ج1/القسم األول/ 

74 من الكتاب املذكور: فتعليق املثوبة أو العقوبة باهلدى والضالل يدل عىل أن اهلداية والضالل مها من فعل العبد وليسا من اهلل.اهـ 
وعىل هذا السلف الصالح فقد قال اإلمام أبو حنيفة يف كتابه الفقه األكرب ص89 : ومجيع أفعال العباد من احلركة والسكون كسبهم عىل احلقيقة واهلل تعاىل خالقها وهي كلها   4

بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره.اهـ
نقل ذلك عنهم اإلمام أبو منصور البغدادي يف أصول الدين ص 135   5

نقل ذلك عنه اإلمام ابن فورك يف كتاب جمرد مقاالت األشعري ص 110-106   6
نقل ذلك اإلمام الزركيش يف تشنيف املسامع )ص430/خمطوط( وما بعدها، ورد فيها عىل ابن تيمية الذي أنكر الكسب وقال الحقيقة له.اهـ  7

املستصفى من علوم األصول للغزايل: 57/1  8
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القرءانيــة وأمــا احلديــث فإنـــهم شــنوا عليــه وىلع املحدثــني اغرة شــعواء وهامجوهــم هجوًمــا عنيًفــا. هــذا 
وقــد حــاول املعزتلــة أن يبطلــوا احلديــث لكــه مــن أساســه، فقالــوا إن خــر الواحــد العــدل ل يوجــب العلم1، 
ذلــك بــأن أكــر األحاديــث أخبــار أحــاد، فــإذا كنــت أخبــار اآلحــاد ل حيتــج بـــها، بطــل الســتدلل بــيء 

مــن هــذا يف األحــاكم2. 

وأخــرًيا تمــادى املعزتلــة يف تـــهجمهم ىلع املحدثــني، فلمــا انتهــت إيلهــم الســلطة يف زمــن املأمــون ومــا 
بعــد املأمــون، لــم يتورعــوا عــن اضطهادهــم ومحلهــم ىلع األخــذ بآرائهــم وأقواهلــم بالقــوة. فــاكن ذلــك، كمــا 
رأينــا، مــن أهــم األســباب يف ســقوطهم. وبـــهذا أعطــوا اذلرائــع لغــالة احلنابلــة وهــم الـــمجسمة يف ذلــك 

العــص. إىل مهامجــة علمــاء الســنة املنـــزهني بــل وإىل تكفريهــم.

ــايئ )ت  كن األشــعري ســنيا مــن بيــت ســنة، ويف بــدء حياتــه درس مذهــب العــزتال ىلع أيب عــي اجلُبَّ
ــني أهــل الســنة وبــني  ــه الراجــح حقيقــة الوضــع... رأى اهلــوة ب ــذ وعقل ــه أدرك ببــصه انلاف 303ه(  ولكن
أهــل العــزتال يف اتســاع، فأعلــن انفصــاهل عنهــم ورجوعــه إىل حظــرية الســنة، واختــذ طريقــا وســًطا بــني 

التشــبيه وبــني اتلعطيــل )مذهــب املعزتلــة(3. وقــد لىق هــذا العمــل قبــوًل دلى انلــاس.

ــاروا ىلع  ــه وس ــوا مذهب ــن اعتنق ــريون اذلي ــه الكث ــده أتباع ــن بع ــه م ــعري وأكمل ــدأه األش ــا ب ــذا م وه
ــالن )ت403ه(   ــر ابلاق ــايض أيب بك ــاهل كلق ــرية رج ــم وخ ــالم يف وقته ــاء اإلس ــوة علم ــم صف ــة وه طريق
وابــن فــورك )ت406ه(  وأيب إســحق األســفرايين )ت418ه(  وعبــد القاهــر ابلغــدادي )ت 429ه(  والقــايض 
أيب الطيــب الطــري )ت450ه(  وأيب بكــر ابليهــي )ت458ه(  وأيب القاســم القشــريي )ت465ه(  وأيب إســحق 
ــين )ت478ه(   ــال اجلوي ــني أيب املع ــام احلرم ــداد، وإم ــة ببغ ــة انلظامي ــس املدرس ــريازي )ت476ه(  رئي الش
واإلمــام الغــزال )ت505ه(  وابــن تومــرت )ت524ه(  املغــريب تلميــذ الغــزال اذلي نــرش األشــعرية يف بــالد 
املغــرب، والشهرســتان )ت548ه(  وغريهــم كثــري شحــوا عقائــد األشــعري ونظموهــا ودافعــوا عنهــا باألدلــة 
والراهــني انلقليــة والعقليــة، فــاكن هلــم أكــر الفضــل وأعظــم األثــر يف جنــاح املذهب األشــعري وانتشــاره.4

فلمــا قــام األشــاعرة اعتــروا أن انلقــل )انلصــوص الرشعيــة اثلابتــة( هــو األســاس وأن العقــل شــاهد 
زات العقــول5. ــرُِد بمجــوَّ للنقــل أنــه صحيــح، ووســيلة إلثباتــه والرهــان ىلع صحتــه. وأن الــرشع إنمــا يَ

فمــن غــري العســري علينــا بعــد هــذا أن نــدرك أن مــا ذهــب إيلــه األشــعري هــو ثمــرة مــن ثمــار الوســطية 
وأثــر حســن مــن آثــاره. فاألشــاعرة جنحــوا يف أن ينزتعــوا فكــرة التشــبيه مــن أذهــان الكثريين. 

 وحنــن حنمــد اهلل تعــاىل ىلع هــذه العقيــدة الســنية الــى حنــن عليهــا والــى كن عليهــا رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وأصحابــه ومــن تبعهــم بإحســان، والــى مــدَح الرســول ملسو هيلع هللا ىلص معتنقهــا، فقــال فيمــا رواه اإلمــام أمحــد والــزار 

انظر االنتصار والرد عىل ابن الراوندي امللحد )عبد الرحيم اخلياط(  ص 68  1
ووافقهم حزب التحرير يف عرصنا هذا، وقد رد العلامء عىل هذه املقولة، فقد قال اإلمام أبو إسحاق الشريازي يف كتابه التبرصة: جيب العمل بخرب الواحد من جهة الرشع.اهـ   2

ونقله النووي يف رشح مسلم عن مجاهري العلامء من الصحابة والتابعني فمن بعدهم من املحدثني والفقهاء وأصحاب األصول، ثم أبطل قول القدرية املعتزلة الذين مل يوجبوا العمل به، 
ثم قال النووي: والرشع قد جاء بوجوب العمل بخرب الواحد.اهـ  

مقدمة ابن خلدون ص 406  3
4  انظر طبقات الشافعية للسبكي )250-238-176-111-89-52-4/3( )79-71/4( 

5  انظر كتاب الفقيه واملتفقه ص 132 للحافظ اخلطيب البغدادي.
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والطــران واحلاكــم بســند صحيــح: » تَلُْفتََحــنَّ القســطنطينية فلِنعــم األمــري أمريهــا ونلِعــم اجليــش ذلــك 
اجليــش«، ولقــد فتحــت القســطنطينية بعــد تســعمائة اعم، فتحهــا الســلطان حمّمــد الفاتــح املاتريــدي رمحــه 

اهلل، واكن ســنيًّا يعتقــد أن اهلل موجــود بــال مــاكن وحيــب الصوفيــة الصادقــني ويتوســل بانلــّى.

والســلطان حممــد الفاتــح واجليــش اذلي كن معــه شــهد لـــهم الرســول ملسو هيلع هللا ىلص بأنـــهم ىلع حــال حســن. وكذا 
ســائر الســالطني العثمانيــني اذليــن ذبـّـوا عــن بيضــة املســلمني ومحــوا حــى امللـّـة قرونـًـا متتايلــة.   

وىلع هــذا العتقــاد مئــات املاليــني مــن املســلمني ســلًفا وخلًفــا يف الــرشق والغــرب تدريًســا وتعليًمــا 
ويشــهد بذلــك الواقــع املشــاَهد، ويكــي بليــان حّقيــة هــذا كــون الصحابــة واتلابعــني وأتبــاع اتلابعــني 

)وهــم الســلف الصالــح( ومــن تبعهــم بإحســان ىلع هــذه العقيــدة، فممــن تبعهــم بإحســان:

 هــؤلء احلّفــاظ اذليــن هــم رءوس أهــل احلديــث احلافــظ أبــو بكــر اإلســماعيي صاحب املســتخرج ىلع 
ابلخــاري، ثــّم احلافــظ الَعلـَـُم املشــهور أبــو بكــر ابليهــى ثــّم احلافــظ اذلي وُصــف بأنـّـه أفضــل املحّدثــني 
بالشــام يف زمانــه ابــن عســاكر، كن لك واحــد مــن هــؤلء علًَمــا يف احلديــث يف زمانــه، ثــّم جــاء مــن هــو 
ــه أمــري املؤمنــني يف احلديــث أمحــد ابــن حجــر العســقالن، فمــن  ىلع هــذا املنــوال احلافــظ املوصــوف بأنّ
حّقــق عــرف أن األشــاعرة فرســان مياديــن العلــم واحلديــث، ومنهــم جمــّدُد القــرن الرابــع اهلجــري اإلمــام 
ــو  ــو بكــر ابلاقــاّلن وأب ــو بكــر بــن فــورك وأب ــو احلســن ابلاهــي وأب ــد وأب ــو الطيــب ســهُل بــن حمّم أب
ــد  ــو حمّم ــي والشــيُخ أب ــاب املال ــد الوّه ــم األصبهــان والقــايض عب ــو نعي ــظ أب إســحق األســفراييين واحلاف
اجلويــين وابنــه أبــو املعــال إمــام احلرمــني وأبــو منصــور ابلغــدادي واحلافــظ ادّلارقطــين واحلافــظ اخلطيــب 
ابلغــدادي واألســتاذ أبــو القاســم القشــريي وابنــه أبــو نــص والشــيخ أبــو إســحق الشــريازي ونــص املقــديس 
والغــزال والفــراوي وأبــو الوفــاء ابــن عقيــل احلنبــي وقــايض القضــاة ادلامغــان احلنــي وأبــو الويلــد ابلــايج 
ــلَي وانلــووي وفخــر  املالــي واإلمــام الســّيد أمحــد الرفــايع وابــن الســمعان والقــايض عيــاض واحلافــظ الِسّ
ادليــن الــرازي والعــّز بــن عبــد الســالم وأبــو عمــرو بــن احلاجــب املالــي وابــن دقيــق العيــد وعــالء ادليــن 
ابلــايج وقــايض القضــاة تــّي ادليــن الســبي واحلافــظ العــاليئ واحلافــظ زيــن ادليــن العــرايق وابنــه احلافــظ 
ــا األنصــاري والشــيخ بـــهاء ادليــن الــرّواس  وىّل ادليــن واحلافــظ ُمرتــى الزبيــدي احلنــي والشــيخ زكرّي
الصــويف ومفــي مّكــة أمحــد زيــين دحــالن وُمســِند اهلنــد ويّل اهلل ادلهلــوي ومفــي مــص الشــيخ حمّمــد 
عليــش املالــي املشــهور وشــيخ اجلامــع األزهــر عبــد اهلل الرشقــاوي والشــيخ املشــهور أبــو احلســن القاُوقيج 
نُقطــة ابليــاكر يف أســانيد املتأّخريــن والشــيخ حســني اجلــر الطرابلــي والشــيخ عبــد ابلاســط الفاخــوري 
مفــي بــريوت والعالمــة علــوي بــن طاهــر احلــريم احلــداد وشــافيع العــص رفــايع األوان الشــيخ الفقيــه 
املحــدث عبــد اهلل اهلــرري والشــيخ الصــويف الصــادق مصطــى جنــا مفــي بــريوت وغريهــم مــن أئمــة ادليــن 

كثــري ل حُيصيهــم إل اهلل.

ومنهــم الوزيــر املشــهور نظــام امللــك والســلطان العــادل العالــم الـــمجاهد صــالُح ادليــن األيــويب رمحــه 
اهلل فإنّــه أمــر أن تــذاع أصــول العقيــدة ىلع حســب عبــارات األشــعري ىلع املنائــر قبــل أذان الفجــر، وأن 

تُعلّــم املنظومــة الــي ألّفهــا هُل حممــد بــن هبــة الرمــي لأطفــال يف الكتاتيــب، وممــا جــاء فيهــا:
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حيويـــــه ل  العالــم  تشــبيهوصانــع  عــن  اهلل  تعــاىل  قطــر 
ماكنــا ول  موجــودا  كن  كنــاقــد  مــا  ىلع  اآلن  وحكمــه 
املــاكن عــن  جــلَّ  الزمـــانسبحـــانه  تغيـــر  عــن  وعــزَّ  
الغلــو يف  وزاد  غـــال  العلــوفقــد  جبـــهة  خصـــه   مــن 

وهــذه العقيــدة تــدرس يف جامعــة األزهــر يف مــص ويف جامعــة الزيتونــة يف تونــس بــل وســائر املغــرب 
العــريب، وكــذا يف أندنوســيا ومالزيــا وباكســتان وتركيــا وبــالد الشــام والســودان وايلمــن والعــراق واهلنــد 

ــا وخبــارى وادلاغســتان وأفغانســتان وســائر بــالد املســلمني.  وإفريقي

 ومنهــم امللــك الاكمــل األيـّـويب والســلطان األشف خليــل بــن املنصــور ســيف ادليــن قــالوون، بــل ولك 
ســالطني املمايلــك.

ــط  ــماء أو حيي ــوم الس ــي جن ــن حُي ــة فم ــاعرة واملاتريدي ــاء األش ــا إحص ــا ذكرن ــا بم ــس ُمرادن          ولي
ــال الصحــراء ؟  ــا بعــدد رم علًم

 فاألشعرية واملاتريدية هم أهل السنة واجلماعة الفرقة انلاجية.
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خاتمة
تتضمن نصيحة

ــِر  ــِن الُمنَْك ــْوَن َع ــُروِف َوَتنَْه ــُروَن بِالَمْع ُم
ْ
ــاِس تَأ ــْت لِلنَّ ْخرَِج

ُ
ــٍة أ مَّ

ُ
ــرْيَ أ ــْم َخ ــاىل: ﴿ُكنْتُ ــول اهلل تع يق

ــٍض  ــاُء َبْع ْويِلَ
َ
ــْم أ ــاُت َبْعُضُه ــوَن َوالُمْؤِمنَ ــل: ﴿َوالُمْؤِمنُ ــز وج ــول ع ــران:110(، ويق ــاهلِل﴾ )آل عم ــوَن بِ َوتُْؤِمنُ

وَلـِـَك 
ُ
َكَة َوُيِطيُعــوَن اهلَل َورَُســوهَلُ أ ــاَلَة َوُيْؤتـُـوَن الــزَّ ُمــُروَن بِالَمْعــُروِف َوَينَْهــْوَن َعــِن الُمنَْكــِر َوُيِقيُمــوَن الصَّ

ْ
يَأ

َســرَيمَْحُُهُم اهلُل إِنَّ اهلَل َعِزيــٌز َحِكيــٌم﴾ )اتلوبــة:71(، ويقــول اهلل تعــاىل إخبــارا عــن نــوح عليــه الســـــــالم: 
ْعلـَـُم ِمــَن اهلِل َمــا َل َتْعلَُمــوَن﴾ )األعــراف:62(، وعــن هــود عليــه 

َ
نَْصــُح لَُكــْم َوأ

َ
بَِلُّغُكــْم رَِســاَلِت َريِبّ َوأ

ُ
﴿أ

ِمــنٌي﴾ )األعــراف:68(.
َ
ــا لَُكــْم نَاِصــٌح أ نَ

َ
ــاَلِت َريِبّ َوأ بَِلُّغُكــْم رَِس

ُ
الســالم: ﴿أ

يــُن انلَِّصيَحــُة« قُلْنَــا: لَِمــْن ؟ قَـــاَل: » هلِل َوِلِكتَابِِه  نَّ انلَّــيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص قـَـاَل: »ادِلّ
َ
اِرِيّ ريَِضَ اهلُل َعنـْـُه أ وَعــْن تَِميــٍم ادلَّ

ِتِهْم« رواه مســلم.  ــِة الُْمْســِلِمنَي واََعمَّ ئِمَّ
َ
َولِرَُســوهِلِ َوأل

 ّ
َكِة، َوانلُّْصــِح ِلــُلِ ــاِء الــزَّ ــاَلِة، َوإِيتَ ــاِم الصَّ ــاَل : »بَاَيْعــُت رَُســوَل اهلِل ىلَعَ إِقَ ــُه قَ وَعــْن َجِريــٍر ريَِضَ اهلُل َعنْ

ُمْســِلٍم« رواه ابلخــاري ومســلم. 

ــا  ــل ىلع نرشه ــة، وأن يعم ــعرية واملاتريدي ــنية األش ــدة الس ــك بالعقي ــلم أن يتمس ــل مس ــا ل فنصيحتن
وادلفــاع عنهــا، ســيما األمــراء والعلمــاء، ولكٌّ مــن خــالل دوره. وبـــهذا تقــوى األمــة وتـــهاب بــني األمــم. 

ــن.  ــل وط ــان ل ــن واألم ــن، واألم ــل مواط ــياج ل ــة والس ويه الصيان

وإعلــم أيخ املســلم رمحــك اهلل بتوفيقــه أن ســبيل وحــدة األمــة ومجــع لكمتهــم يكــون جبمع قلوبـــهم ىلع 
العقيــدة احلقــة ويه عقيــدة األشــاعرة واملاتريديــة أهــل الســنة واجلماعــة، عقيــدة الســلف الصالــح، عقيــدة 

انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابــه وأهــل بيتــه ومــن تبعهــم بإحســان.

نسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا من اذلين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ءامني

وهذه ءاخر لكمتنا ونصيحتنا وهو املوفق وعليه اتلكالن وءاخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني. 

ا يَِصُفوَن ِة َعمَّ ُسبَْحاَن َربَِّك رَِبّ الِعزَّ
وََساَلٌم ىلَعَ الُمرَْسِلنَي َواحلَْمُد هلِل رَِبّ الَعالَِمنَي



ءاثار ولدة انليب حممد ملسو هيلع هللا ىلص ىلع العاملني

لكمة الشيخ أجمد عرفات

مسئول مكتب اتلعليم  
يف مجعية املشاريع اخلريية اإلسالمية

سدن أسرتايلا
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احلمــُد هلِل اذلى أنعــَم علينَــا بمحمــٍد ســيِد البــرش فَخــِر ربيعــَة وُمــر مــِن انشــَق هل الَقمــر وســلََّم عليــِه 
ــنِي ُمتالِزَمــنِي إىل يــوم املحــرش، أمــا بعــد: احلَجــر وســى خلدمتــِه الَشــجر، صــالًة وســالًما تامَّ

ُْخــِرَج  نــَزَل اهلُل إِيَلُْكــْم ِذْكــًرا، رَُّســوًل َيتْلـُـو َعلَيُْكــْم ءايـَـاِت اهلِل ُمبَِيّنَــاٍت يِلّ
َ
 قــال اهلل عــز وجــل: ﴿قَــْد أ

لَُمــاِت إىَِل انلُّــوِر﴾، أرســل اهلل عــز وجــل رســوهل حممــدا باهلــدى  احِلـَـاِت ِمــَن الظُّ يــَن ءاَمنُــوا وََعِملُــوا الصَّ ِ
اذلَّ

وديــن احلــق فعمــت أنــوار هدايتــه وانتــرشت آثــار بعثتــه وبــروزه للعاملــني فــاكن هاديــا إىل طريــق احلــق 
ومبــرشا بنعيــم أبــدي ملــن آمــن بــه ومنــذرا مــن عــذاب أيلــم ملــن كذبــه وجحــد بــه، واكن داعيــا إىل اهلل 
اًجــا وقمــرا منــريا يــىء طريــق احليــارى ويبــني هلــم، فهــو صاحــب الفضــل العظيــم  بإذنــه ورساجــا وهَّ
واخلــري العميــم وصاحــب األخــالق العليــا واأليــادي ابليضــاء وهــو صاحــب الوســيلة والفضيلــة واملقــام 
ــْم  ــا َعِنتُّ ــِه َم ــٌز َعلَيْ نُفِســُكْم َعِزي

َ
ــْن أ ــوٌل ِمّ ــْد َجاءُكــْم رَُس ــال تعــاىل: ﴿لََق املحمــود واحلــوض املــورود، ق

َحِريــٌص َعلَيُْكــم بِالُْمْؤِمِنــنَي َرُؤوٌف رَِّحيــٌم﴾، أي مــن جنســكم ومــن نســبكم عــريب مــن أشف قبائــل 
ــاف القــريش  ــد من ــن عب ــن هاشــم ب ــد املطلــب ب ــن عب ــد اهلل ب ــن عب ــش، فهــو حممــد ب العــرب مــن قري
اهلاشــي العــريبملسو هيلع هللا ىلص، ويبــني هــذا النســب الرشيــف وهــذا العقــد املتــأىلء بقــوهل: )إِنَّ اهلَل اْصَطــَى ِكنَانـَـَة 
ــيِن  ــْن بَ ــاِن ِم ــٍم َواْصَطَف ــيِن َهاِش ـْـٍش بَ ــْن قَُري ــَى ِم ــَة َواْصَط ــْن ِكنَانَ ــا ِم ــَى قَُريًْش ــَماِعيَل َواْصَط ــْن َودَلِ إِْس ِم
ــو  ــر وه ــه الكف ــى ب ــايح اذلي يم ــو امل ــريٍة ملسو هيلع هللا ىلص، وه ــن خ ــريًة م ــوٍة وخ ــن صف ــوًة م ــاكن صف ــٍم( ، ف َهاِش
احلــاش اذلي حيــرش انلــاس ىلع عقبــه وهــو العاقــب اذلي ل نــيب بعــده وهــو نــيب الرمحــة اذلي قــال عنــه 
نَــا َســِيُّد َودَلِ آَدَم 

َ
ربــه عــز وجــل: ﴿بِالُْمْؤِمِنــنْيَ َرُؤوٌْف رَِحيْــٌم﴾، وهــو ســيد األولــني واآلخريــن اذلي قــال: )أ

ٍع( رواه مســلم. ُل ُمَشــفَّ وَّ
َ
ــافٍِع َوأ ُل َش وَّ

َ
، َوأ ــْرُ ــُه الَْق ــقُّ َعنْ ــْن يَنَْش ُل َم وَّ

َ
ــِة، َوأ ــْوَم الِْقيَاَم يَ

رفــع اهلل ِذكــَر حممــد يف األولــني ويف اآلخريــن وبــني املالئكــة إىل يــوم الفصــل وادليــن قــــال تعــاىل: 
ــرن ذكــُره بذكــر اهلل يف لكمــة الشــهادة ويف األذان واإلقامــة ويف  ــَع ِذْكــُرُه بــأن قُ ــا لـَـَك ِذْكــَرَك﴾، ُرفِ ﴿َوَرَفْعنَ
اخلطــب والتشــهد ويف غــري موضــع مــن القــرآن الكريــم ويف تســميته رســوَل اهلل ونــيَب اهلل ومــع هــذا لكــه 

فقــد ذكــر يف كتــب األولــني.

هــذا انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص الكريــم عظيــم القــدر عنــد اهلل تعــاىل، بــروز نــور هدايتــه ومــودله لدلنيــا بــدأت رايــات 
ابلاطــل ورصوح الــرشك والوثنيــة تنمــي وانقلــب مســار اتلاريــخ مــن أســوء األحــوال الــي كنــوا عليهــا 
إىل أن صــاروا داعة إىل اخلــري واتلوحيــد وحماســن األخــالق، فــاهلل تعــاىل رمحنــا بمحمــد وهــو القائــل نلبيــه 
ــا  نَ

َ
ــا أ َم ــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )إِنَّ ــد ق ﴾، وق ــنْيَ ــًة لِلَْعالَِم ــلْنَاَك إِلَّ رمَْحَ رَْس

َ
ــا أ ــه: ﴿َوَم صلــوات ريب وســالمه علي

ــب  ــا القري ــهد به ــنني، ويش ــر الس ــرة ع ــة وظاه ــرة ىلع البرشي ــا ظاه ــار ولدة نبين ــَداٌة(، وإن آث ــٌة ُمْه رمَْحَ
وابلعيــد والصديــق والعــدو. 

تَِمــَم 
ُ
َمــا بُِعثْــُت أِل حممــد علــم ادلنيــا مــاكرم األخــالق وحماســنها فقــد بعــث إلتمامهــا وهــو القائــل: )إِنَّ

ــٍق  ــَىْ ُخلُ ــَك لََع ْخــاَلِق(، فهــو صاحــب اخللــق العظيــم اذلي قــال تعــاىل يف وصــف خلقــه: ﴿َوإِنَّ
َ
َمــاَكِرَم األ

َعِظيـْـٍم﴾، كن انلــاس قبــل بــروزه لدلنيــا منغمســني يف القبائــح والرذائــل وبعيديــن لك ابلعــد عــن األخــالق 
احلســنة، فصــاروا بعــده داعة إىل مــا يستحســن مــن األخــالق مــن حلــم وعطــف وصفــح وإحســان للجــار 
ــا  ــا إيله ــنة وداعي ــالق احلس ــم يف األخ ــا هل ــد كن إمام ــالق، فق ــن األخ ــن حماس ــا م ــن وغريه ــر للوادلي وب



17

ــا َوَل  ــْن فَاِحًش ــْم يَُك َ ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )ل ــق رس ــف خل ــة يف وص ــض الصحاب ــن بع ــاء ع ــد ج ــا وق ــا هل ومعلم
ْخاَلقـًـا( رواه ابلخــاري، 

َ
َحاِســنَُكْم أ

َ
ًشــا(  رواه ابلخــاري، وقــد قـَـاَل رَُســوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: )إِنَّ ِمــْن ِخيَاِرُكــْم أ ُمتََفِحّ

ــارة يف  ــدل واحلض ــرش الع ــري اهلل فانت ــادة غ ــرك عب ــد وت ــا إىل اتلوحي ــرا وداعي ــرشا ونذي ــا ومب ــث هادي بع
ــا. ــارق األرض ومغاربه مش

 كن انلــاس قبــل بعثتــه يعبــدون األصنــام والكواكــب ويعبــدون بعضهــم ابلعــض حــى وصــل اجلهــل 
ببعضهــم أنــه يصنــع صنمــا مــن تمــر فيعبــده وعندما جيــوع يأكلــه، فصــاروا بعــد ذلــك داعة إىل اتلوحيد وإىل 
أنــوار اهلدايــة وإىل عبــادة اهلل الواحــد األحــد اذلي ليــس كمثلــه ىشء اذلي ليس جســما ول يشــبه األجســام 
اذلي ل حيويــه مــاكن ول جيــري عليــه زمــان، وقــد داعهــم إىل إعمــال اتلفكــري وانلظــر يف خملوقــات اهلل 
ــف  ــوه ول يوص ــن الوج ــه م ــق بوج ــبه اخلل ــاىل ل يش ــبحانه وتع ــق س ــك ىلع أن اخلال ــتدل بذل ــاىل فيس تع
بصفــات البــرش، بعــد أن كنــوا ىلع اتلقليــد األعــى آلبائهــم يف شكهــم وأخالقهــم، فقــد روى ابــن حبــان 
ويِل 

ُ
ــاِر آليــاٍت أل ــِل َوانلََّه رِْض َواْخِتــالِف اللَّيْ

َ
ــَماَواِت َواأْل ــِق السَّ أن انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص قــرأ هــذه اآليــات ﴿إِنَّ يِف َخلْ

ــْر ِفيَْهــا( ، فهــذه دعــوة للتفكــر يف خملوقــات  َهــا َولـَـْم َيتََفكَّ
َ
بْلَــاِب﴾ إىل آخــر الســورة وقــال: )َويـْـٌل لَِمــْن قََرأ

َ
األ

اهلل عــز وجــل، وهــو ممــدوح يف شع اهلل عــز وجــل.

ــن والعقيــدة وليســت رابطــة  ــه جعــل الرابطــة املقدمــة بــني املســلمني رابطــة ادلي ــة دعوت  ومــن بداي
ــم  ــالف أعراقه ــم ىلع اخت ــوان اهلل عليه ــة رض ــني الصحاب ــة ب ــذه الرابط ــت ه ــة فجمع ــب والقراب النس
وأجناســهم وألوانهــم يدعــون إىل اتلوحيــد ويقومــون بــه، ويه الــي مجعــت بــني بــالل احلبــي وصهيــب 

ــني.  ــم أمجع ــاريس ريض اهلل عنه ــلمان الف ــريش وس ــر الق ــرويم وأيب بك ال

ــا عظيمــة كثــرية فهــو اذلي كن فــردا فصــار أمــة فــأي رابطــة يه الــي  ــار مــودله وبــروزه إىل ادلني فآث
ــامية  ــالق الس ــادىء واألخ ــذه املب ــم لك ه ــو اذلي زرع يف قلوبه ــل ه ــة وأي رج ــؤلء الصحاب ــت لك ه مجع
ــا هلــم.  ــل حــى صــار هــذا ديدن ــح والرذائ والعتــدال واتلوســط وابلعــد لك ابلعــد عــن الحنــالل والقبائ
وتلوثيــق املحبــة والعطــف ىلع املســلمني جنــد أن انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص قــد علمهــم انلصيحــة فيمــا بينهــم، قــال ملسو هيلع هللا ىلص: 
ِتِهــْم( وعلمهــم أن املؤمــن  ــِة الُمْســِلِمنَي واََعمَّ ئِمَّ

َ
ــِه َولِرَُســوهِلِ َوأِل ــاَل هلِل َوِلِكتَابِ ــْن قَ ــا لَِم يــُن انلَِّصيَحــُة قُلْنَ )ادِلّ

مــرآة ألخيــه املؤمــن إذا رأى منــه عيبــا ينصحــه إلبعــاده عــن اخلطــأ.

ــاد اهلل  ــوا عب ــم أن يكون ــد علمه ــم وق ــن بينه ــة م ــد والضغين ــد واحلس ــزول احلق ــا ي ــذا رساعن م وبه
إخوانــا ل يظلــم بعضهــم ابلعــض ول خيــذل بعضهــم ابلعــض وأن يكونــوا كبلنيــان املرصــوص يشــد بعضــه 
ــِع َبْعــٍض  ــْع َبْعُضُكــْم ىلَعَ َبيْ بعضــا. قــال ملسو هيلع هللا ىلص: )َل حَتَاَســُدوا َوَل َتنَاَجُشــوا َوَل َتبَاَغُضــوا َوَل تََدابَــُروا َوَل يَِب
ُخــو الُمْســِلِم َل َيْظِلُمــُه َوَل خَيْــُذهُلُ َوَل حَيِْقــُرُه اتلَّْقــَوى َهاُهنَــا َويُِشــرُي إِىَل 

َ
َوُكونـُـوا ِعبَــاَد اهلِل إِْخَوانـًـا الُْمْســِلُم أ

َخــاُه الُْمْســِلَم لُكُّ الُْمْســِلِم ىلَعَ الُْمْســِلِم َحــَراٌم َدُمــُه 
َ
ْن حَيِْقــَر أ

َ
ِّ أ

اٍت حِبَْســِب اْمــرٍِئ ِمــْن الــرشَّ َصــْدرِهِ ثـَـاَلَث َمــرَّ
ــد ىلع حفــظ حقــوق املســلمني وحفــظ أمواهلــم وحفــظ دمائهــم وأعراضهــم. َوَمــاهُلُ وَِعرُْضــُه( ، وقــد أكَّ

وهــو اذلي آىخ بــني املؤمنــني لــزدادوا إيمانــا مــع إيمانهــم وجنــد هــذا واقعــا ملموســا مــن عملــه عندمــا 
قــدم املدينــة بعــد اهلجــرة فقــد آىخ بــني املهاجريــن واألنصــار أخويــن أخويــن حــى إن الواحــد منهــم كن 
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ــُروا  ــوا َواْذُك قُ ــا َوَل َتَفرَّ ــِل اهلِل مِجيًع ــوا حِبَبْ ــال تعــاىل: ﴿َواْعتَِصُم ــه املســلم، ق ــني أخي ــه وب يقســم مــاهل بين
ــاره ىلع  ــا﴾. ومــن آث ــِه إِْخَوانً ــْم بِِنْعَمِت ْصبَْحتُ

َ
ــْم فَأ ــنْيَ قُلُوبُِك ــَف َب لَّ

َ
ــَداًء فَأ ْع

َ
ــْم أ ــْم إِْذ ُكنْتُ َِّ َعلَيُْك ــَة اهلل نِْعَم

ــات  ــت ابلن ــد أن كن ــان وبع ــت ته ــد أن كن ــه بع ــت يف شيعت ــرأة أكرم ــة أن امل ــة اجللي ــني الواضح العامل
ْدَن وتُْدَفــنَّ َحيَّــًة، حــى إنــه أوىص بالنســاء خــريا وحفــظ حــق املــرأة ســواء كنــت يف بيــت أبيهــا 

َ
ــُع تـُـْوأ الُرضَّ

ا(   ــا ألولد أو اعملــة يف املجتمــع فقــد قــال ملسو هيلع هللا ىلص: )اْســتَوُْصوا بِالنَِّســاِء َخــرْيً أو زوجــة يف بيــت زوجهــا أو أو أمًّ
ْحســنُُهْم 

َ
ــاً أ ــُل املْؤمنــني إِيَمان ْكَم

َ
ــه الصــالة والســالم: )أ وهــو اذلي كن يقــوم يف خدمــة أهلــه ويقــول علي

ــا، وَِخيارُكــْم خياُركــم ِلنَِســائِِهم( . ُخلًُق

ــه  ــت ببعثت ــا، ووصل ــرش الزن ــد أن انت ــذل وبع ــت تبت ــد أن كن ــاب بع ــا األنس ــروزه لدلني ــت ب  وُحفظ
ــِبيِل َذلـِـَك َخــرْيٌ  ــُه َوالِْمْســِكنَي َواْبــَن السَّ ــآِت َذا الُْقــْرىَب َحقَّ األرحــام بعــد أن كنــت تقطــع قــال تعــاىل: ﴿فَ
وَلـِـَك ُهــُم الُمْفِلُحــوَن﴾ وانتــرش بظهــوره الصــدق واألمانــة بعــد فشــو الكــذب 

ُ
يــَن يُِريــُدوَن وَْجــَه اهلِل َوأ ِ لِلَّ

ــِدي إِىَل  ْــِرَّ َيْه ْــِرِّ َوإِنَّ ال ــِدي إىَِل ال ــْدَق َيْه ــا ىلع الصــدق وحمــذرا مــن الكــذب: )إِنَّ الصَّ ــال حاثً ــة ق واخليان
يًقــا، وإِنَّ الَْكــِذَب َيْهــِدي إىَِل الفُجــوِر َوإِنَّ الفُجــوَر  اجلَنَّــِة، َوإِنَّ الرَُّجــَل يلْصــُدُق َحــىَّ يُكتَــَب ِعنـْـَد اهلِل ِصِدّ

ــا(. ابً ــَد اهلِل َكذَّ ــَب ِعنْ ــاِر، َوإِنَّ الرَُّجــَل يَلَْكــِذُب َحــىَّ يُكتَ َيْهــِدي إىَِل انلَّ

م لك مــا يُذهــب العقــول كخلمــر واملخدرات   وحفظــت برشيعتــه العقــول بعــد أن كنــت تضيــع فقــد حــرَّ
ــي تذهــب العقول. ال

ــْن  ــا ِم ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )َم ــال رس ــم ق ــجر وابلهائ ــري وبالش ــاء بالط ــف ىلع العتن ــرشع احلني ــث ال ــد ح وق
ْو بَِهيَمــٌة إِل َكنـَـْت هَلُ َصَدقَــٌة( متفــق عليــه، 

َ
ْو إِنَْســاٌن أ

َ
ُكُل ِمنـْـُه َطــرْيٌ أ

ْ
ْو يـَـْزَرُع َزراًْع َفيَــأ

َ
ُمْســِلٍم َيْغــرُِس َغرًْســا أ

واملــراد بذلــك األشــجار املثمــرة الــي يــأكل منهــا الطــري واإلنســان ويســتظل بهــا.

وحــى بعــض ابلهائــم داع الــرشع احلنيــف لعــدم إيذائهــا بغــري حــق فقــد أخــر انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص عــن عظيــم 
ٍة رَبَطتْهــا فــال يه أطَعَمتْهــا  إثــم مــن يــؤذي هــذه احليوانــات بغــري حــق فقــال: )دَخلــِت امــرأٌة انلَّــاَر يف ِهــرَّ
ول يه أرَســلَتْها تــأُكُل ِمــن َخشــاِش األرِض حــىَّ ماتــت( متفــق عليــه، وحــى عنــد ذبــح هــذه احليوانــات، 
ــب  ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )إن اهلل كت ــال رس ــد ق ــب، فق ــان ودون تعذي ــك بإحس ــون ذل ــر أن يك ــالم أم ــإن اإلس ف
ــم  ــد أحدك ــة، ويلح ــنوا اذلحب ــم فأحس ــة، وإذا ذحبت ــنوا القتل ــم فأحس ــإذا قتلت ــان ىلع لك يشء، ف اإلحس

شــفرته، ولــريح ذبيحتــه( رواه ابليهــي وغــريه.

وقــد داع اإلســالم إىل إماطــة األذى عــن الطريــق وجعلهــا مــن شــعب اإليمــان، قــال انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص: )اإليمــان 
بضــع وســبعون شــعبة، فأفضلهــا قــول ل هلإ إل اهلل، وأدناهــا إماطــة األذى عــن الطريــق، واحليــاء شــعبة مــن 

اإليمــان( رواه مســلم.

ــاري  ــد روى ابلخ ــات فق ــخ بانلجاس م اتلضم ــرَّ ــوب وح ــدن واثل ــارة يف ابل ــالم داع للطه ــى إن اإلس وح
ــم راح  ــة ث ــوم اجلمعــة غســل اجلناب ــرة أن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قــال : )مــن اغتســل ي يف صحيحــه عــن أيب هري
فكأنمــا قــرَّب بدنــة(، وقــد بــنّي نلــا انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص أن مــن أســباب عــذاب القــر عــدم تــّزه املــرء مــن بــوهل.
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ــْر﴾، وأمرنــا اإلســالم أن نتجنــب الروائــح  و قــال تعــاىل خماطبًــا نبيــه  يف القــرآن الكريــم: ﴿َوِثيَابـَـَك َفَطِهّ
الكريهــة، عنــد دخــول املســاجد، فقــد روى جابــر ريَِضَ اهلُل َعنْــُه قــال، قــال انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص: )مــن أكل ثوًمــا أو 

بصــاًل فليعزتنلــا أو فليعــزتل مســجدنا( ُمتََّفــٌق َعلَيـْـِه.

 فآمــن بهــذا اخلــري اذلي جــاء بــه نــيب الرمحــة أنــاس اطمأنــت قلوبهــم ذللــك واكنــوا أئمــة يقتــدى بهــم 
ــذه  ــني ه ــن مع ــوا م ــزلل، ونهل ــايف ال ــاء الص ــذا امل ــن ه ــوا م ــد وشب ــة حمم ــوا يف مدرس ــن ترب ــم اذلي فه
األخــالق العليــا فانطلقــوا بعــده وبمــا تعلمــوا منــه وبمــا أخــذوا منــه مــن إرشــادات ونصائــح ينــرشون 
ــند، وإىل  ــد والس ــالد اهلن ــرشق إىل ب ــى ال ــوا إىل أق ــى وصل ــا ح ــارق األرض ومغاربه ــق يف مش ــوار احل أن

أقــى الغــرب إىل األندلــس ومــا حوهلــا يف أقــل مــن قــرن مــن الزمــن.

ومــن آثــار مــودله عليــه الصــالة والســالم ىلع انلــاس أنــه نقــل قلــوب الصحابــة رضــوان اهلل عليهــم 
مــن الركــض وراء هــذه ادلنيــا الفانيــة ومناصبهــا وزينتهــا إىل تركهــا والزهــد فيهــا وإيثــار اآلخــرة ابلاقيــة 

فاكنــوا منــارات علــم وحضــارة وفتــوح لقلــوب انلــاس وهدايتهــم إىل نــور احلــق.

وهــو اذلي زرع يف قلــوب املســلمني الشــفقة والرمحــة ىلع بعضهــم ابلعــض وربَّاهــم ىلع اتلناصح والتشــاور 
والــزتاور فيمــا بينهــم وأن حيــب املســلم ألخيــه مــا حيب نلفســه مــن اخلــري وأن يكونــوا كبلنيــان املرصوص 
ــنْيَ  ــبََّك َب ــا( وََش ــُه َبْعًض ــدُّ بْعُض ــاِن يَش ــن َكبْلُنْيَ ــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : )الُْمْؤمــُن للُْمْؤِم يشــد بعضــه بعضــا، ق
َصابِِعــه، وقــد علــم األمــة أن املســلم الاكمــل مــن ســلم املســلمون مــن لســانه ويــده، قــالملسو هيلع هللا ىلص: )الُْمْســِلُم 

َ
أ

ــه الصــالة  ــُه( ، وداع علي ــَى اهلُل َعنْ ــا َن ــَر َم ــْن َهَج ــُر َم ــِدهِ َوالُْمَهاِج ــانِِه َوَي ــْن لَِس ــِلُموَن ِم ــِلَم الُْمْس ــْن َس َم
والســالم إىل أن يعطــف الغــين ىلع الفقــري بمــاهل فجعــل حقــا للفقــري مــن مــال األغنيــاء ويكــون هــذا 
ْمَوالَُهــْم يِف َســِبيِل اهلِل ُثــمَّ 

َ
يــَن ُينِْفُقــوَن أ ِ

العطــاء عــن حــب وتــراٍض بينهــم بــال َمــٍنّ ول أذًى قــال تعــاىل: ﴿اذلَّ
ْجُرُهــْم ِعنْــَد َربِِّهــْم َوَل َخــوٌْف َعلَيِْهــْم َوَل ُهــْم حَيَْزنُــوَن﴾.

َ
ًذى لَُهــْم أ

َ
ْنَفُقــوا َمنًّــا َوَل أ

َ
َل يُتِْبُعــوَن َمــا أ

كنــت دعــوة رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالعلــم وابلينــة واحلجــة الواضحــة الــي ل لبــس فيهــا، واكنــت دعــوًة للعلــم 
ــه ىلع املجتمعــات فــإن اجلهــل يدمــر املجتمعــات  ــر ب ــه ومــا يؤث فهــو اذلي كن حيــذر مــن اجلهــل ومغبات
تدمــريا، ويــؤدي إىل انتشــار األفــاكر املوبــوءة والشــاذة الــي ختالــف القيم واملبــادىء اإلنســانية واإلســالمية، 
َمــا  ــوَن إِنَّ يــَن َل َيْعلَُم ِ

ــوَن َواذلَّ يــَن َيْعلَُم ِ
ــْل َهــْل يَْســتَِوي اذلَّ فقــد قــال تعــاىل مبينــا علــو قــدر العلمــاء: ﴿قُ

ــِع اهلُل  ــم: ﴿ يَْرفَ ــة مقامه ــالم ورفع ــاء يف اإلس ــة العلم ــا ماكن ــاىل مبين ــال تع ــاِب﴾، وق بْلَ
َ
ــو اأْل ُ ول

ُ
ــُر أ َيتََذكَّ

وتـُـوا الِْعلـْـَم َدرََجــاٍت َواهلُل بَِمــا َتْعَملُــوَن َخِبــرٌي﴾، وناهيــك يف فضــل العلمــاء 
ُ
يــَن أ ِ

يــَن آَمنُــوا ِمنُْكــْم َواذلَّ ِ
اذلَّ

ْولـُـواْ الِْعلـْـِم قَآئًِمــا بِالِْقْســِط 
ُ
نَّــُه ل إِهَلَ إِل ُهــَو َوالَْماَلئَِكــُة َوأ

َ
وماكنتهــم مــا قــال ربنــا عــز وجــل: ﴿َشــِهَد اهلُل أ

ل إِهَلَ إِل ُهــَو الَْعِزيــُز احْلَِكيــُم﴾.

ــدال  ــدل والعت ــة إىل الع ــمحة ادلاعي ــالم الس ــالة اإلس ــة رس ــم محل ــم ه ــه ريض اهلل عنه ــاكن أصحاب ف
والوســطية واتلوســط يف األمــور ونبــذ الغلــو واتلطــرف، واكن اذليــن ابتعــدوا عــن إرشــاداته وتعايلمــه هــم 
اذليــن ختبطــوا يف ابلــالد وأفســدوا فيهــا وهــو اذليــن َقتَّلــوا اآلمنــني وروعوهــم، فمــن مــى ىلع نهــج حممــد 

اهتــدى ومــن اقتــدى بــه جنــا يــوم ادليــن ومــن اقتــى أثــره أفلــح وســعد يف ادلنيــا واآلخــرة.
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مقدمة
احلمــد هلل رب العاملــني، والصــالة والســالم ىلع ســيدنا حممــد مــن بعثَــه اهلُل رمحــًة للعاملــني هاديــاً ومبرشاً 
ونذيــراً بلـّـغ الرســالة وأّدى األمانــة ونصــَح األّمــة فجــزاه اهلُل عنــا خــرَي مــا جــزى نبيــاً مــن أنبيائــه صلــواُت 

اهلِل وســالمه عليــه وىلع لّك رســوٍل أرْســلَه.

ــه  ــه بنفس ــه، وعالقت ــلوكه وتصفات ــرد يف س ــا الف ــز عليه ــي يرتك ــس ال ــادئ واألس ــم يه املب إن القي
ــاَي  ــِي َوحَمْيَ ــاَلِت َونُُس ــْل إِنَّ َص ــاىل: ﴿قُ ــال تع ــوهل، ق ــن ح ــة م ــاس وبابليئ ــع انل ــه وجبمي ــه وجريان وبأرست

ــني﴾1. ــاِت هلِلِ رَِبّ الَْعالَِم َوَمَم

ــال  ــة، ق ــات مهم ــل اغي ــه ألج ــاىل نبي ــث اهلل تع ــخصية وذلا بع ــاليق للش ــق األخ ــع النس ــم تصن إن القي
يِهــْم َوُيَعِلُّمُهــُم الِْكتَــاَب َواحْلِْكَمَة  نُْهــْم َيتْلـُـو َعلَيِْهــْم آيَاتـِـِه َوُيَزِكّ ِيّــنَي رَُســوًل ِمّ ِمّ

ُ
ي َبَعــَث يِف اأْل ِ

تعــاىل: ﴿ُهــَو اذلَّ
ِبــنٍي ﴾2. َوإِن َكنُــوا ِمــن َقبْــُل لَــِي َضــاَلٍل مُّ

اهتــم ديــن الســالم باألخــالق والفضائــل احلميــدة وداع للتحــّي بهــا، كفضيلــة الكــرم والصــدق واألمانة 
والتســامح والرمحــة وغريهــا مــن مــاكرم األخــالق؛ فلكّهــا فضائــل جتلــب للنفــس الطمأنينــة والســالم، وقــد 
بينــت ادلراســات العلميــة اآلثــار اإلجيابيــة للتحــي بهــذه الصفــات ىلع صحــة الفــرد ونفســيته؛ وباتلــال 
عطائــه للمجتمــع اذلي يعيــش فيــه، ويف مقانلــا هــذا ســنتناول صفة الرمحة مــن حيــث: تعريفهــا، ومظاهرها، 

وآثارهــا ىلع الفــرد واملجتمــع ودور لكيــة األمانــة اإلســالمية يف تعزيــز منظومــة القيــم يف املجتمــع.
تعريف الرمحة

الــي  الاكئنــات  مــع  اتلعامــل  يف  واللــني  والرفــق  الرأفــة  تَعــين  محيــد  ُخلُــٌق  والرمحــة 
أم بهائــم، وقــّد حــّض ديــن اإلســالم ىلع اتلعامــل  يعيــش معهــا اإلنســان ســواء كنــت بــرشاً 
كّل. واملجتمــع  الفــرد  ىلع  إجيابيــة  آثــار  مــن  هل  ملــا  اجلميــل  اخلُلُــق  بهــذا   والتصــاف 
لقــد بعــث اهلل ســبحانه وتعــاىل مجيــع األنبيــاء واملرســلني عليهــم الصــالة والســالم هــداة مهديــني، دينهــم 
واحــد هــو اإلســالم، يؤمنــون ومــن اتبعوهــم بــاهلل ومالئكتــه وكتبــه ورســله وايلــوم اآلخــر وبالقضــاء 
والقــدر خــريه وشه حلــوه ومــره مــن اهلل تعــاىل. وقــد زّينهــم اهلل باإليمــان الاكمــل وباألخــالق احلميــدة 

وجعلهــم أفضــل العاملــني قاطبــة.

ــا  هــؤلء األنبيــاء هــم داعة املبــادئ العظيمــة الراقيــة الــي أشقــت هلــا ادلنيــا، وباملفهــوم الســائد حايلً
ملعــى احلضــارة تعتــر هــذه املبــادئ قمــة احلضــارة، ويه حضــارة املعــان قبــل املبــان. لقــد نــرش األنبيــاء 
رَْســلْنَاَك إِلَّ رمَْحَــًة ِلّلَْعالَِمــنَي﴾3، والرمحة 

َ
الرمحــة والعــدل بــني انلــاس، قال تعــاىل يف ســيدنا حممــد ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ َوَمــا أ

والعــدل مــن أهــم مظاهــر احلضــارة( بمفهومهــا واســتعماهلا اللغــوي احلديــث( الــي أرســاها األنبيــاء عليهم 
الصــالة والســالم. ويكــي أنهــم جــاءوا إلخــراج انلــاس مــن الضاللــة إىل اهلــدى، ومــن املعانــاة يف ادلنيــا 

األنعام  1
اجلمعة  2
األنبياء    3
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واآلخــرة إىل الراحــة األبديــة الــي ل نهايــة هلــا.

اًجــا  َِّ بِإِْذنِــِه َورِسَ ــا إىَِل اهلل ا َونَِذيــًرا، وََداِعيً ً رَْســلْنَاَك َشــاِهًدا َوُمبَــرِشّ
َ
ــيِبُّ إِنَّــا أ َهــا انلَّ يُّ

َ
قــال اهلل تعــاىل: ﴿يَــا أ

ــرًيا﴾1. ِن مُّ

ــني  ــن املظلوم ــر ع ــم والقه ــع الضي ــد رف ــاىل فق ــاء اهلل تع ــن أنبي ــم ع ــال عظي ــو مث ــد ه ــيدنا حمم فس
واملقهوريــن، ونصهــم ىلع الظاملــني، حــى لــو كن هــؤلء الظاملــون مــن أصحــاب املــال والســلطة واملوقــع 
ــون  ــل يك ــدل، واتلفاض ــق والع ــار احل ــو معي ــالم ه ــار يف اإلس ــاس. فاملعي ــد انل ــدم عن ــايع املتق الجتم
ــه رســول  ــا، والشــعار اإلســاليم اذلي ســار علي ــال وغــريه مــن حظــوظ ادلني باتلقــوى وليــس بكــرة امل
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومجيــع املصلحــني واحلــاكم العادلــني ىلع مــدى األزمــان هــو قــوهل تعــاىل يف حمكــم اتلزيــل: ﴿إِنَّ 

ــْم﴾2. ْتَقاُك
َ
ــَد اهلِل أ ــْم ِعن ْكَرَمُك

َ
أ

إن الرمحــة يه مــن أعظــم مضامــني وماكمــن الــريق الــي جــاء بهــا األنبيــاء عليهــم الصــالة والســالم 
فقــد ثبــت يف احلديــث اذلي رواه ابليهــي أن امــرأة دخلــت انلــار يف هــرة -أي بســبب هــرة- حبســتها ل يه 
أطعمتهــا ول تركتهــا تــأكل مــن خشــاش األرض حــى ماتــت جــواًع، دخلــت انلــار ألنهــا لــم ترحــم هــذه 

اهلــرة.

وثبــت يف الصحيــح أيًضــا أن امــرأة مســلمة مــن بــين إرسائيــل كنــت تؤمــن بأحــد أنبيــاء بــين إرسائيــل 
ــا يلهــث مــن شــدة العطــش فزعــت موقهــا أو  ــا -تــزين باألجــرة-، رأت ذات يــوم لكبً ولكنهــا كنــت بغيً
جرموقهــا -حذاءهــا- ثــم نزلــت إىل ابلــر ومــأت حذاءهــا مــاء ومســكته بفمهــا وصعــدت وســقت اللكب 

فغفــر اهلل هلــا مــا كن مــن الــزىن.

فانظــروا إىل حالــة امرأتــني مؤمنتــني إحداهمــا دخلــت انلــار بســبب قســوتها ىلع هــرة، واألخــرى غفــر 
اهلل هلــا مــا كن منهــا مــن زناهــا الســابق وتقاضيهــا ىلع ذلــك أجــرة بســبب رمحتهــا ذللــك اللكــب، هــذا 
مــن عظمــة اإلســالم، وقــد وقــف نبينــا الكريــم ىلع مشــارف مكــة يــوم فتحهــا، واكن أهلهــا قبــل ذلــك قــد 
قاتلــوه وأصحابــه وعذبوهــم وأخرجوهــم مــن ديارهــم، فقــال هلــم نــيب الرمحــة: )مــا تــرون أن صانــع بكــم؟(  

قالــوا: خــرًيا أخ كريــم وابــن أخ كريــم، فقــالملسو هيلع هللا ىلص: )اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء( 3.

ومــن مظاهــر هــذه الرمحــة أّن أعرابيًــا رأى رســوَل اهلل وتفاجــأ بــه فارتعــد خوفًــا فقــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
ن عليــك فإنمــا أنــا ابــن امــرأة مــن قريــش كنــت تــأكل القديــد(  4 5. )هــِوّ

ــرف  ــا ع ــترشقني: )م ــد املس ــال أح ــث ق ــى حي ــات العظ ــرشت الفتوح ــة انت ــالق العظيم ــذه األخ وبه
ــا أعظــم مــن املســلمني(  فاملســلمون فتحــوا القلــوب قبــل أن تفتــح هلــم احلصــون والقــالع. اتلاريــخ فاحتً

األحزاب  1
احلجرات  2

رواه البيهقي  3
رواه احلاكم يف املستدرك  4

القديد هو اللحم املجّفف حتت الشمس  5
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وهــذه أندونوســيا أكــر بــدل إســاليم ىلع ظهــر األرض يف عصنــا لــم يفتحهــا املســلمون باجليــوش اجلــرارة 
بــل بطهارتهــم وصدقهــم ووفائهــم، انطلــق جتــار حضارمــة مــن حرمــوت ووصلــوا أقــى الرشق اآلســيوي 
إىل أندونيســيا ومالزيــا وغريهــا، فدخــل أهلهــا يف اإلســالم بســبب حســن معاملــة املســلمني وعــدم غشــهم 

وشــفافيتهم يف اتلعــايط واتلعامــل اتلجــاري وغــري ذلك.
من مظاهر الرمحة

عطــف األبويــن ىلع أولدهــم وتوفــري احلنــان والراحــة انلفســية هلــم، وتلبيــة احتياجاتهــم وشوط 	 
العيــش الكريــم، ومحايتهــم مــن الحنــراف إىل مــا هــو ســليب، مــن أجــل جعلهــم أفــراد فاعلــني يف املجتمــع.

عــدم إيــذاء احليوانــات بغــري حــق ل ســّيما األيلفــة منهــا، وقــد وردت أحاديــث نبويــة شيفــة حتض 	 
ىلع الرمحــة والرفــق باحليوانــات وحتــّذر مــن اعقبــة إيذائهــا، كمــا يوّضــح احلديــث اتلــال، حيــث قــال رســول 
ــاش  ــن خش ــأكل م ــا ت ــا، ول يه تركته ــال يه أطعمته ــتها، ف ــرة حبس ــار يف ه ــرأة انل ــت ام اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )دخل

1 األرض( 

مساعدة الفقراء واملحتاجني.	 

مشاركة اآلخرين يف األفراح واألحزان.	 

مساعدة األشخاص ذوي الحتياجات اخلاصة وإعطاؤهم التسهيالت كملة.	 

ــا 	  ــب مرحلتهم ــام يناس ــة واهتم ــة إىل راعي ــا حباج ــن كونهم ــار الس ــن وصغ ــار الس ــة كب ــق بفئ الرف
ــهولة. ــد بس ــا تري ــكل م ــام ب ــوى ىلع القي ــي ل تق ــدية ال ــا اجلس ــة وخصائصهم العمري

العطف ىلع األخوة واألخوات حّى املمات.	 

مســاعدة األيتــام كأفــراد والعطــف عليهــم وكفاتلهــم إن أمكــن، أو تقديــم املســاعدات واتلــراعت 	 
العينيــة وانلقديــة للمؤسســات الراعيــة لأيتــام بشــل اعم.

إرشاد ومساعدة منقطيع السبيل.	 

تقديم املساعدة يف حالت الكوارث الطبيعية، سواء أكان ذلك يف ادلولة نفسها أو خارجها.	 

إنشاء مرافق ذلوي الحتياجات العامة يف املؤسسات واألماكن العامة.	 

دعــم طــالب املــدارس واجلامعــات غــري القادريــن ىلع مواصلــة ادلراســة لســوء احلالــة املاديــة دليهم 	 
ــاً ومعنوياً. مادي

آثار الرمحة ىلع الفرد واملجتمع
 إّن اتلحــي بهــذا اخلُلــق الكريــم هل فوائــد وآثــار إجيابيــة ىلع األفــراد واملجتمعــات كل، وســنذكر هنــا 
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بعضهــا:

ــول 	  ــث للرس ــي حدي ــد، ف ــد الواح ــع كجلس ــح املجتم ــاس، فيصب ــني انل ــة ب ــة واأللف ــييع املحب تش
حممــد عليــه الصــالة والســالم: )َمثَــُل املؤمنــني يف تََواِدّهــم وترامُحهــم وتعاُطفهــم، كمثــُل اجلســد الواحــد، إِذا 

اشــتىك منــه عضــٌو تَــَداَع هل ســائُر اجلســد باحلُــِىّ والّســهر( 1.

زيادة وتقوية صلة الروابط األرسية.	 

وإجيــاد جمتمــع مرتاحــم ومتعــاون يدعــو إىل الســالم واتلعاطــف والرتاحــم واملحبــة والرتابــط واألخــوة 
واتلضامــن.

الرتاحم وأثره يف تقدم املجتمع
لعــل صفــة الرتاحــم مــن أبــرز صفــات املجتمــع الســاليم، ول جيــد املســلم نفســه حباجــة 
للكشــف عــن صفــة املجتمــع اإلســاليم باعتبــاره جمتمعــا ايمانيــا يقــوم ىلع اتلعــارف واتلواصــل 
ــاهلل  ــان ب ــد واإليم ــه ىلع اتلوحي ــوم عقيدت ــع تق ــو جمتم ــر، وه ــق وبالص ــوايص باحل ــواد واتل ــل واتل واتلاكف
ــني  ــى األم ــيب ملسو هيلع هللا ىلص املصط ــدي انل ــم وه ــرءان الكري ــن الق ــا م ــه العلي ــتمد مرشوعيت ــله ويس ــه ورس وكتب
ــتوعبا  ــن مس ــذا ادلي ــة ه ــة ملرشوعي ــم العملي ــني وتطبيقاته ــرام املحجل ــني، الك ــر امليام ــه الغ وصحابت
ــن  ــة م ــت الزماني ــانية واملواقي ــات اإلنس ــف ابليئ ــد يف خمتل ــا جي ــه لك م ــراء فقه ــه وث ــة شيعت يف مرون
انلاحيــة احلضاريــة، تقــوم حياتــه ىلع أســاس العلــم والنتفــاع بمــا دلى اآلخريــن مــن حكمــة 
ــا2(. ــو أوىل به ــا فه ــن أىن وجده ــة املؤم ــف ضال ــث الرشي ــر احلدي ــا ع ــة كم ــاء )واحلكم ــل وعط  وفض
وجمتمــع اإلســالم جمتمــع يتخلــق بأخــالق محيــدة ســامية كمــا لفتنــا إىل ذلــك انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص ويقــوم فيــه انلــيب 

ملسو هيلع هللا ىلص بــدور املعلــم األول واملرجــع األىلع واهلــادي إىل ســبيل الرشــاد.

يقــول تعــاىل: ﴿فــإن تنازعتــم يف يشء فــردوه اىل اهلل والرســول ملسو هيلع هللا ىلص إن كنتــم تؤمنــون بــاهلل وايلــوم اآلخــر، 
ذلك خــري وأحســن تأويــال﴾.3

وقــال تعــاىل أيضــا: ﴿فــال وربــك ل يؤمنــون حــى حيكمــوك فيمــا شــجر بينهــم ثــم ل جيــدوا يف أنفســهم 
حرجــا مما قضيــت ويســلموا تســليما﴾4.

ويقــوم املجتـــمع اإلســاليم ىلع الرتاحم ومحـــاية احلقــوق النســــــانيـــة وصيـــانة احلرمات قال تعـــاىل: 
ــن  ــري مم ــم ىلع كث ــات وفضلناه ــن الطيب ــم م ــر ورزقناه ــر وابلح ــم يف ال ــين آدم ومحلناه ــا ب ــد كرمن ﴿ولق

خلقنــا تفضيــال﴾5.

ويســتمد هديــه مــن توجيــه املصطــى ويف ضــوء حديثــه الرشيــف: )تــرى املؤمنــني يف ترامحهــم وتوادهــم 
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وتعاطفهــم كمثــل اجلســد إذا اشــتىك عضــو تــداع هل ســائر جســده بالســهر واحلــى( 1.

ولقــد أوىص انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص بإكــرام الشــيخ الكبــري كعضــو مــن أعضــاء املجتمــع اإلســاليم يف قــوهل ملسو هيلع هللا ىلص: )مــا 
ــث  ــن األحادي ــك م ــري ذل ــنه(2. وغ ــد س ــه عن ــن يكرم ــاىل م ــض اهلل تع ــنه إّل قي ــيخا لس ــاب ش ــرم ش أك
ــوم،  ــصة املظل ــاء ون ــري العلم ــري وتوق ــق بالصغ ــري والرف ــري الكب ــا إىل توق ــي تلفتن ــة ال ــة الرشيف انلبوي
ــرت  ــن س ــه وم ــه كن اهلل يف حاجت ــة أخي ــن كن يف حاج ــذهل وم ــه ول خي ــلم ل يظلم ــو املس ــلم أخ فاملس
ــه، واملســلم احلــق مــن  ــد يف عــون أخي ــا كن العب ــد م ــوم القيامــة واهلل يف عــون العب مســلما ســرته اهلل ي
ســِلم املســلمون مــن لســانه ويــده، واملهاجــر مــن هجــر مــا نــى اهلل عنــه. وعندمــا بــرّش املصطــى بفتــح 
ــا انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل الرمحــة يف معاملــة اخلــدم  ــه: )اســتوصوا بأهلهــا خــريا(3. وكذلــك لفتن مــص قــال ألصحاب
 وقــد أوىص حبســن معاملتهــم واإلحســان إيلهــم بإطعامهــم وكســوتهم مــن نفــس طعــام الســادة وكســوتهم.
ــزل يف  ــده تســعة وتســعني جــزءا، وأن ــة جــزء فأمســك عن ــول املصطــى ملسو هيلع هللا ىلص: )جعــل اهلل الرمحــة يف مائ وق
األرض جــزءا واحــدا فمــن ذلــك اجلــزء يرتاحــم اخللــق حــى ترفــع الفــرس حافرهــا عــن ودلهــا خشــية 
أن تصيبــه(4، ويف تعليقــه ىلع هــذا احلديــث يقــول بــن أيب مجــرة: )يف احلديــث إدخــال الــرور ىلع املؤمنــني 
ألن العــادة أّن انلفــس يكمــل فرحهــا بمــا وهــب هلــا إذا كن معلومــا ممــا يكــون موعــودا، وفيــه احلــث ىلع 

اإليمــان واتســاع( الرجــاء يف رمحــات اهلل املدخــرة
ما هو مفهوم القيم والخالق

ــل جمتمــع مــن املجتمعــات اإلنســانية نمطــاً مــن  ــوّي إن ل ــث انلب ــم، واحلدي ــرءان الكري ــم الق مــن قي
ــة ل  ــإن الرتبي ــال ف ــية وباتل ــة، والسياس ــة، واإلجتماعي ــه اإلقتصادي ــم وأوضاع ــي تتالئ ــة ال ــاط الرتبي أنم
تســتطيع حتقيــق أهدافهــا مــا لــم تكــن نابعــة مــن واقــع املجتمــع، واملجتمــع اإلســاليم يتمــز عــن غــريه 
ــه  ــيب ملسو هيلع هللا ىلص وآل بيت ــب اهلل وانل ــة ىلع ح ــة وجمتمع ــدة منظم ــوم ىلع عقي ــع يق ــه جمتم ــات بأن ــن املجتمع م

ــني. ــم أمجع ــوان اهلل عليه ــه رض وصحابت

والقيــم جمموعــة مــن املبــادئ واملعايــري واألحــاكم الي تتكــون دلي الفرد مـــن خــالل تفاعله مــع املواقف 
واخلــرات، حبيــث تمكنــه مــن اختيــار أهدافــه الــي حتــدد مســار حياتــه، وتتثبــت خــالل اإلهتمامــات، أو 

اإلجتاهــات أو الســلوك العمــي أو اللفظــي بطريقــة مبــاشة وغــري مباشة.

فاألخــالق يه جمموعــة مــن األفعــال واألقــوال احلميــدة الــي وردت يف الرشيعــة اإلســالمية مــن أجــل 
ــاس  ــي أس ــنة، ف ــرءان والس ــا الق ــث عليه ــد ح ــعوب، وق ــوان الش ــل، ويه عن ــاليق فاض ــع أخ ــاء جمتم بن
ــع احلــال إىل األفضــل إذا  ــري الواق ــري يف تغي ــني انلــاس، ولأخــالق دور كب ــة ب احلضــارة، ووســيلة للمعامل
اهتــم املســلم باكتســاب األخــالق احلميــدة والبتعــاد عــن العــادات الســيئة، ذللــك قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

ــَم مــاكِرَم األخــالق( 5. تَِمّ
ُ
)إنمــا بُعثــت أِل
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إن اتلحــي باألخــالق احلســنة وابلعــد عــن األخــالق الســيئة واآلثــام يؤديــان باملســلم إىل حتقيــق الكثــري 
ــة  ــة واملحب ــرب األلف ــا، وتق ــأن صاحبه ــن ش ــع م ــس، ويه ترف ــعادة انلف ــا س ــة، منه ــداف انلبيل ــن األه م
بــني أفــراد املجتمــع ويه طريــق الفــالح وانلجــاح يف ادلنيــا واآلخــرة، وقــد وصــف اهلل عــز وجــل رســوهل 
ــٍق َعِظيــٍم﴾1، وعــن أم املؤمنــني اعئشــة ريض اهلل عنهــا قالــت ملــا  ــَك لََعــى ُخلُ الكريــم بقــوهل تعــاىل: ﴿َوإِنَّ

ســئلت عــن خلــق انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص : )كن خلقــه القــرءان( 

فهنــاك كثــري مــن اآليــات واألحاديــث الــي تتحــدث عــن القيــم اإلســالمية وأهميتهــا وذللــك أقــول ىلع 
ســبيل اإلمجــال:

ــرة إل  ــالح يف اآلخ ــا ول ف ــاح يف ادلني ــال جن ــم، ف ــاكره والظل ــر ىلع األذى وامل ــاليم الص ــين إس علم
ــوا  ــن نال ــاء اذلي ــق املرســلني واألنبي بالصــر، ول حتقــق اآلمــال ول تنجــح املقاصــد إل بالصــر، فهــو طري
ــَن  ــٍص ِمّ ــوِع َوَنْق ــوْف َواجْلُ ــَن اخْلَ ٍء ِمّ ــَىْ ِ ــْم ب ــاىل: ﴿َونَلَبْلَُونَُّك ــال تع ــد ق ــازل، وق ــات واملن ــه أىلع ادلرج ب
ــا  ــا هلِلِ َوإِنَّ ــواْ إِنَّ ُ ــٌة قَال ِصيبَ ــم مُّ َصاَبتُْه

َ
ــَن إَِذا أ ي ِ

ــَن )155( اذلَّ ابِِري ِ الصَّ
ــرِشّ َ ــَراِت َوب ــِس َواثلََّم ــَواِل َواألنُف َم

َ
األ

ــُدوَن )157( ﴾2. ــُم الُْمْهتَ ــَك ُه وَلِ
ُ
ــٌة َوأ ــْم َورمَْحَ بِِّه ــن ِرّ ــَواٌت ِمّ ــْم َصلَ ــَك َعلَيِْه وَلِ

ُ
ــوَن )156( أ ــِه َراِجع  إيَِلْ

علمــين إســاليم العفــو، فقــد رغــب اإلســالم بالعفــو والصفــح عمــن ظلــم، وكبــح هــوى انلفــس عــن امليــل 
ــُرُه ىلَعَ  ْج

َ
ــَح فَأ ْصلَ

َ
ــا َوأ ــْن َعَف ــا َفَم ثْلَُه ــِيّئٌَة ِمّ ــِيّئٍَة َس ــزآؤا َس ــل: ﴿وََج ــز وج ــال اهلل ع ــأر، ق ــام واثل إىل النتق

ُمــْر 
ْ
الِِمــنَي﴾3 وقــال اهلل تعــاىل جامًعــا خصــال اخلــري نلبيــه حممــدملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ُخــِذ الَْعْفــَو َوأ ــبُّ الظَّ اهلِل إِنَّــُه ل حُيِ

ْعــرِْض َعــِن اجْلَاِهِلــنَي﴾.4
َ
بِالُْعــرِْف َوأ

علمــين إســاليم احللــم، واحللــم هــو ضبــط انلفــس عنــد الغضــب، والصــر ىلع األذى، مــن غــري ضعــف 
ول عجــز ابتغــاء مرضــاة اهلل، فقــد كن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يــويص أصحابــه باتلحــي باحللــم يف تعاملهــم، وذلــك 
ــال يف  ــام أعــرايب فب ــه قــال: ق واضــح يف مــا رواه النســايئ يف الســن الكــرى عــن أيب هريــرة ريض اهلل عن
ــًوا مــن مــاٍء أو ســجاًل  املســجد فتنــاوهل انلــاس، فقــال هلــم رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : )دعــوه وأهريقــوا ىلع بــوهل دل

مــن مــاء، فإنمــا بعثتــم ميريــن ولــم تبعثــوا معريــن( 5.

علمــين إســاليم أن أبــر وادلي، فقــد حــث القــرءان الكريــم والســنة املطهــرة الرشيفــة ىلع بــر الوادليــن 
وأداء حقوقهمــا أحيــاء وأمواتًــا، فــإن ذلــك مــن األســباب اجلابلــة للســعادة ادلنيويــة واألخرويــة، قــال اهلل 
يِْن   إِيَّــاُه َوبِالَْوادِلَ

لَّ َتْعبُــُدواْ إِلَّ
َ
يِْه ُحْســنًا﴾6، وقــال تعــاىل: ﴿َوقـَـَى َربُّــَك أ يْنـَـا اإِلنَســاَن بَِوادِلَ عــز وجــل: ﴿َووَصَّ

َُّهَمــا قَــْوًل  فٍّ َوَل َتنَْهْرُهَمــا َوقُــل ل
ُ
َُّهَمــآ أ ْو ِكالَُهَمــا فَــاَل َتُقــل ل

َ
َحُدُهَمــا أ

َ
ــا َيبْلَُغــنَّ ِعنــَدَك الِْكــَرَ أ إِْحَســانًا إِمَّ

7 َكِريًما﴾.

ــاس  ــع انل ــتطع أن أنف ــم أس ــرش، وإن ل ــن ال ــَك ع ْمِس
ُ
ــري أن أ ــن اخل ــُت ع ــه إن َضُعْف ــاليم أن ــين إس علم
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أمســك نفــي عنهــم، ول آلك حلومهــم، فقــد حــّرم اهلل عــز وجــل الغيبــة يف كتابــه وىلع لســان نبيــه ملسو هيلع هللا ىلص، 
ــا فََكِرْهتُُمــوُه﴾1.  ِخيــِه َميْتً

َ
ُكَل حَلـْـَم أ

ْ
ــأ ن يَ

َ
َحُدُكــْم أ

َ
ــبُّ أ حُيِ

َ
فقــال يف كتابــه: ﴿َول َيْغتَــب بَّْعُضُكــم َبْعًضــا أ

وقــال انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص فيمــا رواه أبــو هريــرة عنــه: )أتــدرون مــا الغيبــة؟(  قالــوا: اهلل ورســوهل أعلــم، قــال: )ذكــرك 
أخــاك بمــا يكــره(، قيــل: أفرأيــت إن كن يف أيخ مــا أقــول؟ قــال: )إن كن فيــه مــا تقــول فقــد اغتبتــه، وإن 

يْــَت عليــه. لــم يكــن فيــه فقــد بهتــه(2، أي ظلمتــه واْفرَتَ

علمــين إســاليم أن أعبــد اهلل وأن أذكــره كثــرًيا فــإن ذكــر اهلل دواء، ونهــان عــن ذكــر انلــاس بالســوء 
فإنــه داء، فــإن ابــن آدم لــن يصيــب حقيقــة اإليمــان حــى ل يعيــب انلــاس بعيــب هــو فيــه وحــى يبــدأ 
ــا-، فــإذا فعــل ذلــك كن شــغله يف خاصــة  ــا كمــاًل تقيً بإصــالح العيــب مــن نفســه -أي ل يكــون مؤمنً

نفســه، وأحــب العبــاد إىل اهلل مــن كن هكــذا.

ــف ىلع  ــم، واتلعط ــدق عليه ــتهم واتلص ــراء وجمالس ــاكني والفق ــب املس ــة، وح ــاليم الرمح ــين إس علم
ــِن  يْ ــيْئًا َوبِالَْوادِلَ ــِه َش ــواْ بِ ُك ــُدواْ اهلَل َوَل ترُْشِ ــاىل: ﴿َواْعبُ ــال تع ــع، ق ــار واتلواض ــان إىل اجل ــاىم، واإلحس ايلت
اِحــِب بِاجلَنــِب َوابـْـِن  إِْحَســانًا َوبِــِذي الُْقــْرىَب َوايْلَتَــاىَم َوالَْمَســاِكنِي َواجْلـَـاِر ِذي الُْقــْرىَب َواجْلـَـاِر اجْلُنُــِب َوالصَّ

ــوًرا﴾3. ــاًل فَُخ ــن َكَن خُمْتَ ــبُّ َم ــْم إِنَّ اهلَل َل حُيِ ْيَمانُُك
َ
ــْت أ ــا َملََك ــِبيِل َوَم السَّ

ــاىَم  ــنَي َوايْلَتَ قَْربِ
َ
ــِن َواأل يْ ــرْيٍ فَِللَْوادِلَ ــْن َخ ــم ِمّ نَفْقتُ

َ
ــا أ ــْل َم ــوَن قُ ــاَذا يُنِفُق لُونََك َم

َ
ــأ ــاىل: ﴿ يَْس ــال تع وق

ــٌم﴾4. ــِه َعِلي ــإِنَّ اهلَل بِ ــرْيٍ فَ ــْن َخ ــواْ ِم ــا َتْفَعلُ ــِبيِل َوَم ــِن السَّ ــاِكنِي َوابْ َوالَْمَس

أيخ القــارئ، إن مــن قــرأ القــرءان وتدبــره وتعقــل مــا فيه علــم أن القــرءان يدفــع انلفــوس إىل الكمالت، 
ويملؤهــا بعظــم اهلمــة، وإذا رأينــا مــن بعــض قرائــه همًمــا ضئيلــة، ونفوًســا خاملــة، فأنهــم لــم يتدبــروا 

آياتــه، ولــم يتفقهــوا يف أحاكمــه.
ما هو دور لكية األمانة اإلسالمية يف تعزيز القيم يف املجتمع

أوًل : األرسة 	 

فــاألرسة يه الوحــدة اإلجتماعيــة األوىل الــي يتفاعــل معهــا الطفــل ويكتســب مــن خالهلــا العديــد 
مــن اإلجتاهــات وامليــول، والقيــم ادلينيــة، وســائر العــادات واتلقايلــد وأنمــاط الســلوك الجتمــايع. فــاألرسة 
ليســت وســيلة لكتســاب القيــم الروحيــة واألخالقيــة فحســب ولكنهــا املصــدر اذلي يكتســب الطفــل 
مــن خــالهل الكثــري مــن العــادات وامليــول، واإلجتاهــات، ومعايــري الســلوك ذلــك أن األبويــن )همــا داعمــة 
ــالم ىلع أن  ــرص اإلس ــد ح ــك فق ــوع األرس، ذلل ــن جمم ــون م ــع اذلي يتك ــات املجتم األرسة ويه أوىل بلن

تشــمل املحبــة والرمحــة أســاس األرسة(.

ثانياً : املسجد	 
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ــة  ــم املركزي ــد القي ــل ىلع تأكي ــجد يعم ــالمية )فاملس ــم اإلس ــة القي ــارز يف تنمي ــدور ب ــجد ب ــوم املس يق
ــه،  ــكه وتقدم ــع وتماس ــتقرار املجتم ــية لس ــر أساس ــي تعت ــف وال ــاليم احلني ــن اإلس ــن ادلي ــتمدة م املس
وأئمــة املســاجد وخطباؤهــا مــن خــالل خطــب اجلمعــة، واملناســبات ادلينيــة وانلــدوات واحللقــات العلميــة 
الــي تعقــد يف املســجد يدعــون انلــاس إىل إقامــة الفرائــض واتلقــرب مــن اهلل ســبحانه وتعــاىل واتلمســك 

بالقيــم ادلينيــة والعمــل الصالــح خلدمــة املجتمــع(.

ثاثلاً : املدرسة 	 

املدرســة يه املؤسســة اإلجتماعيــة الــي أولك املجتمــع إيلهــا مهمــة تشــكيل األجيــال مــن خالل وســائطها 
املتعــددة مــن معلــم، وكتــاب مــدريس وجــو إجتمــايع داخلهــا. )فاملدرســة تعــد أهــم املؤسســات الرتبويــة 
عنايــة بالقيــم، حيــث تهتــم املناهــج بمــا فيهــا مــن دروس وأنشــطة متعــددة بإيصــال القيــم وتوصيلهــا إىل 
اتلالميــذ. ويكــون اتلأثــري أقــوى لكمــا كنــت األســايلب ناجحــة وطــرق اتلدريــس قائمة ىلع أســس ســليمة 
وحديثــة يقــوم بهــا معلمــون حكمــاء ومربــون ناجحــون يعرفــون كيــف ينمــون القيــم ويعززونهــا يف نفوس 

انلاشئة(.

فاملدرســة باعتبارهــا وحــدة متاكملــة بمــا يســودها مــن نظــم ولوائــح، وإدارة مدرســية ومكتبــة ومعلمــني. 
لك أولــك بعتــروا وســيلة هامــة لكتســاب القيــم اإلســالمية وتعزيزهــا )فســيادة روح اتلفاهــم الــي تربــط 
املعلمــني مــع املتعلمــني وإشــاعة روح األلفــة واملحبــة واتلعــاون بــني اجلميــع يســاعد ىلع تثبيــت القيــم 
وتعزيزيهــا عنــد اتلالميــذ يف املدرســة، ول ننــى دور املكتبــة املدرســية واإلذاعــة فيهــا، واإلدارة الرتبويــة 

احلكيمــة واألقــران مــن إكســاب الطالــب قيمــاً جديــدة وخــرة بنــاءة(.
دور املعلم يف تعزيز القيم يف املدرسة:

وإن املعلــم هــو حجــر الزاويــة يف العمليــة اتلعليميــة وهــو حامــل القيــم وموصلهــا إىل األجيــال. فاملعلمون 
حيتلــون مــاكن الصــدارة بــني القــوى املؤثــرة ىلع انلاشــئني ويف بنــاء القيــم واألفــاكر. ول شــك أن املعلــم ل 

يكــون حامــاًل للقيــم ومنشــئاً تالميــذه عليهــا مــا لــم يكــن قــدوة للمتعلمــني يف ســلوكه.

ــني  ــا ب ــاكر وتعزيزه ــم واألف ــرس القي ــري يف غ ــم دور كب ــة، وللمعل ــدوة يف الرتبي ــة الق ــرز أهمي ــا ت وهن
الطــالب إنــه تأثــري إنســان يف إنســان، بمــا يملكــه مــن ســلطة تســمح بإحــداث اتلغيــري يف ســلوك الطــالب.

وعليه يويص ابلاحث فيما يتعلق ببحثه باتلوصيات اآلتية:

إعــداد أســاتذة للجامعــات ومدرســني للمــدارس أكفــاء قادريــن ىلع محــل رســالة الرتبيــة اإلســالمية، 	 
وغــرس القيــم اإلســالمية يف ســلوك املتعلمــني وتبصــري أويلــاء األمــور بــدور القيــم اإلســالمية يف محايــة 

أبنائهــم ضــد كثــري مــن األمــراض، والحنرافــات الســلوكية والجتماعيــة.

تقوية العالقة بني املدرسة واملسجد يلعمال يف تناغم مستمر.	 

السيطرة ىلع وسائل اإلعالم وأل تقدم إل ما يتوافق مع ثقافة املجتمع اإلساليم.	 
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ىلع اآلباء واألمهات أن يتخريوا األقران اذلين يلعب معهم أطفاهلم.	 

ــرة  ــايم ظاه ــال تن ــة يف جم ــن، خاص ــا الراه ــهده يف وقتن ــا نش ــف، وم ــوي الرشي ــودل انلب ــالل امل ويف ظ
اتلطــرف واإلرهــاب ابلغيــض، جيــدر اتلذكــري أن اإلســالم بــريء مــن لك ضعــف تشــهده األمــة، وبــريء 
مــن اتلطــرف اذلي يــزرع الفســاد واخلــراب. إّن تنــايم اتلطــرف باســم اإلســالم ينســجم مــع مــا خيطــط هل 
أعــداء األّمــة ذلــك أن مــا يقومــون بــه يــؤدي إىل الفــوىض والضعــف وزرع الفــن، وهــذا مــا يريــده أعــداء 

اإلســالم.

إن اتلطــرف غريــب عــن اإلســالم واملبــادئ العظيمــة الــي داع إيلهــا رســونلا الكريــم، وظاهــرة خطــرية 
تدمــر املجتمعــات واألوطــان، وحــال زماننــا كمــا وصفــه ســيدنا حممــد ملسو هيلع هللا ىلص: )إّن ادليــن بــدأ غريبًــا ويرجــع 

غريبًــا فطــوىب للغربــاء اذليــن يصلحــون مــا أفســد انلــاس مــن بعــدي مــن ســني( 1. 

رِْض﴾2. 
َ
ا َما يَنَفُع انلَّاَس َفيَْمُكُث يِف األ مَّ

َ
َبُد َفيَْذَهُب ُجَفاء َوأ ا الزَّ مَّ

َ
وأختم بقوهل تعاىل: ﴿فَأ

أســال اهلل تعــاىل أن جيعــل القــرءان ربيــع قلوبنــا وجــالء لصدورنــا، وأن يعلمنــا مــا جهلنــا وينفعنــا بمــا 
تعلمنــا إنــه ىلع لك ىشء قديــر.

رواه الرتمذي  1
الرعد  2
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احلمــد هلل رب العاملــني، والصــالة والســالم ىلع ســيدنا حممــد إمــام املرســلني، وىلع ءاهل وصحبــه الطيبــني، 
ومــن اتبعهــم بإحســان إىل يــوم ادليــن.

وبعــد يقــول اهلل العــي القديــر القائــل يف حمكــم كتابــه يف ســورة النســاء: ﴿َوَمــْن يَُشــاقِْق الرَُّســوَل ِمــْن 
ِ َمــا تـَـَوىلَّ َونُْصِلــِه َجَهنَّــَم وََســاَءْت َمِصــريا﴾ً

َ هَلُ الُْهــَدى َوَيتَِّبــْع َغــرْيَ َســِبيِل الُْمْؤِمِنــنَي نـُـَوهِلّ َبْعــِد َمــا تَبـَـنيَّ

دلَّــْت هــذه اآليــة الكريمــة ىلع أنَّ َمــن أراَد انلجــاة عليــه أن يلــزتَم ســبيَل املؤمنــني أي مــا أمجــَع عليــه 
علمــاء املســلمني وأنَّ َمــن أعــرَض عــن ذلــك فجــزاُؤه جهنــُم وبئــَس املصــري، وجــاء يف احلديــِث املوقــوف 
عــن الصحــايب اجلليــِل عبــِد اهلل بــِن مســعود أنــه قــال: "مــا رءاه املســلموَن حســنًا أي أمجعــوا ىلع أنه حســن 
فهــو عنــَد اهلل حســن، ومــا رءاه املســلمون قبيًحــا فهــو عنــَد اهلل قبيــح« اه. وِمــْن مجْلـَـِة مــا أطبــق العلمــاء 
املعتــرون مــن العصــور املختلفــة ىلع استحســانه وأمجعــوا ىلع مرشوعيِتــه الحتفــاُل بذكــرى ولَدتِــِه َوُهــَو 
وإن لــم يُكــن يف زمِنــه فهــو ِمــَن ابلِــَدِع احلســنَِة الــي اتفقــوا ىلع جوازهــا ومــَن الطــااعِت العظيمــِة الــي 
هِ الرشيــِف، وقــد اعتــاد املســلمون يف مشــارق  يُثــاُب فاِعلُهــا مِلــا فيــِه ِمــْن إِْظهــاِر الفــَرِح والْسِتبْشــاِر بِمــْودِلِ
األرض ومغاربهــا منــذ قــرون ىلع اإلحتفــال بذكــرى املــودل انلبــوي الرشيــف بتــالوة الســرية العطــرة ملــودله 
عليــه الصــالة والســالم وذكــر اهلل وإطعــام الطعــام واحللــوى ُحبــاً يف انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص وشــكراً هلل تعــاىل ىلع نعمــة 
ــودل  ــل بامل ــه كن حُيتف ــر أن ــة صق ــيخ عطي ــي الش ــن املف ــر ع ــاوى األزه ــد ورد يف فت ــيب ملسو هيلع هللا ىلص. وق ــروز انل ب
ــم  ــى ه ــوم ولدة املصط ــع األول يف ي ــهر ربي ــودل يف ش ــل بامل ــن احتف ــنة 488 وأول م ــل س ــا قب ــص فيم بم
ــن  ــني. وم ــن الفاطمي ــدا ع ــا بعي ــل وغريه ــل وإرب ــة واملوص ــة واملدين ــنّيون يف مك ــالطني الس ــوك والس املل
ــه مــن علمــاء أهــل الســّنة مــن أهــل املــرشق الشــيخ الصالــح عمــر املــال املوصــي  أوائــل مــن احتفــل ب

املتــوف ســنة 570 مــع الســلطان نــور ادليــن زنكــي اذلي كن مــن أخــص حمبيــه. 

وقــد ذكــر احلافــظ أبــو شــامة يف كتــاب الروضتــني يف أخبــار ادلوتلــني حــوادث ســنة 566 زمــن امللــك 
العــادل الُســيّن نــور ادليــن حممــود زنكــي اذلي أمجــع املؤرخــون ىلع ديانتــه وفضلــه وحســن ســريته مــا 
ــرآن  ــاكم الق ــة بأح ــالَّ،.... واكن ذا معرف ــر امل ــرف بعم ــح يع ــل صال ــل رج ــاد: واكن باملوص ــال العم ــي: "ق ي
ــه،  ــون بهمت ــه، ويترك ــه يف زاويت ــراء، يزورون ــوك واألم ــاء، واملل ــاء والفقه ــة واكن العلم ــث انلبوي واألحادي
ــب  ــا صاح ــره فيه ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حي ــودل رس ــام م ــا يف أي ــل به ــوة حيتف ــنة دع ــه. وهل لك س ــون بركت ويتيمنَّ
املوصــل، وحيــر الشــعراء وينشــدون مــدح رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلــك املحفــل... واكن نــور ادليــن مــن أخــص 

ــوره" ا.ه.  ــح أم ــه يف مصال ــوره ويكاتب ــريه يف حض ــه يستش حمبي

وقــال اذلهــى يف ســري أعــالم انلبــالء عنــد ترمجتــه امللــك العــادل الُســيّن نــور ادليــن حممــود زنكــي: 
ــّي العــدل واجلهــاد قــل أن تــرى العيــون مثلــه.... إىل أن قــال: وأظهــر الُســنة  "كن نــور ادليــن حامــل راي

حبلــب وقمــع الرافضــة وبــى املــدارس حبلــب ومحــص ودمشــق وبعلبــك واجلوامــع واملســاجد...

وقــال ابــن َخِلّّــاكن: رضبــت الســكة واخلطبــة نلــور ادليــن بمــص واكن زاهــداً اعبــداً متمســاكً بالــرشع 
جماهــداً كثــري الــّر واألوقــاف هل مــن املناقــب مــا يســتغرق الوصــف... 

قــال ابــن األثــري )ت630( : طالعــت الســري فلــم أر فيهــا بعــد اخللفــاء الراشــدين وعمــر بــن عبــد العزيــز 
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أحســن مــن ســريته... كن دينــاً تقيــاً ل يــرى بــذل األمــوال إل يف نفــع" ا.ه. 

وقــال ابــن كثــري يف تارخيــه يف ترمجــة الســلطان نــور ادليــن حممــود زنكــي: "أظهــر ببــالده الســّنة وأمــات 
ْكــَرُ 

َ
يــِن، َوَل أ ــوِر ادِلّ ــُل الَْمِلــِك نُ ــِد الَْعِزيــِز ِمثْ ـَـْم يَُكــْن َبْعــَد ُعَمــَر بــِن َعبْ ابلدعــة... قــال ابــن األثــري: ل

ًيــا للعــدل واإلنصــاف منــه". ا.ه. حَتَِرّ

ــم  ــِل القــرِن الســابع مــن اهلجــرة ذلــك اتلــيُّ العال وأول مــن أظهــر الحتفــال باملــودل وتوســع فيــه أوائ
املجاهــُد املظّفــر َمِلــُك إربــل أبــو ســعيد كوكــري بــن زيــن ادّليــن عــي بــن بكتكــني أحــد امللــوك األجماد 
ــد مجــع  ــر اجلامــع املظفــري بســفح قاســيون، وق ــار حســنة، وهــو اذلي عمَّ والكــراء األجــواد، واكن هل ءاث
هلــذا كثــرًيا مــن العلمــاء فيهــم مــن أهــل احلديــث والصوفيــة الصادقــني فاستحســن ذلــك العمــل العلمــاء 
يف مشــارق األرض ومغاربهــا، منهــم احلافــظ أمحــد بــن حجــر العســقالن، وتلميــذه احلافــظ الســخاوي، 

وكذلــك احلافــظ الســيويط وغريهــم. 

ــه مــرءاة الزمــان يف ترمجــة امللــك املظفــر: "واكن يعمــل يف  ــن اجلــوزي )ت 654(  يف كتاب ــال ســبط اب وق
ــاء  ــاء والفقه ــون العلم ــن وراء جيح ــا وم ــل ادلني ــه أه ــع في ــع األول جيتم ــيب ملسو هيلع هللا ىلص يف ربي ــودل انل ــنة م لك س
ــة  ــن القلع ــزل م ــدان وي ــام يف املي ــف وتــرب اخلي ــراء ومــن لك صن ــة والفق ــّراء والصوفي ــواّعظ والق وال

ــق". ــده وءاخــره يف القلعــة وحيــر اخلالئ ــواّعظ ويمــد ســماطا أوهل عن ــّراء ويعــظ ال بنفســه فيقــرأ الق

ــُم،  ــُك املَعظَّ ــُن، املل يِّ ــلَْطاُن ادلَّ ــالء: "السُّ ــالم انلب ــري أع ــا يف س ــه كم ــيب )ت 748(  يف ترمجت ــال اذله وق
ــَل... َواَكَن  ــاِنّ َصاِحــُب إِْربِ ْكَم ُ ــٍد الرتُّ ّ بــن بكتكــني بــن حُمَمَّ ــو َســِعيٍْد ُكْوْكــُرِي بــن َعــِيِ بُ

َ
يْــِن، أ ــر ادِلّ ُمَظفَّ

قَهــا، َوَيكســو يِف الَعــاِم خلقــاً َوُيْعِطيُهــم ِدْينـَـاراً وَِدْينَاَريـْـِن، َوَبــَى  دقَــة، هَلُ لُكّ يـَـْوم قنَاطــري ُخــْز يُفِرّ ّبــاً لِلصَّ حُمِ
ــده،  ل لُكّ َواِحــد َعــْن َحــاهِل، َوَيتفقَّ

َ
يْــس، َويَْســأ تيِهــم لُكّ اثْنَــنْيِ وََخِ

ْ
اء، َواَكَن يَأ رضَّ

َ
ْمــَى َواأل ْرَبــع َخَوانــك لِلزَّ

َ
أ

َوُيبَاِســطه، َوَيمــزح َمَعــُه... كن يمنــع مــن دخــوِل ُمنكــر بدَلُه....وأمــا احتفــاهل باملــودل فيقــُص اتلعبــري عنــه 
كن اخللــق يقصدونــه مــن العــراق واجلزيــرة... وقــد مجــع هل ابــن دحيــة كتــاب املــودل فأعطــاه ألــف دينــار، 
نَّــُه اْنَهــَزم يِف 

َ
ــَعَراء، َوَمــا نُِقــَل أ ْعَطــى الشُّ

َ
، َوُربََّمــا أ ِثــنْيَ اً، ُســنِّّياً، حُيــّب الُفَقَهــاء َواملحِدّ َواَكَن ُمتََواِضعــاً، َخــرِيّ

حــرب..." انتــى

وقــال ابــن كثــري )ت 774(  يف كتــاب ابلدايــة وانلهايــة اجلــزء 13: »امللــك املظفــر أبــو ســعيد كوكــري بــن 
زيــن ادليــن عــي بــن بكتكــني أحــد األجــواد والســادات الكــراء وامللــوك األجمــاد، هل آثــار حســنة وقــد 
عمــر اجلامــع املظفــري بســفح قاســيون.... واكن يعمــل املــودل الرشيــف يف ربيــع األول وحيتفــل بــه احتفــال 
هائــال، واكن مــع ذلــك شــهما شــجااع فاتــكا بطــال اعقــال اعملــا اعدل رمحــه اهلل وأكــرم مثــواه. وقــد صنــف 
الشــيخ أبــو اخلطــاب ابــن دحيــة هل جمــدًلا يف املــودل انلبــوي ســماه »اتلنويــر يف مــودل البشــري انلذيــر« فأجــازه 
ىلع ذلــك بألــف دينــار، وقــد طالــت مدتــه يف امللــك يف زمــان ادلولــة الصالحيــة وقــد كن حمــارص عــاك وإىل 

هــذه الســنة حممــود الســرية والريــرة« ا.ه.

وقــال احلافــظ الســيويط )ت 911(  يف رســاتله حســن املقصــد يف عمــل املــودل: "وأول مــن أحــدث فعــل 
ــد  ــني أح ــن بكتك ــي ب ــن ع ــن ادلي ــن زي ــري ب ــعيد كوك ــو س ــر أب ــك املظف ــل(  املل ــب إرب ــك )صاح ذل
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امللــوك األجمــاد والكــراء األجــواد واكن هل آثــار حســنة وهــو اذلي عمــر اجلامــع املظفــري بســفح قاســيون". 

وقــال ابــن َخلــاكن )ت 681(  يف وفيــات األعيــان يف ترمجــة احلافــظ شــيخ ادليــار املصيــة يف احلديــث ابــن 
دحيــة )ت 633( : "كن أبــو اخلطــاب مــن أعيــان العلمــاء ومشــاهري الفضــالء متقنــا لعلــم احلديــث انلبــوي 
ومــا يتعلــق بــه، اعرفــا بانلحــو واللغــة وأيــام العــرب وأشــعارها، واشــتغل بطلــب احلديــث يف أكــر بــالد 
األندلــس اإلســالمية...ثم رحــل إىل الشــام والــرشق والعراق...وقــدم مدينــة إربــل يف ســنة أربــع وســتمائة... 
ــيب ملسو هيلع هللا ىلص،  ــودل انل ــل م ــا بعم ــه اهلل مولع ــن رمح ــن ادلي ــن زي ــن ب ــر ادلي ــم ُمظف ــك املعظ ــا املل ــرأى صاحبه ف
عظيــم الحتفــال بــه فعمــل هل كتابــا ســماه: )اتلنويــر يف مــودل الــراج املنــري(، وقــرأه عليــه بنفســه...وملا 

عمــل هــذا الكتــاب دفــع هل امللــك املعظــم ألــف دينــار، وهل عــدة تصانيــف".

ــون  ــة اثلاثلــة واثلالث ــالء الطبق ــال اذلهــيب يف ســري أعــالم انلب ــة هــو اذلي ق ــن دحي ــو اخلطــاب اب وأب
ــٌة  . َفَقــاَل: َكَن هَلُ َمْعِرفَ ّ بَيْــِيِ ــُه: اْبــُن ادلُّ ... َرَوى َعنْ ُ ــاُل املتََفــِنّ ُث، الرَّحَّ ــيُْخ، الَعالََّمــُة، املَحــِدّ يف ترمجتــه: "الشَّ

ــٍك". ِ ــِب َمال ــاً ىلَعَ َمْذَه ــِث، فَِقيْه ــٌة بِاحلَِديْ نََس
َ
ــِة، َوأ ــِو َواللَُّغ ــنٌَة بِانلَّْح َحَس

واكن لســالطني اخلالفــة العثمانيــة عنايــة بالغــة بالحتفــال جبميــع األعيــاد واملناســبات املعروفــة عنــد 
ــار  ــب اختي ــرية حبس ــع الكب ــد اجلوام ــه يف أح ــون ب ــوا حيتفل ــوي، إذ كن ــودل انلب ــوم امل ــا ي ــلمني، ومنه املس
الســلطان، فلّمــا تــوىل الســلطان عبــد احلميــد اثلــان اخلالفــة قــص الحتفــال ىلع اجلامــع احلميــدي. فقــد 
ــا  ــة وكراؤه ــاء ادلول ــع عظم ــاب اجلام ــر إىل ب ــع األول حي ــة 12 ربي ــده يلل ــودل يف عه ــال بامل كن الحتف
بأصنافهــم... ويبــدأون بالحتفــال، فيبــدؤوا بقــراءة القــرآن، وثــم بقــراءة قصــة مــودل انلــيب حممــد ملسو هيلع هللا ىلص، ثــم 
ــم ينتظــم بعــض املشــايخ يف حلقــات اذلكــر،  ــل اخلــريات يف الصــالة ىلع انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص، ث ــاب دلئ بقــراءة كت

فينشــد املنشــدون وترتفــع األصــوات بالصــالة ىلع انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص. 1

كمــا كن لســالطني املغــرب األقــى بالحتفــال باملــودل انلبــوي همــة اعيلــة، ل ســيما يف عهــد الســلطان 
أمحــد املنصــور )ت1012(  اذلي تــوىل امللــك يف أواخــر القــرن العــاش مــن اهلجــرة، وقــد كن ترتيــب الحتفال 
باملــودل يف عهــده إذا دخــل شــهر ربيــع األول. فــإذا كن فجــر يــوم املــودل انلبــوي، خــرج الســلطان فصــى 
بانلــاس وقعــد ىلع أريكتــه، ثــم يدخــل انلــاس أفواجــاً ىلع طبقاتهــم، فــإذا اســتقر بهــم اجللــوس، تقــدم 
الواعــظ فــرد مجلــة مــن فضائــل انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص حممــد ومعجزاتــه، وذكــر مــودله. فــإذا فــرغ، بــدأ قــوم بإلقــاء 

األشــعار واملدائــح، فــإذا انتهــوا، بُســط للنــاس موائــد الطعــام. 2

وقــد ذهــب اجلماهــري مــن العلمــاء مــن املذاهــب األربعــة إىل مرشوعيــة الحتفــاء والحتفــال بميــالد 
ســيد البرشيــة وإمــام اإلنســانية ســيدنا حممــٍدملسو هيلع هللا ىلص، وصنفــوا يف ذلــك مصنفــات. وســأوجز لكــم نبــذا مــن 

أشــهر ممــن ألّــف يف املــودل:

ــري 	  ــن جب ــة اب ــه: رحل ــنة 579  ـهىف كتاب ــة س ــل مك ــا دخ ــري )ت614( عندم ــن جب ــة اب ــر الرحال ذك
ــاب ذكــر مكــة شفهــا اهلل تعــاىل وِذكــر أثارهــا الكريمــة وأخبارهــا الرشيفــة، فصــل، ذكــر  مــا نصــه: "ب

1  )تاريخ االحتفال باملولد النبوي من عرص اإلسالم األول إىل عرص فاروق األول، حسن السندويب، ص225-234، مطبعة االستقامة، القاهرة، ط1948 م( 
2  )تاريخ االحتفال باملولد النبوي من عرص اإلسالم األول إىل عرص فاروق األول، حسن السندويب، ص225-234، مطبعة االستقامة، القاهرة، ط1948 م(.
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بعــض مشــاهدها املعظـــمة وآثارهــا املقدســة عنــد ذكــر إحتفــال املســلمني بمــودل انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص بدخوهلــم ماكن 
ِميــالده للتــرك وإمجــاع أهــل مكــة املكرمــة ىلع ذلــك ولــم يذكــر هلــم إنــكار فقــال: يُفتــح هــذا املوضــع 
املبــارك فيدخلــه انلــاس كفــة ُمتركــني بــه ىف شــهر ربيــع األول ويــوم اإلثنــني منــه ألنــه كن شــهر مــودل 

انلــى وف ايلــوم املذكــور ُودل وتفتــح املواضــع املقدســة املذكــورة لُكهــا وهــو يــوم مشــهود بمكــة دائمــاً".

ــث ىلع 	  ــاتله ابلاع ــووي يف رس ــام انل ــيخ اإلم ــامة )ت 665(  ش ــو ش ــه أب ــدث الفقي ــام املح ــال اإلم ق
إنــكار ابلــدع واحلــوادث: "ومــن أحســن مــا ابتــدع يف زماننــا مــن هــذا القبيــل مــا كن يُفعــل بمدينــة 
إربــل جرهــا اهلل تعــاىل لك اعم يف ايلــوم املوافــق ملــودله مــن الصدقــات، واملعــروف، وإظهــار الزينــة والرور، 
فــإن ذلــك مشــعٌر بمحبــة انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص وتعظيمــه وجالتلــه يف قلــب فاعلــه وشــكر اهلل تعــاىل ىلع مــا مــّن بــه 
ــل  ــك باملوص ــل ذل ــن فع ــلني، واكن أول م ــع املرس ــني وىلع مجي ــة للعامل ــله رمح ــوهل اذلي أرس ــاد رس ــن إجي م
ــريه  ــل وغ ــب أرب ــك صاح ــدى يف ذل ــه اقت ــهورين وب ــني املش ــد الصاحل ــال أح ــد امل ــن حمم ــر ب ــيخ عم الش

رمحهــم اهلل تعــاىل«.

قــال الشــيخ تــاج ادليــن بــن عــي بــن عبــد الــاكيف الســبي )ت 771(  ىف كتابــه طبقــات الشــافعية 	 
ىف ترمجتــه لإلمــام أيب شــامة: "عبــد الرمحــن بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن عثمــان الشــيخ اإلمــام املفــن 
شــهاب ادليــن املقــديس ادلمشــي أبــو شــامة وأبــو شــامة لقــب عليــه كن أحــد األئمــة، تــال ىلع الســخاوي 
وعــين باحلديــث فســمع بنفســه مــن داود بــن مالعــب وأمحــد بــن عبــد اهلل العطــار والشــيخ املوفــق وطائفــة 
وبــرع يف فنــون العلــم وقيــل بلــغ رتبــة اإلجتهــاد واختــص تاريــخ احلافــظ ابــن عســاكر وصنــف كتــاب 
الروضتــني يف أخبــار ادلوتلــني انلوريــة والصالحيــة وهل أرجــوزة حســنة يف العــروض ومــن حماســنه كتــاب 
ــور  ــاب ن ــاري وكت ــة ابل ــاري إىل معرف ــر الس ــوء القم ــاب ض ــوادث وكت ــدع واحل ــكار ابل ــث ىلع إن ابلاع

املــرى يف تفســري آيــة اإلرساء" ا.ه.

وقــد تكلــم العالمــة أبــو عبــد اهلل بــن احلــاج املالــي )ت 737(  يف كتابــه املدخــل ىلع عمــل املــودل، 	 
مــات وُمنَْكــرات، فمــن  فمــدح مــا كن فيــه مــن إظهــار الشــكر هلل تعــاىل، وذم مــا احتــوى عليــه مــن حُمَرَّ
َل 

َ
. أ يــَف َوَيــْوَم اِلثْنـَـنْيِ ِ

ــْهَر الرشَّ َُّ َوإِيَّــاَك إىَل َمــا َخــصَّ اهلُل َتَعــاىَل بـِـِه َهــَذا الشَّ ذلــك قــوهل: "فَاْنُظــْر رمَِحَنَــا اهلل
ــْهُر الَْكِريُم  نَّــُه ُودِلَ ِفيــِه. َفَعــَى َهــَذا يَنْبـَـِي إَذا َدَخــَل َهــَذا الشَّ

َ
نَّ َصــْوَم َهــَذا ايْلـَـْوِم ِفيــِه فَْضــٌل َعِظيــٌم أِل

َ
تـَـَرى أ

ــاَلُم َكَن  ــاَلُة َوالسَّ ــِه الصَّ ــِه َعلَيْ ــاِع هَلُ يِف َكْونِ ــِه وََذلـِـَك بِاِلتِّبَ ــَق بِ ئِ
اَم الالَّ َم اِلْحــرِتَ ــرَتَ ــَم َوحُيْ َم َوُيَعظَّ ْن يَُكــرَّ

َ
أ

َمــا  يــِف إنَّ ِ
ــْهِر الرشَّ ِة اخْلـَـرْيَاِت... َفتَْعِظيــُم َهــَذا الشَّ ــاَدِة فِْعــِل الـْـِرِّ ِفيَهــا َوَكــْرَ ــَة بِِزَي ــاَت الَْفاِضلَ ْوقَ

َ
ــصُّ اأْل خَيُ

َدقَــاِت إىَل َغــرْيِ َذلـِـَك ِمــْن الُْقُرَبــاِت، َفَمــْن َعَجــَز َعــْن َذلـِـَك  اِكيَــاِت ِفيــِه َوالصَّ ْعَمــاِل الزَّ
َ
يَُكــوُن بِِزَيــاَدِة اأْل

يــِف َوإِْن َكَن َذلـِـَك َمْطلُوًبــا  ِ
ــْهِر الرشَّ ْن جَيْتَِنــَب َمــا حَيـْـُرُم َعلَيـْـِه َوُيْكــَرُه هَلُ؛ َتْعِظيًمــا لَِهــَذا الشَّ

َ
ْحــَواهِلِ أ

َ
قـَـلُّ أ

َ
فَأ

ــرْتُُك  ــُرِم َفيَ ــُهِر احْلُ ْش
َ
ــاَن َويِف اأْل ــْهِر َرَمَض ــُد يِف َش كَّ

َ
ــا َيتَأ ــا َكَم اًم ــَرُ اْحرِتَ ْك

َ
ــْهِر أ ــَذا الشَّ ــُه يِف َه نَّ

َ
ــرْيِهِ إلَّ أ يِف َغ

يــِن َوجَيْتَِنــُب َمَواِضــَع ابْلِــَدِع َوَمــا َل يَنْبَــِي". احْلـَـَدَث يِف ادِلّ

قــال صــالح ادليــن الصفــدي )ت764(  يف أعيــان العــص وأعــوان انلــص يف ترمجــة عبــد اهلل بــن 	 
الصنيعــة املــصي الصاحــب شــمس ادليــن غريــال: "واكن يســمع ابلخــاري يف يلــال رمضــان ويللــة ختمــه 
حيتفــل بذلــك ويعمــل يف لك ســنة مــودل انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص وحيــره األكبــر واألمــراء والقضــاة والعلمــاء ووجــوه 
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الكتــاب ويظهــر جتمــال زائــدا وخيلــع ىلع اذلي يقــرأ املــودل ويعمــل بعــد ذلك ســمااع لأمــراء املحتشــمني«.

يــروي ابــن بطوطــة )ت779(  يف رحلتــه ملكــة املكرمــة: ويفتــح ابلــاب الكريــم )بــاب الكعبــة(  يف 	 
ــيب ملسو هيلع هللا ىلص. ــح يف يوم مودل انل ــالة ويفت ــد الص ــة بع ــوم مجع لك ي

وممــن أجــاز عمــل املــودل مــن املالكيــة اإلمــام حممــد بــن أيب إســحق بــن عبــاد انلفــزي )ت 792(، 	 
فــي كتــاب »املعيــار املعــرِب واجلامــع املغــرب عــن فتــاوي أهــل إفريقيــة واألندلــس واملغــرب" أليب العبــاس 
الونرشيــي )ت 914(  اجلــزء )11(  حتــت عنــوان )فتــوى ابــن عبــاد بإباحــة عمــل املــودل انلبــوي( مــا نصــه: 
ــع يف  ــا يق ــه عم ــع ب ــه اهلل ونف ــاد رمح ــن عب ــد اهلل ب ــو عب ــة أب ــة واحلقيق ــارف بالطريق ــويل الع ــئل ال "وس
مــودل انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص ألجــل الفــرح والــرور بمــودله عليــه الســالم فأجــاب: اذلي يظهــر أنــه عيــد مــن أعيــاد 
املســلمني، وموســٌم مــن مواســمهم، ولك مــا يقتضيــه الفــرح والــرور بذلــك املــودل املبــارك... أمــر يبــاح ل 

ينكــر قياســاً ىلع غــريه مــن أوقــات الفــرح".

ــي 	  ــويق: »ف ــب والتش ــارة الرتغي ــه إث ــوارزيم )ت827(  يف كتاب ــحاق اخل ــن إس ــد ي ــام حمم ــال اإلم ق
يللــة احلــادي عــرش مــن شــهر ربيــع األول جتتمــع خلــق كثــري مــن الرجــال والنســاء والصبيــان يف مــودل 
انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص ويزورونــه. ويف الليلــة اثلانيــة عــرش أيضــا حيــرون يف مــودله خلــق كثــري مــن العلمــاء والفقهــاء 
والقضــاة واملؤذنني...ويذكــر مــودله وعالماتــه ثــم يصلــون اتلطواعت...ويتصدقــون ىلع الفقــراء واملســاكني«. 

قــال العالمــة املقريــزي )ت 845(  يف كتابــه املواعــظ والعتبــار: "فلمــا كنــت أيــام الظاهــر برقــوق 	 
عمــل املــودل انلبــوّي بهــذا احلــوض يف أّول يللــة مجعــة مــن شــهر ربيــع األّول يف لّك اعم، فــإذا كن وقــت ذلــك 
رضبــت خيمــة عظيمــة بهــذا احلــوض، وجلــس الســلطان وعــن يمينــه شــيخ اإلســالم رساج ادليــن عمــر 
بــن رســالن بــن نــص ابللقيــين ويليــه الشــيخ املعتقــد إبراهيــم برهــان ادليــن بــن حممــد بــن بهــادر بــن 
أمحــد بــن رفاعــة املغــريّب، ويليــه ودل شــيخ اإلســالم، ومــن دونــه وعــن يســار الســلطان الشــيخ أبــو عبــد 
اهلل حممــد بــن ســالمة اتلــوزرّي املغــريّب، ويليــه قضــاة القضــاة األربعــة، وشــيوخ العلــم، وجيلــس األمــراء 
ىلع بعــد مــن الســلطان، فــإذا فــرغ القــراء مــن قــراءة القــرآن الكريــم، قــام املنشــدون واحــداً بعــد واحــد، 
وهــم يزيــدون ىلع عرشيــن منشــداً، فيدفــع لــل واحــد منهــم رّصة فيهــا أربعمائــة درهــم فضــة، ومــن لّك 

أمــري مــن أمــراء ادلولــة شــقة حريــر، فــإذا انقضــت صــالة املغــرب مــّدت أســمطة األطعمــة الفائقــة...".

قــال احلافــظ ابــن حجــر العســقالىن )ت 852(  ىف أنبــاء الغمــر حــوادث ســنة 832 ه: عمــل املــودل 	 
ــزولن،  ــا مع ــين )ت 849(  وهم ــين )ت 805(  واتلَفْه ــره ابللقي ــرش، فح ــس ع ــوم اخلام ــادة يف ايل ىلع الع

ــم... وجلــس القضــاة املســتقرون ىلع ايلمــني وجلســا ىلع اليســار واملشــايخ دونه

ــو 	  ــن أب ــالم رساج ادلي ــيخ اإلس ــين ش ــارضة: "ابللقي ــن املح ــيوىط ىف حس ــه الس ــال عن ــى ق وابللقي
ــال:  ــة. وق ــة اثلامن ــم املائ ــان، جمتهــد عــصه، واعل ــح الكن ــن صال ــن نصــري ب ــن رســالن ب حفــص عمــر ب
ــاد".  ــة الجته ــغ رتب ــاء، وبل ــب واإلفت ــة املذاه ــه رياس ــت إيل ــول، وانته ــث واألص ــه واحلدي ــرع يف الفق وب

قــال ابــن حجــر العســقالن ىف أنبــاء الغمــر عــن اتلفهــين: "هــو القــاىض حممــد بــن عبــد الرمحــن 	 
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بــن عــي اتلفهــين احلنــي القــايض شــي ادليــن بــن قــايض القضــاة زيــن ادليــن ويل يف حيــاة وادله قضــاء 
ــا  ــه به ــس الفق ــاة وادله تدري ــد وف ــيخونية، وويل بع ــث بالش ــس احلدي ــدل وتدري ــاء دار الع ــكر وإفت العس

ــة".  ــة بالرملي ــس القانبائي ــة الرســالنية بمنشــأة املهــران وتدري ومشــيخة ابلهائي

قــال أبــو اخلــري الســخاوي )ت 902(  رمحــه اهلل تعــاىل يف فتاويــه يف الجوبــة املرضيــة ج3 عــن عمــل 	 
ــدث  ــا ح ــة، وإنم ــة الفاضل ــرون اثلالث ــح يف الق ــلف الصال ــن الس ــد م ــن اح ــل ع ــم ينق ــال: "ل ــودل فق امل
بعــد، ثــم مــا زال أهــل اإلســالم مــن ســائر األقطــار واملــدن العظــام حيتفلــون يف شــهر مــودله وشف وكــرم 
يعملــون الولئــم ابلديعــة املشــتملة ىلع المــور ابلهجــة الرفيعــة، ويتصدقــون يف يلايلــه بأنــواع الصدقــات، 
ويظهــرون الــرور، ويزيــدون يف املــرات بــل يعتنــون بقــراءة مــودله الكريــم، وتظهــر عليهــم مــن براكتــه 

لك فضــل عميــم". 

وقــال: واكن للملــك املظفــر صاحــب إربــل كذلــك فيهــا أتــم عنايــة واهتمامــا بشــأنه جــاوز الغايــة، أثــى 
عليــه بــه العالمــة أبــو شــامة أحــد شــيوخ انلــووي الفائــق يف الســتقامة يف كتــاب ابلاعــث ىلع إنــكار 

ابلــدع واحلــوادث وقــال: مثــل هــذا احلســن يتقــّرب إيلــه و يُشــكر فاعلــه وُيثــى عليــه. 

ثــم قــال احلافــظ: بــل خــّرج شــيخنا شــيخ مشــايخ الســالم خاتمــة الئمــة العــالم فِعلــه ىلع أصــل 
ثابــت وهــو مــا ثبــت يف الصحيحــني مــن انــه دخــل املدينــة فوجــد ايلهــود يصومــون يــوم اعشــوراء، فســأهلم 
ــه الســالم، فنحــن نصومــه  ــّى مــوىس علي ــه فرعــون ون ــوم اغــرق اهلل ســبحانه وتعــاىل في ــوا: هــو ي فقال
شــكرا هلل عــز وجــل، فقــالملسو هيلع هللا ىلص: فأنــا أحــق بمــوىس عليــه الســالم منكــم، فصامــه و امــر بصيامــه، وقــال: 
إن عشــت إىل قابــل.... احلديــث. قــال شــيخنا: فيُســتفاد منــه فعــل الشــكر هلل تعــاىل ىلع مــا َمــّن بــه يف يــوم 
معــنّي مــن إســداء نعمــة أو دفــع نقمــة، و يُعــاذ ذلــك يف نظــري ذلــك ايلــوم مــن لك ســنة. والشــكر هلل تعــاىل 
حيصــل بأنــواع العبــادة: كلســجود و الصيــام و اتلــالوة، وأّي نعمــة أعظــم مــن انلعمــة بــروز هــذا انلــيب 
ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلــك ايلــوم. وىلع هــذا ينبــي ان يُقتــص فيــه ىلع مــا يُفهــم الشــكر هلل تعــاىل مــن حنــو مــا ُذكــر. أّمــا 
مــا يتبعــه مــن الســماع و اللهــو وغريهمــا فينبــي أن يقــال: مــا كن مــن ذلــك مباحــا حبيــث يُعــني الــرور 

بذلــك ايلــوم فــال بــأس بإحلاقــه ومهمــا كن حرامــا او مكروهــا فيُمنــع و كــذا مــا كن خــالف الوىل. 

قلــت: وملــا كن الزاهــد القــدوة املعمــر أبــو اســحاق إبراهيــم بــن عبــد الرمحــن بــن إبراهيــم بــن مجاعــة 
باملدينــة املنــورة، كن يعمــل طعامــا يف املــودل انلبــوّي وُيطعــم انلــاس ويقــول: لــو تمكنــت عملــت بطــول 

الشــهر لك يــوم مــودلا". ا ـه

قــال احلافــظ الســيويط )ت 911(  يف رســاتله الــي ســماها: »حســن املقصــد يف عمــل املــودل« مــا نصــه: 	 
"فقــد وقــع الســؤال عــن عمــل املــودل انلبــوي يف شــهر ربيــع األول مــا حكمــه مــن حيــث الــرشع؟ وهــل 
هــو حممــود أو مذمــوم؟ وهــل يثــاب فاعلــه أو ل؟ واجلــواب عنــدي: أن أصــل عمــل املــودل اذلي هــو اجتمــاع 
ــع يف  ــا وق ــيب ملسو هيلع هللا ىلص وم ــر انل ــدإ أم ــواردة يف مب ــار ال ــة األخب ــرءان، ورواي ــن الق ــر م ــا تي ــراءة م ــاس، وق انل
مــودله مــن اآليــات ثــم يمــد هلــم ســماط يأكلونــه وينصفــون مــن غــري زيــادة ىلع ذلــك هــو مــن ابلــدع 
ــار الفــرح والستبشــار  ــدر انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص وإظه ــم ق ــه مــن تعظي ــا في ــا مل ــا صاحبه ــاب عليه ــي يث احلســنة ال
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بمــودله الرشيــف«.

كمــا نقــل الســيويط عــن احلافــظ ابــن حجــر العســقالن )ت 852(  أنــه ُســئَِل عــن عمــل الَمــْودِل فأجــاب 
بمــا نصــه: »أصــل عمــل الَمــْودِل بدعــة لــم ُتنَْقــل عــن أحــد مــن الســلف الصالــح مــن القــرون اثلالثــة 
هــا كن  هــا، فمــن حَتـَـرَّى يف عملهــا املحاســن وجتنَّــب ضدَّ ولكنهــا مــع ذلــك قــد اشــتملت ىلع حماســَن وضِدّ

بدعــًة حســنة وإل فــال". 

ثــم قــال الســيويط معقبــاً ىلع كالم احلافــظ ابــن حجــر العســقالن: "وقــد ظهــر ل خترجيهــا ىلع أصــٍل 
ثابــت وهــو مــا ثبــت يف الصحيحــني مــن أن انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص قــدم املدينــة فوجــد ايلهــود يصومــون يــوم اعشــوراء 
فســأهلم فقالــوا )هــو يــوم أغــرق اهلل فيــه فرعــون ونــى مــوىس فنحــن نصومــه شــكراً هلل تعــاىل(  فيســتفاد 
منــه فعــل الشــكر هلل ىلع مــا مــنَّ بــه يف يــوم معــني مــن إســداء نعمــة أو دفــع نقمــة وُيعــاد ذلــك يف نظــري 
ذلــك ايلــوم مــن لك ســنة. والشــكر هلل حيصــل بأنــواع العبــادات كلســجود والصيــام والصدقــة واتلــالوة وأي 
نعمــة أعظــم مــن انلعمــة بــروز هــذا انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص نــيب الرمحــة يف ذلــك ايلــوم. وىلع هــذا فينبــي أن يُـــتحرى 
ايلــوم بعينــه حــى يُطابــق قصــة مــوىس يف يــوم اعشــوراء. ومــن لــم ياُلحــظ ذلــك ل يُبــال بعمــل املــودل يف 
أي يــوم مــن الشــهر بــل توســع قــوم فنقلــوه إىل يــوم مــن الســنة وفيــه مــا فيــه - فهــذا مــا يتعلــق بأصــل 
عملــه. وأمــا مــا يعمــل فيــه فينبــي أن يقتــص فيــه ىلع مــا يفهــم الشــكر هلل تعــاىل مــن حنــو مــا تقــدم 
ذكــره مــن اتلــالوة واإلطعــام والصدقــة وإنشــاد يشء مــن املدائــح انلبويــة والزهديــة املحركــة للقلــوب إىل 
فعــل اخلــري والعمــل لآلخــرة. وأمــا مــا يتبــع ذلــك مــن الســماع واللهــو وغــري ذلــك فينبــي أن يقــال مــا 
كن مــن ذلــك مباحــاً حبيــث يقتــي الــرور بذلــك ايلــوم ل بــأس بإحلاقــه بــه ومــا كن حرامــاً أو مكروهــاً 

فيُمنــع وكــذا مــا كن خــالف األوىل".

ثــم قــال بعــد أّن ذكــر نــص كالم احلافــظ ابــن حجــر العســقالىن الســابق بتمامــه: "وقــد ظهــر ل خترجيــه 
ىلع أصــل آخــر وهــو مــا أخرجــه ابليهــي عــن أنــس أن انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص عــّق عــن نفســه بعــد انلبــوة مــع أنــه 
قــد ورد أن جــده عبــد املطلــب عــّق عنــه يف ســابع ولدتــه والعقيقــة ل تعــاد مــرة ثانيــة فيُحمــل ذلــك ىلع 
أن اذلي فعلــه انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص إظهــار للشــكر ىلع إجيــاد اهلل إيــاه رمحــة للعاملــني وترشيــع ألمتــه كمــا كن يصــي 
ىلع نفســه ذللــك فيســتحب نلــا أيضــا إظهــار الشــكر بمــودله بالجتمــاع وإطعــام الطعــام وحنــو ذلــك مــن 

وجــوه القربــات وإظهــار املــرات". 

قــال الكمــال األدفــوي )ت 748(  يف )الطالــع الســعيد( : "حــىك نلــا صاحبنــا العــدل نــارص ادليــن حممــود 
بــن العمــاد أن أبــا الطيــب حممــد بــن إبراهيــم الســبي املالــي نزيــل قــوص أحــد العلمــاء العاملــني كن 
ــان  ــوم رسور، ارصف الصبي ــذا ي ــه، ه ــا فقي ــول: ي ــيب ملسو هيلع هللا ىلص فيق ــه ودل انل ــوم اذلي في ــب يف ايل ــوز باملكت جي
فيصفنــا. وهــذا منــه ديلــل ىلع تقريــره وعــدم إنــكاره وهــذا الرجــل كن فقيهــا مالكيــا متفننــاً يف علــوم 

متــوراعً أخــذ عنــه أبــو حيــان وغــريه ومــات ســنة خــس وتســعني وســتمائة". انتــى

قــال الشــهاب أمحــد القســطالن )ت 923(  شــارح ابلخــاري يف كتابــه املواهــب الدلنيــة 148/1 فصــل 	 
ــم،  ــون الولئ ــالم ويعمل ــه الس ــودله علي ــهر م ــون بش ــالم حيتفل ــل اإلس ــودلهملسو هيلع هللا ىلص: "ولزال أه ــال بم اإلحتف
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ويتصدقــون ىف يلايلــه بأنــواع الصدقــات، ويظهــرون الــرور ويزيــدون يف املــرات، ويعتنــون بقــراءة مــودله 
الكريــم ويظهــر عليهــم مــن براكتــه لك فضــل عميــم. وممــا ُجــّرَب مــن خواصــه أنــه أمــان ىف ذلــك العــام، 
وبــرشى اعجلــه بنيــل ابلغيــة واملــرام، فرحــم اهلل إمــرًءا إختــذ يلــاىل شــهر مــودله املبــارك أعيــاداً، يلكــون 

أشــد علــة ىلع مــن ىف قلبــه مــرض وأعيــا داء". 

ــق 	  ــه حدائ ــافيع )ت 930 ه(  يف كتاب ــريم الش ــرق احل ــر حب ــن عم ــد ب ــيخ حمم ــة الّش ــال العالَّم ق
ْن ُيتَّخــَذ 

َ
ــٌق بيــوٍم كَن فيــه وجــوُد املصطــى أ ــار: "فحقي ــوار ومطالــع األرسار يف ســرية انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص املخت األن

تـُـُه أن يُعَقــد طاِلًعــا ســعيًدا، فاتَّقــوا اهلَل عبــاَد اهلل، واحــذروا عواقــَب  ســفرْت فيــه ُغرَّ
َ
عيــًدا، وَخليــٌق بوقــٍت أ

بــوا إىل اهلل تعــاىل بتعظيــِم شــأن هــذا انلَّــيِبّ املحبــوب، واعِرفــوا ُحرمتَــُه عنــَد عــاّلم الغيــوب  نــوب، وتقرَّ اذلُّ
َهــا ِمــْن َتْقــَوى الُْقلُــوِب﴾ً". ــْم َشــَعائَِر اهلِل فَإِنَّ ﴿َذلـِـَك َوَمــْن ُيَعظِّ

ــال الشــيخ 	  ــه ســبل اخلــري والرشــاد: "ق ــن يوســف الصالــي الشــايم )ت 942(  يف كتاب ــال حممــد ب ق
اإلمــام العالمــة نصــري ادليــن املبــارك الشــهري بــاب الطبــاخ املتــوف 667  ـهيف فتــوى خبطــه: "إذا أنفــق املنفق 
تلــك الليلــة ومجــع مجعــا أطعمهــم مــا جيــوز إطعامــه وأســمعهم مــا جيــوز ســماعه ودفــع للمســمع املشــوق 

لآلخــرة ملبوســا، لك ذلــك رسورا بمــودله فجميــع ذلــك جائــز ويثــاب فاعلــه إذ أحســن القصــد..... 

قــال الشــيخ اإلمــام مجــال ادليــن بــن عبــد الرمحــن بــن عبــد امللــك الشــهري باملخلــص الكتــايب رمحــه اهلل 
تعــاىل: "مــودل رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مبجــل مكــرم، قــدس يــوم ولدتــه وشف وعظــم...."

ــال  ــى اإلحتف ــل )يع ــذا الفع ــاىل ه ــه اهلل تع ــي رمح ــر الزتمن ــن جعف ــري ادلي ــة ظه ــام العالم ــال اإلم ق
باملــودل(  لــم يقــع يف الصــدر األول مــن الســلف الصالــح مــع تعظيمهــم وحبهــم هل إعظامــا وحمبــة ل يبلــغ 
مجعنــا الواحــد منهــم ول ذرة منــه، ويه بدعــة حســنة إذا قصــد فاعلهــا مجــع الصاحلــني والصــالة ىلع انلــيب 

ملسو هيلع هللا ىلص وإطعــام الطعــام للفقــراء واملســاكني...".

وقــال الشــيخ نصــري ادليــن أيضا:...ولكــن إذا أنفــق يف هــذا ايلــوم وأظهــر الــرور فرحــا بدخــول انلــيب 
ملسو هيلع هللا ىلص يف الوجــود... وإنشــاد مــا يشــّوق إىل اآلخــرة ويزهــد يف ادلنيــا فهــذا اجتمــاع حســن يثــاب قاصــد ذلــك 
وفاعلــه عليــه،... واجتمــاع الصلحــاء فقــط يلأكلــوا ذلــك الطعــام ويذكــروا اهلل تعــاىل ويصلــوا ىلع رســول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يضاعــف هلــم القربــات واملثوبــات". إنتــى

جــاء ىف الفتــاوى احلديثيــة ألمحــد شــهاب ادليــن بــن حجــر اهليتــي املــي )ت 973( : وســئل نفع اهلل 	 
بــه: عــن حكــم املــوادل واألذكر الــي يفعلهــا كثــري مــن انلــاس يف هــذا الزمــان هــل يه ســنة أم فضيلــة 

أم بدعــة ؟

فأجــاب بقــوهل: املــوادل واألذكر الــي تفعــل عندنــا أكرهــا مشــتمل ىلع خــري، كصدقــة، وذكــر، وصــالة 
وســالم ىلع رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومدحــه... والقســم اثلــان ســنَّة تشــمله األحاديــث الــواردة يف األذكر املخصوصــة 
تهــم املالئكــُة، وَغِشــيَتُْهم الرمحــة، ونزلــت  والعامــة، كقــوهلملسو هيلع هللا ىلص: ) ل يقعــد قــوم يذكــرون اهلل تعــاىل إل حفَّ
ــوا  ــوم جلس ــال لق ــه ق ــاً أن ــلم، وروى أيض ــده (  رواه مس ــن عن ــاىل فيم ــم اهلل تع ــكينة، وذكره ــم الس عليه
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يذكــرون اهلل تعــاىل وحيمدونــه ىلع أن هداهــم لإلســالم ) أتــان جريــل عليــه الصــالة والســالم فأخــرين أن 
اهلل تعــاىل يُبــايه بكــم املالئكــة( ويف احلديثــني أوضــح ديلــل ىلع فضــل الجتمــاع ىلع اخلــري واجللــوس 
هل، وأن اجلالســني ىلع َخــرْي كذلــك، يُبــايه اهلل بهــم املالئكــة، وتــزل عليهــم الســكينة وتغشــاهم الرمحــة، 

ويذكرهــم اهلل تعــاىل باثلنــاء عليهــم بــني املالئكــة فــأّي فضائــل أجــل مــن هــذه...."

ــه )القــول املنــيج( مــا 	  ــال يف كتاب ــوف ســنة 1299  ـه ق ــي املت ــن أمحــد عليــش املال الشــيخ حممــد ب
نصــه: "ل زال أهــل اإلســالم حيتفلــون ويهتمــون بشــهر مــودله عليــه الصــالة والســالم ويعملــون الولئــم 
ويتصدقــون يف يلايلــه بأنــواع الصدقــات ويظهــرون الــرور ويظهــر عليهــم مــن براكتــه لك فضــل عميــم، 
وأول مــن أحــدث فعــل املــودل امللــك املظفــر أبــو ســعيد صاحــب إربــل فــاكن يعملــه يف ربيــع األول وحيتفــل 
احتفــاًل هائــال، حــىك بعــض مــن حــر ســماطه يف بعــض املــوادل أنــه عــّد فيــه خســة آلف رأس غنــم 
شــوي وعــرشة آلف دجاجــة ومائــة ألــف زبديــة وثالثــني ألــف صحــن حلــواء واكن شــهما شــجااًع بطــاًل 

اعقــاًل اعلًمــا اعدًل واكن حيــر عنــده يف املــودل أعيــان العلمــاء والصوفيــة."

قال مفــي مكــة أمحــد بــن زيــن دحــالن )ت 1304(  يف كتابــه ادلرر الســنية: ومــن تعظيمــه الفــرح 	 
ــاد انلــاس  ــك ممــا يعت ــام وغــري ذل ــام الطع ــه وإطع ــد ذكــر ولدت ــام عن ــودل واهلي ــراءة امل ــه وق ــة ولدت بليل
فعلــه مــن أنــواع الــر فــإن ذلــك لكــه مــن تعظيمــه وقــد أفــردت مســئلة املــودل ومــا يتعلــق بهــا باتلأيلــف 
واعتــى ذللــك كثــري مــن العلمــاء فـــألفوا يف ذلــك مصنفــات مشــحونة باألدلــة والراهــني فــال حاجــة نلــا 

إىل اإلطالــة بذلــك.

الشــيخ عبــد املجيــد املغــريب الطرابلــي أمــني الفتــوى )املتــوف ســنة 1352  ـه( قــال يف كتابــه املنهاج 	 
يف املعــراج مــا نصــه: "اعتــاد انلــاس الحتفــال لســتماع قصــة مــودله الرشيــف عليــه الصــالة والســالم 

ونَلِعَمــِت اذلكــرى بمــودل انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص العظيــم اذلي أخــرج اهلل اخللــَق بهديــه مــن الظلمــات إىل انلــور".

ــة 	  ــال يف جمل ــوف ســنة 1378  ـه ق الشــيخ حممــد اخلــر حســني شــيخ اجلامــع األزهــر ســابًقا (  املت
ــا لــم نفعــل غــري مــا فعلــه َحّســان بــن  )اهلدايــة اإلســالمية( مــا نصــه: "أمــا احتفانلــا بذكــرى مــودله فإنّ
ثابــت ريض اهلل عنــه حــني كن جيلــس إيلــه انلــاس ويُســمعهم مديــح رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف شــعر ولــم نفعــل 
غــري مــا فعــل عــي بــن أيب طالــب أو الــراء بــن اعزب أو أنــس بــن مالــك ريض اهلل عنهــم حــني يتحدثــون 

عــن حماســن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اخللقيــة واخللقيــة يف مجاعــة".

الســيد علــوى املالــي املــدرس يف املســجد احلــرام )ت 1391  ـه( قــال يف جممــوع فتاويــه ورســائله مــا 	 
نصــه: حيتــوي املــودل ىلع ثالثــة أشــياء: 

أوًل: أنــه حيتــوي ىلع ذكــر اســمه عليــه الصــالة والســالم ونســبه وكيفيــة ولدتــه ومــا وقــع فيهــا مــن 
اآليــات وكيفيــة نشــأته ومــا وقــع هل مــن الرحلــة للتجــارة اإلرهاصــات الغريبــة واألحــوال العجيبــة وذكــر 
ــه ومــا  ــغ القــرءان وذكــر هجرت ــرش ادلعــوة وتبلي ــة يف ســبيل ن ــاه مــن األذى واملحن ــه ومــا لق ــدإ بعثت مب
وقــع هل مــن الغــزوات واملواقــف واألحــوال وذكــر وفاتــه وهــل يشــك انلاظــر يف ذلــك أن ســرية ســيد اخللــق 

وســيلة لكمــال حمبتــه وواســطة تلمــام معرفتــه.
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اثلان: أن املودل سبب للصالة والسالم ىلع انليب ملسو هيلع هللا ىلص املطلوب منا بقوهل تعاىل: 

يَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَيِْه وََسلُِّموا تَْسِليماً﴾ )األحزاب: 56(  ِ
َها اذلَّ يُّ

َ
﴿يَا أ

وكم للصالة عليه من فوائد.

ــارك  ــه تب ــا رب ــه به ــي أّدب ــه ال ــة وآداب ــنته اجلليل ــة وس ــه الرشيف ــر أخالق ــوي ىلع ذك ــه حيت ــث: أن اثلال
وتعــاىل ويف ذلــك حــث ىلع متابعتــه وحــض ىلع اقتفــاء آثــاره والســري ىلع منهجــه واتلــأيس بآدابــه هــذا وقــد 
اكتســب العلمــاء ادلاعة إىل اهلل تعــاىل يف ابلــالد احلرميــة فرصــة اجتمــاع العامــة يف جملــس املــودل الرشيف 

فقامــوا بمذاكرتهــم وجعلــوا ذلــك وســيلة إلرشــادهم ويف ذلــك نفــع عميــم وإرشــاد للــصاط املســتقيم.

الشــيخ حســنني حممــد خملــوف شــيخ األزهــر قــال: »إن إحيــاء يللــة املــودل الرشيــف ويلــال هــذا 	 
ــه انلــور املحمــدي إنمــا يكــون بذكــر اهلل وشــكره ملــا أنعــم بــه ىلع هــذه  الشــهر الكريــم اذلي أشق في
األمــة مــن ظهــور خــري اخللــق إىل اعلــم الوجــود، ول يكــون ذلــك إل يف أدب وخشــوع وبعــد عــن املحرمات 
ــة  ــم، وصل ــا خيفــف ضائقته ــه مواســاة املحتاجــني بم ــن مظاهــر الشــكر ىلع حب وابلــدع واملنكــرات. وم
األرحــام، واإلحيــاء بهــذه الطريقــة وإن لــم يكــن مأثــورا يف عهــده صــى اهلل عليــه وآهل وســلم ول يف عهــد 

الســلف الصالــح إل أنــه ل بــأس بــه وســنة حســنة"1 .

حممــد الفاضــل بــن اعشــور مــن علمــاء تونــس ابلارزيــن قــال: "إن مــا يمــأ قلــوب املســلمني يف 	 
ايلــوم اثلــان عــرش مــن ربيــع األول لك اعم مــن نامــوِس املحبــة الُعلــوي، ومــا يهــّز نفوســهم مــن الفيــض 
ــّم  ــج طيــب ين ــات القــرون اخلايلــة بأري ــال مــن ذكري انلــوران املتدفــق مجــال وجــالل، يلــأت إيلهــم حمّم
ــق  عمــا كن ألســالفهم الكــرام مــن العنايــة بذلــك ايلــوم اتلاريــي األعظــم، ومــا ابتكــروا إلظهــار اتلعلّ
بــه وإعــالن تمجيــده مــن مظاهــر الحتفــالت، فتتطلــع انلفــوُس إىل اســتقصاء خــر تلــك األيــام الزهــراء 
والليــال الغــراء؛ إذ املســلمون ملــواكً وســوقًة )أي اعمتهــم(  يتســابقون إىل الوفــاء باملســتطاع مــن حقــوق 

ذلــك ايلــوم الســعيد"2 .

َم 	  ِزيــُد ىلَعَ َذلـِـَك َمــا يَُؤيِّــُد َمــا َتَقــدَّ
َ
قــال حممــد الشــاذل انليفــر، شــيخ اجلامــع األعظــم يف تونــس: »َوأ

ــاَلُم َبْعــَد حَمَبَِّتــِه َجــلَّ  ــاَلُة َوالسَّ وَْجــَب َعلَيْنَــا حَمَبَّــَة نَِبِيّــِه َعلَيـْـِه الصَّ
َ
نَّ اهلَل أ

َ
« أ ّ َعــِن »ابـْـِن َحَجــٍر« َو»الّســيُويِطِ

هِ بِالْحِتَفــاِل  ّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوِمــْن َذلـِـَك َتْعِظيــُم يَــْوِم َمــْودِلِ ّ َمــا َيتََعلَّــُق بِانلَّــيِبِ
وََعــاَل، وََذلـِـَك يُوِجــُب َعلَيْنَــا َتْعِظيــَم لُكِ

ُع الَكِريــُم«3  ْ ــُزُه الــرشَّ بِــِه بَِمــا جُيِ

قــال عبــد اهلل بــن بيــه: »فحاصــل األمــر أن مــن احتفــل بــه فــرد ســريته واتلذكــري بمناقبــه العطرة 	 
ــة  ــة الســّنة ول بنّي احتفــاًل غــري ملتبــس بــأي فعــل مكــروه مــن انّلاحيــة الرشعيــة وليــس ملتبســاً بنّي
الوجــوب فــإذا فعلــه بهــذه الــرشوط الــي ذكــرت؛ ولــم يلبســه بــيء منــاف للــرشع، حبــاً للنــيب ففعلــه ل 

حسنني حممد خملوف، فتاوى رشعية وبحوث إسالمية ، ج1، ص131.  1
حممد الفاضل بن عاشور، ومضات فكر، ص 199  2

حممد الشاذيل النيفر، مقالة: احتفاء وتذكري ، صحيفة الرأي العام بتونس، تاريخ النرش: 19، 08، 1994  3
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بــأس بــه إن شــاء اهلُل وهــو مأجــور«1.

نــوح القضــاة مفــي األردن ســابقاً قــال: »ول شــك أن مــودل املصطــى مــن أعظــم مــا تفضــل اهلل بــه 	 
يلنــا، ومــن أوفــر انلعــم الــي جتــى بهــا ىلع هــذه األمــة؛ فحــق نلــا أن نفــرح بمــودله "2.

حممــد بــن عبــد الغفــار الرشيــف، األمــني العــام لأوقــاف يف الكويــت قــال: »الحتفــال بمــودل ســيد 	 
اخللــق عليــه وىلع آهل أفضــل الصــالة والتســليم أمــر مســتحب، وبدعــة حســنة يف رأي مجاهــري العلمــاء"3

قــال عبــد امللــك الســعدي، املفــي العــام للعــراق ســابًقا: »لــم يكــن الحتفــال باملــودل انلبــوي الرشيــف 
ــزم مــن عــدم وجــوده يف عــص انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص أو يف عــص  ــة الكــرام. ولكــن ل يَل ــاً يف عــص الصحاب معروف
ــادة  ــه عب ــاس أنَّ ــم ىلع أس قي

ُ
ــودل إن أ ــال بامل ــة، فالحتف ــاً للرشيع ــيئة أو منافي ــة س ــه بدع ــة كون الصحاب

يه عيــدا، بــل إحيــاء ذكــرى؛  مرشوعــة كلصــوم والصــالة والعبــادات األخــرى: فهــو بدعــة. وكــذا ل نســِمّ
ألنَّــه ل يوجــد ســوى عيديــن يف اإلســالم. وإن أقيــم ىلع أســاس إحيــاء ذكــرى مــودل ســيد املرســلني وإاعدة 
ذكريــات ســريته العطــرة وخــال مــن املنكــرات واختــالط الرجــال بالنســاء واملبالغــة يف مدحــه فــال يعــد 

بدعــة"4 .

موقع بن بيه: ُحكُم االحتفال بعيد املولد النبوي.  1
موقع دار اإلفتاء األردنية: خطبة مجعة بمناسبة املولد النبوي الرشيف  2

موقع الدكتور الرشيف: رقم الفتوى 431 يف حكم املولد النبوي.  3
األمة الوسط: مرشوعية االحتفال باملولد النبوي الرشيف.  4
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمــد هلل رب العاملــني هل انلعمــة وهل الفضــل وهل اثلنــاء احلســن صلــوات اهلل الــر الرحيــم واملالئكــة 
املقربــني ىلع ســيدنا حممــد وىلع مجيــع إخوانــه انلبيــني واملرســلني وىلع ءال لك وصحــب لك وســائر الصاحلني، 

أمــا بعــد فهــذا
تعريف ابلدعة:

حــدث ىلع غــري مثــال ســابق، يقــال: جئــت بأمــر بديــع أي حمــدث عجيــب لــم يعــرف قبــل 
ُ
 لغًة مــا أ

ذلــك. ويف الــرشع: املـــحَدث اذلي لــم ينــصَّ عليــه القــرءان ول جــاء يف الســنة، كمــا ذكــر ذلــك اللغــوي 
املشــهور الفيــويم يف كتابــه “املصبــاح املنــري” مــادة “ب د ع”، وذكــر ذلــك أيضــا احلافــظ اللغــوي حممــد 

مرتــى الزبيــدي يف “تــاج العــروس” مــادة “ب د ع”.

فــي »املصبــاح املنــري« )ص /138(  : أبــدع اهلل تعــاىل اخللق إبــدااع خلقهــم ل ىلع مثال وأبدعــت وأبدعته، 
اســتخرجته وأحدثتــه ومنــه قيــل للحالــة املخالفــة بدعــة وىه اســم مــن البتــداع كلرفعــة مــن الرتفــاع 
ثــم غلــب اســتعماهلا فيمــا هــو نقــص يف ادليــن أو زيــادة لكــن قــد يكــون بعضهــا غــري مكــروه فيســى 

بدعــة مباحــة وهــو مــا شــهد جلنســه أصــل يف الــرشع أو اقتضتــه مصلحــة يندفــع بـــها مفســدة. اه.

وف املعجــم الوجــز )ج 1  / ص45( : »يه مــا اســتحدث ىف ادليــن وغــريه تقــول بدعــه بــداع أي أنشــأه ىلع 
غــري مثــال ســابق« ا.ه.

أقسام ابلدعة:
ــن العــريب: »ليســت ابلدعــة واملحــَدث مذمومــني للفــظ بدعــة وحمــدث ول معنييهمــا، وإنمــا  ــال اب ق

ــة« ا.ه. يــذم مــن ابلدعــة مــا خيالــف الســنة، ويــذم مــن املحدثــات مــا داع إىل الضالل

وقــال انلــووي يف كتــاب تـــهذيب األســماء واللغــات، مــادة )ب د ع (  ج 322 مــا نصــه: »ابلدعــة بكــر 
ــم يكــن يف عهــد رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ويه منقســمة إىل حســنة وقبيحــة،  ابلــاء يف الــرشع يه: إحــداث مــا ل
ــد عبــد  ــو حمّم ــواع العلــوم وبراعتــه أب قــال اإِلمــام الشــيخ الـــمجمع ىلع إمامتــه وجالتلــه وتمّكنــه يف أن
العزيــز بــن عبــد الســالم رمحــه اهلل وريض عنــه يف ءاخــر كتــاب القواعــد: »ابلدعــة منقســمة إىل واجبــة 
وحمّرمــة ومندوبــة ومكروهــة ومباحــة. قــال: والطريــق يف ذلــك أن تعــرض ابلدعــة ىلع قواعــد الرشيعــة، 
ــة، أو  ــدب فمندوب ــة، أو انل ــم فمحّرم ــد اتلحري ــة، أو يف قواع ــي واجب ــاب ف ــد اإِلجي ــت يف قواع ــإن دخل ف

املكــروه فمكروهــة، أو املبــاح فمباحــة«. انتــى كالم انلــووي.

فابلدعة تنقسم إىل قسمني:

بدعة ضاللة: ويه املحدثة املخالفة للقرءان والسنة.	 

وبدعة هدى: ويه املحدثة املوافقة للكتاب والسنة.	 
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وهــذا اتلقســيم مفهــوم مــن حديــث ابلخــاري ومســلم عــن اعئشــة ريض اهلل عنهــا قالــت: قــال رســول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمــن أحــدث يف أمرنــا هــذا مــا ليــس منــه فهــو رد«. ورواه مســلم بلفــظ ءاخــر وهــو: »مــن عمــل 
عمــال ليــس عليــه أمرنــا فهــو رد«. فأفهــم رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بقــوهل: »مــا ليــس منــه« أن املحــَدث إنمــا يكــون 

ا أي مــردوًدا إذا كن ىلع خــالف الرشيعــة، وأن املحــَدث املوافــق للرشيعــة ليــس مــردوًدا. ردًّ

وهــو مفهــوم أيًضــا ممــا رواه مســلم يف صحيحــه مــن حديــث جريــر بــن عبــد اهلل ابلجــي ريض اهلل عنــه 
أنــه قــال: قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »مــن ســن يف اإلســالم ســنة حســنة فلــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل بهــا بعــده 
مــن غــري أن ينقــص مــن أجورهــم ىشء، ومــن ســن يف اإلســالم ســنة ســيئة كن عليــه وزرهــا ووزر مــن 

عمــل بهــا مــن بعــده مــن غــري أن ينقــص مــن أوزارهــم ىشء«.

ويف صحيــح ابلخــاري يف كتــاب صــالة اتلـــراويح مــا نصــه: »قــال ابــن شــهاب: فتــويف رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وانلــاس ىلع ذلــك«، قــال احلافــظ ابــن حجــر: »أي ىلع تــرك اجلماعــة يف الرتاويــح«. ثــم قــال ابــن شــهاب 
يف تتمــة كالمــه: »ثــم كن األمــر ىلع ذلــك يف خالفــة أيب بكــر وصــدًرا مــن خالفــة عمــر ريض اهلل عنــه«.

ويف ابلخــاري أيًضــا تتميًمــا هلــذه احلادثــة عــن عبــد الرمحــن بــن عبــٍد القــارّي أنــه قــال: خرجــت مــع 
عمــر بــن اخلطــاب ريض اهلل عنــه يللــة يف رمضــان إىل املســجد، فــإذا انلــاس أوزاع متفرقــون يصــي الرجــل 
نلفســه ويصــي الرجــل فيصــي بصالتــه الرهــط، فقــال عمــر: إن أرى لــو مجعــت هــؤلء ىلع قــارىء واحــد 
يّب بــن كعــب، ثــم خرجــت معــه يللــة أخــرى وانلــاس يصلــون بصــالة 

ُ
لــاكن أمثــل، ثــم عــزم فجمعهــم ىلع أ

قارئهــم قــال عمــر: »نعم ابلدعــة هــذه«. ا.ه.  

ويف املوطأ بلفظ: »نِعمت ابلدعة هذه« ا.ه.

فــإن قيــل: أليــس قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيمــا رواه أبــو داود عــن العربــاض بــن ســارية: »وإياكــم وحمدثات 
األمــور فــإن لك حمدثــة بدعــة ولك بدعــة ضاللة«.

فاجلــواب: أن هــذا احلديــث لفظــه اعم ومعنــاه خمصــوص بديلــل األحاديــث الســابق ذكرهــا فيقــال: إن 
مــراد انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص مــا أحــدث ىلع خــالف الكتــاب أو الســنة أو اإلمجــاع أو األثــر.

هــذا وأمــا مــن حيــث اتلفصيــل فابلدعــة منقســمة إىل األحــاكم اخلمســة ويه الواجــب واملنــدوب واملباح 
واملكــروه واحلــرام كمــا نــص علمــاء املذاهــب األربعة:

املذهب احلني:
ــب 	  ــة كنص ــة واجب ــون ابلدع ــد تك ــيته )1 /376( : »فق ــي يف حاش ــن احلن ــن اعبدي ــيخ اب ــال الش ق

ــم انلحــو املفهــم للكتــاب والســنة، ومندوبــة كإحــداث حنــو  األدلــة للــرد ىلع أهــل الفــرق الضالــة، وتعلّ
ربــاط ومدرســة، ولك إحســان لــم يكــن يف الصــدر األول، ومكروهــة كزخرفــة املســاجد، ومباحــة كتلوســع 

ــذ املــآلك واملشــارب واثلياب”انتــى. بلي

ــن 	  ــر ب ــول عم ــه لق ــد شح ــاري )ج1  /126(  عن ــح ابلخ ــه لصحي ــين يف شح ــن العي ــدر ادلي ــال ب ق
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اخلطــاب ريض اهلل عنــه: “نعمــت ابلدعــة” وذلــك عندمــا مجــع انلــاس يف الرتاويــح خلــف قــارىٍء واكنــوا 
قبــل ذلــك يصلــون أوزااًع متفرقــني: “وابلدعــة يف األصــل إحــداث أمــر لــم يكــن يف زمــن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
ثــم ابلدعــة ىلع نوعــني، إن كنــت ممــا تنــدرج حتــت مستحســن يف الــرشع فــي بدعــة حســنة وإن كنــت 

ممــا ينــدرج حتــت مســتقبح يف الــرشع فــي بدعــة مســتقبحة”انتى.
املذهب املالي:

قــال حممــد الزرقــان املالــي يف شحــه للموطــأ )ج1 /238(  عنــد شحــه لقــول عمــر بــن اخلطــاب 	 
ريض اهللّ عنــه: “نعمــت ابلدعــة هــذه” فســماها بدعــة ألنــه ملسو هيلع هللا ىلص لــم يســّن الجتمــاع هلــا ول كنــت يف زمان 
حــدث ىلع غــري مثــال ســبق وتطلــق شاًع ىلع مقابــل الســنة ويه مــا لــم يكــن يف 

ُ
الصديــق، ويه لغــة مــا أ

عهــده ملسو هيلع هللا ىلص، ثــم تنقســم إىل األحــاكم اخلمســة. انتــى

قــال الشــيخ أمحــد بــن حيــى الونرشيــي املالــي يف كتــاب املعيــار املعــرب )ج1 /357-358(  مــا نصه: 	 
“وأصحابنــا وإن اتفقــوا ىلع إنــكار ابلــدع يف اجلملــة فاتلحقيــق احلــق عندهــم أنهــا خســة أقســام”، ثــم 

ذكــر األقســام اخلمســة وأمثلــة ىلع لك قســم ثــم قــال: “فاحلــق يف ابلدعــة إذا ُعرضــت أن تعــرض ىلع قواعــد 
الــرشع فــأي القواعــد اقتضتهــا أحلقــت بـــها، وبعــد وقوفــك ىلع هــذا اتلحصيــل واتلأصيــل ل تشــك أن 

قــوهل ملسو هيلع هللا ىلص: “لك بدعــة ضاللــة”، مــن العــام املخصــوص كمــا رصح بــه األئمــة رضــوان اهلل عليهــم”.ا ـه
املذهب الشافيع:

1- اإلمام الشافيع:. 5
ــا 	  ــان أحدهمــا مــا أحــدث خيالــف كتاب ــات مــن األمــور رضب ــال الشــافيع ريض اهلل عنه: املحدث ق

أو ســنة أو أثــرا أو إمجــااع فهــذه ابلدعــة الضاللــة، واثلــان مــا أحــدث مــن اخلــري ل خــالف فيــه لواحــد 
مــن هــذا، فهــذه حمدثــة غــري مذمومــة. رواه ابليهــي يف )مناقــب الشــافيع(  )ج1  /469(، وذكــره احلافــظ ابــن 

حجــر يف )فتــح ابلــاري( : )13 /267(.

روى احلافــظ أبــو نعيــم يف كتابــه حليــة األويلــاء ج 9 ص76 عــن إبراهيــم بــن اجلنيــد قــال: حدثنــا 	 
حرملــة بــن حيــى قــال: ســمعت حممــد بــن إدريــس الشــافيع ريض اهلل عنــه يقول: ابلدعــة بدعتــان، بدعــة 
حممــودة، وبدعــة مذمومــة. فمــا وافــق الســنة فهــو حممــود، ومــا خالــف الســنة فهــو مذمــوم، واحتــج بقــول 

عمــر بــن اخلطــاب يف قيــام رمضان: نعمــت ابلدعــة يه« ا.ه.  

قــال أبــو حامــد الغــزال يف كتابــه إحيــاء علــوم ادليــن، كتــاب ءاداب األلك ج2 /3 مــا نصــه: “ومــا 	 
يقــال إنــه أبــدع بعــد رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فليــس لك مــا أبــدع منهيــا بــل املنــي بدعــة تضــاد ســنة ثابتــة وترفع 

أمــرا مــن الــرشع مــع بقــاء علتــه بــل اإلبــداع قــد جيــب يف بعــض األحــوال إذا تغــريت األســباب” ا.ه.

ــه “قواعــد األحــاكم” )ج2 /172-174(  : ابلدعــة منقســمة إىل 	  ــد الســالم يف كتاب ــن عب ــال العــز ب ق
واجبــة وحمّرمــة ومندوبــة ومكروهــة ومباحــة ثــم قــال: والطريــق يف ذلــك أن تُعــرض ابلدعــة ىلع قواعــد 
ــم فــي حمرمــة، أو انلــدب  ــة، أو يف قواعــد اتلحري الرشيعــة، فــإن دخلــت يف قواعــد اإلجيــاب فــي واجب
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ــى. ــة، انت ــاح فمباح ــة، أو املب ــروه فمكروه ــة، أو املك فمندوب

ــذا 	  ــٌة«  ه ــٍة َضاَللَ ــوهل ملسو هيلع هللا ىلص: »َولُكُّ بِْدَع ــلم”)6 /154-155( : ق ــح مس ــه ىلع صحي ــووى ىف شح ــال انل ق
ــال  ــابق. ق ــال س ــري مث ــل ىلَعَ غ ــة: يه لّك يشء عم ــل اللُّغ ــال أه ــدع. ق ــب ابل ــراد: اغل ــوص، وامل اعمٌّ خمص
مــة، ومكروهــة، ومباحــة. فمــن الواجبــة: نظــم  العلمــاء: ابلدعــة خســة أقســام: واجبــة، ومندوبــة، وحمرَّ
أدلَّــة املتلكّمــني للــرَّّد ىلَعَ املالحــدة واملبتدعــني وشــبه ذلــك. ومــن املندوبــة: تصنيــف كتــب العلــم وبنــاء 
ــوان األطعمــة وغــري ذلــك. واحلــرام واملكــروه  املــدارس والّربــط وغــري ذلــك. ومــن املبــاح: اتّلبســط يف أل
هــا املبســوطة يف )تـــهذيب األســماء واللُّغــات(  فــإذا عــرف مــا ذكرته  ظاهــران، وقــد أوضحــت املســألة بأدتلَّ
ــاه  ــا قلن ــد م ــواردة، ويؤّي ــث ال ــن األحادي ــبهه م ــا أش ــذا م ــوص، وك ــاّم املخص ــن الع ــث م ــم أنَّ احلدي عل
ــا  ــراويح: نعمت ابلدعــة، ول يمنــع مــن كــون احلديــث اعًمّ ـَ ــاب ريَِضَ اهلُل َعنْــُه يف اتّل قــول عمــر بــن اخلطَّ
ــًدا بـــ لّك، بــل يدخلــه اتلَّخصيــص مــع ذلــك كقــوهل تعــاىل: ﴿تَُدّمــُر لُكَّ  خمصوًصــا قــوهل: »لُكُّ بِْدَعــٍة« مؤّك

ــة 25 ا.ه. ــاف، ءاي ىَشٍء﴾ األحق

وقــال انلــووي أيضــا »يف شحــه ىلع صحيــح مســلم« )16 /226-227(  : قوهل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َســنَّ يِف اإلِْســاَلِم ُســنًَّة 
ْجُرَهــا« إىل ءاخــره. فيــه: احلــث ىلع البتــداء باخلــريات، وســن الســن احلســنات، واتلحذيــر 

َ
ــُه أ َحَســنًَة، فَلَ

مــن اخــرتاع األباطيــل واملســتقبحات، وســبب هــذا الــكالم يف هــذا احلديــث أنــه قــال يف أوهل: »فجــاء رجــل 
بــصة كدت كفــه تعجــز عنهــا فتتابــع انلــاس«. واكن الفضــل العظيــم للبــادي بـــهذا اخلــري والفاتــح بلــاب 
هــذا اإلحســان. ويف هــذا احلديــث: ختصيــص قــوهل ملسو هيلع هللا ىلص: »لك حمدثــة بدعــة، ولك بدعــة ضاللــة«، وأن املــراد 

بــه املحدثــات ابلاطلــة وابلــدع املذمومــة.اه

ــال عمــر: “نعــم ابلدعــة” يف  ــوهل ق ــح )ج4 /298( : ق ــن حجــر العســقالن يف الفت ــال احلافــظ أمحــد ب ق
بعــض الروايــات “نعمــت ابلدعــة” بزيــادة اتلــاء، وابلدعــة أصلهــا مــا أحــدث ىلع غري مثــال ســابق، وتطلق 
يف الــرشع يف مقابــل الســنة فتكــون مذمومة، واتلحقيــق إن كنــت ممــا تنــدرج حتــت مستحســن يف الــرشع 
فــي حســنة، وإن كنــت ممــا تنــدرج حتــت مســتقبح يف الــرشع فــي مســتقبحة وإل فــي مــن قســم املبــاح 

وقــد تنقســم إىل األحــاكم اخلمســة. انتــى

وقــال احلافــظ ابــن حجــر يف فتــح ابلــاري، شح صحيــح ابلخــاري، املـــجدل اثلــان، ِكتـَـاب اجْلُُمَعــِة،  باب 
َذاِن يَــْوَم اجْلُُمَعــِة: »ولك مــا لــم يكــن يف زمنــه   يســى بدعــة، لكــن منهــا مــا يكــون حســنا ومنهــا 

َ
األ

مــا يكــون خبــالف ذلــك« ا.ه.
املذهب احلنبي:

قــال الشــيخ شــمس ادليــن حممــد بــن أيب الفتــح ابلعــي احلنبــي يف كتابــه »املطلــع ىلع أبــواب املقنــع« 	 
ــة  ــان: بدع ــة بدعت ــابق، وابلدع ــال س ــري مث ــل ىلع غ ــا ُعم ــة مم ــالق: »وابلدع ــاب الط ــن كت )ص334(  م

هــدى وبدعــة ضاللــة، وابلدعــة منقســمة بانقســام أحــاكم اتللكيــف اخلمســة« ا.ه.
فوائد متعلقة باملوضوع
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قــال ابــن األثــري ىف “انلهايــة ىف غريــب احلديــث”)1 /106- 107( : ويف حديــث عمــر ريض اهلل عنــه يف 	 
قيــام رمضان: نِْعَمــت ابلِْدعــة هــذه، ابلدعــة بِْدَعتَــان: بدعــة ُهــًدى، وبدعــة ضــالل، فمــا كن يف خــالف 
مــا أَمــر اهلل بــه ورســوهل ملسو هيلع هللا ىلص فهــو يف َحــّز اذّلم واإلنــكار، ومــا كن واقعــا حتــت ُعمــوم مــا نـَـدب اهلل إيلــه 
وَحــضَّ عليــه اهلل أو رســوهل فهــو يف حــز املــدح، ومــا لــم يكــن هل مثــال موجــود كنَــْوع مــن اجلُود والســخاء 
وفْعــل املعــروف فهــو مــن األفعــال املحمــودة، ول جيــوز أن يكــون ذلــك يف خــالف مــا َورَد الــرشع بــه؛ ألن 
انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص قــد َجعــل هل يف ذلــك ثوابــا فقــال: »مــن َســّن ُســنة حَســنة كن هل أْجرهــا وأجــُر مــن َعِمــل بهــا«، 
وقــال يف ِضــّده: »ومــن ســّن ُســنة ســيّئة كن عليــه وْزرُهــا َوِوْزُر مــن َعِمــل بهــا«، وذلــك إذا كن يف خــالف 
ــــا  َـّ مــا أمــر اهلل بــه ورســوهل ملسو هيلع هللا ىلص. ومــن هــذا انلــوع قــوُل عمــر ريض اهلل عنه: نِْعَمــت ابلدعــة هــذه. لـم
كنــت مــن أفعــال اخلــري وداخلــة يف حــز املــدح ســماها بدعــة ومَدحهــا؛ ألن انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص لــم يََســنَّها هلــم، 
ــم حيافــظ عليهــا، ول مَجــع انلــاَس هلــا، ول كنــت يف زمــن أيب بكــر،  ــاَل ثــم تَرَكهــا ول ــا يَل وإنمــا صالّه
وإنمــا عمــر ريض اهلل عنــه مجــع انلــاس عليهــا ونََدبـــهم إيلهــا، فبهــذا ســّماها بدعــة، ويه ىلع احلقيقة ُســنَّة، 
لقــوهل ملسو هيلع هللا ىلص: »عليكــم بُســنَّي وســنَّة اخللفــاء الراِشــدين مــن بْعــدي«، وقوهل: »اقتــُدوا بالليــن مــن بعــدي 
أيب بكــر وعمــر«، وىلَعَ هــذا اتلأويــل حُيمــل احلديــث اآلخــر: »لك حُمَْدثــة بدعــٌة«، إنمــا يريــد مــا خالــف 

ــنَّة. ا.ه. أصــول الرشيعــة ولــم يوافــق السُّ

قــال يف روح ابليــان يف تفســري القــرءان ج 9 ص 2: “ومــن تعظيمــه ملسو هيلع هللا ىلص عمــل املــودل إذا لــم يكــن فيه 	 
منكــر قــال اإلمــام الســيويط قــدس رسه يســتحب نلــا إظهــار الشــكر ملــودله عليــه الســالم. انتــى وقــد 
اجتمــع عنــد اإلمــام تــي ادليــن الســبي رمحــه اللـــه مجــع كثــري مــن علمــاء عــصه فأنشــد منشــد قــول 

الــصرصي رمحــه اللـــه يف مدحــه عليــه الســالم:
ىلع َوِرٍق ِمــن َخــِط أحســِن َمــن كتْبقليــٌل ملــدِح املصطــى اخلــطُّ باذلَهْب 
ــماِعِه  ــَد َس ــَض األشاُف عن ــا أو ُجِثــــيًّا ىلع الُركــْبوأن َتنْه قياًمــا صفوفً

 فعنــد ذلــك قــام اإلمــام الســبي ومجيــع مــن باملجلــس فحصــل أنــس عظيــم بذلــك املجلــس ويكــي 
ذلــك يف القتــداء وقــد قــال ابــن حجر اهليتــي إن ابلدعــة احلســنة متفق ىلع ندبـــها وعمــل املــودل واجتماع 
ــم يفعلــه أحــد مــن القــرون اثلالثــة وإنمــا حــدث  انلــاس هل كذلــك أي بدعــة حســنة قــال الســخاوي ل
ــون يف يلايلــه  ــار يعملــون املــودل ويتصدق ــم ل زال أهــل اإلســالم مــن ســائر األقطــار واملــدن الكب بعــد ث
بأنــواع الصدقــات ويعتنــون بقــراءة مــودله الكريــم ويظهــر مــن براكتــه عليهــم لك فضــل عظيــم قــال ابــن 
اجلــوزي مــن خواصــه أنــه أمــان يف ذلــك العــام وبــرشى اعجلــة بنيــل ابلغيــة واملــرام وأول مــن أحدثــه مــن 
امللــوك صاحــب أربــل وصنــف هل ابــن دحيــة رمحــه اهلل كتابـًـا يف املــودل ســماه اتلنويــر بمــودل البشــري انلذيــر 
فأجــازه بألــف دينــار وقــد اســتخرج هل احلافــظ ابــن حجــر أصــاًل مــن الســنة وكــذا احلافــظ الســيويط”ا. ـه

ــدث 	  ــع: أح ــول ابلدي ــخاوي يف الق ــال الس ــل ج 2ص 9: وق ــب اجللي ــي يف مواه ــاب املال ــال احلط ق
املؤذنــون الصــالة والســالم ىلع رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عقــب األذان للفرائــض اخلمــس إل الصبــح واجلمعــة فإنـــهم 
يقدمــون ذلــك قبــل األذان، وإل املغــرب فــال يفعلونــه لضيــق وقتهــا، واكن ابتــداء حدوثــه يف أيــام انلــارص 
صــالح ادليــن يوســف بــن أيــوب وبأمــره. وذكــر بعضهــم أن أمــر الصــالح ابــن أيــوب بذلــك كن يف أذان 
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ــول للمحتســب  ــره أن يق ــه رأى رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأم ــراء زعــم أن ــم إن بعــض الفق ــة، ث ــة اجلمع العشــاء يلل
أن يأمــر املؤذنــني أن يصلــوا عليــه عقــب لك أذان فــر املحتســب بـــهذه الرؤيــا فأمــر بذلــك واســتمر إىل 
يومنــا هــذا. وقــد اختــــلف يف ذلــك هــل هــــو مستـــحب أو مكــروه أو بدعة أو مــرشوع؟ واستـــدل لأول 
بقـــوهل: ﴿وافعلــوا اخلــري﴾ ومعلــوم أن الصــالة والســالم مــن أجــل القــرب ل ســيما وقــد تواتــرت األخبــار 
ىلع احلــث ىلع ذلــك مــع مــا جــاء يف فضــل ادلاعء عقبــه واثللــث األخــري وقــرب الفجــر. والصــواب أنــه 

بدعــة حســنة وفاعلــه حبســب نيتــه. انتــى

قــال يف حاشــية الطحطــاوي ىلع مــرايق الفــالح ج 1 ص 103: “وأول مــا زيــدت الصــالة ىلع انلــيب 	 
ملسو هيلع هللا ىلص بعــد األذان ىلع املنــارة يف زمــن حــايج بــن األشف شــعبان بــن حســني بــن حممــد بــن قــالوون بأمــر 
ــل  ــذا يف األوائ ــبعمائة ك ــعني وس ــدى وتس ــنة إح ــعبان س ــك يف ش ــدي، وذل ــن الطنب ــم ادلي ــب جن املحتس

للســيويط، والصــواب مــن األقــوال أنـــها بدعــة حســنة” ا.ه.

ــايم 	  ــة أس ــأس بكتاب ــذا ل ب ــال يف ادلر: وىلع ه ــاب ج1 ص 684: “ق ــاب يف شح الكت ــال يف اللب ق
ــة”.ا.ه. ــنة، درر وقني ــة حس ــي بدع ــا، ف ــف وحنوه ــات الوق ــد اآلي، وعالم ــور وع الس

قــال اإلمــام املحــدث الفقيــه املفــر اللغــوي الشــيخ عبــد اهلل بــن حممــد اهلــرري الشــييب يف كتابــه 	 
ــوُه  بَُع ــَن اتَّ ي ِ

ــوِب اذلَّ ــا يِف قُلُ ــز:  ﴿وََجَعلْنَ ــه العزي ــاىل يف كتاب ــارك وتع ــال اهلل تب ــان ج1  /280: ق ــح ابلي رصي
ــًة اْبتََدُعوَهــا َمــا َكتَبْنَاَهــا َعلَيِْهــْم إِلَّ ابِْتَغــاَء رِْضــَواِن اهلِل َفَمــا رََعوَْهــا َحــقَّ راَِعيَِتَهــا﴾  ــًة َورَْهبَاِنيَّ ــًة َورمَْحَ فَ

ْ
َرأ

ــوا مســلمني  ــن كن ــها ىلع ابلدعــة احلســنة، ألن معناهــا مــدح اذلي ــة يســتدّل بـ ــد:27(. فهــذه اآلي )احلدي
مؤمنــني مــن أّمــة عيــى متبعــني هل عليــه الســالم باإِليمــان واتلوحيــد، فــاهلل تعــاىل مدحهــم ألنـــهم كنــوا 
أهــل رأفــة ورمحــة وألنـــهم ابتدعــوا رهبانيــة، والرهبانيــة يه النقطــاع عن الشــهوات، حــى إنـــهم انقطعوا 
ــا فرضناهــا عليهــم  ــا، أي حنــن م ــا َكتَبْنَاَه ــوهل تعاىل: َم ــادة. فمعــى ق ــة يف جتّردهــم للعب ــزواج رغب عــن ال
إنمــا هــم أرادوا اتلقــّرب إىل اهلل، فــاهلل تعــاىل مدحهــم ىلع مــا ابتدعــوا ممــا لــم ينــصَّ هلــم عليــه يف اإِلجنيــل 
ول قــال هلــم املســيح بنــص منــه، إنمــا هــم أرادوا املبالغــة يف طاعــة اهلل تعــاىل واتلجــرّد بــرتك النشــغال 
بالــزواج ونفقــة الزوجــة واألهــل، فاكنــوا يبنــون الصوامــع أي بيوتـًـا خفيفــة مــن طــني أو مــن غــري ذلــك ىلع 

املواضــع املنعزلــة عــن ابلــدل يلتجــّردوا للعبــادة ا.ه. ثــم بــدأ بذكــر أمثلــة ىلع ابلدعــة احلســنة:

 وممــا يــدّل ىلع أنــه ليــس لك مــا أحــدث بعــد رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أو يف حياتــه ممــا لــم ينــّص عليــه بدعــة 
ضاللــة إحــداث خبيــب بــن عــدي ركعتــني عندمــا قـُـّدم للقتــل، كمــا جــاء ذلــك يف صحيــح ابلخاريوممــا 
يــدّل أيًضــا ىلع ذلــك أن الصحابــة اذليــن كتبــوا الــويح اذلي أمــاله عليهــم الرســول ملسو هيلع هللا ىلص، كنــوا يكتبــون 
ــان ملــا كتــب ســتة مصاحــف وأرســل ببعضهــا إىل  ابلــاء واتلــاء وحنوهمــا بــال نقــط، ثــم عثمــان بــن عّف
ــط  ــن نق ــا أّول َم ــة. وإنم ــري منقوط ــت غ ــخة كن ــده نس ــتبى عن ــا واس ــة وغريهم ــاق إىل ابلــصة ومّك اآلف
املصاحــف رجــل مــن اتلابعــني مــن أهــل العلــم والفضــل واتلقــوى، يقــال هل حيــى بــن يعمــر. فــي كتــاب 
ــد بــن عبــد اهلل  ــا حمّم ــا عبــد اهلل، حّدثن املصاحــف لبــن أيب داود السجســتان ص /158 مــا نّصــه: “حّدثن
، حّدثنــا أمحــد بــن نــص بــن مالــك، حّدثنــا احلســني بــن الويلــد، عــن هــارون بــن مــوىس قــال:  املخــزويمُّ
أّول َمــن نقــط املصاحــف حيــى بــن يعمــر” ا.ه.  واكن قبــل ذلــك يكتــب بــال نقــط، فلمــا فعــل هــذا لــم 
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ينكــر العلمــاء عليــه ذلــك، مــع أن الرســول ملسو هيلع هللا ىلص مــا أمــر بنقــط املصحــف، فمــن قــال لك ىشء لــم يُفعــل 
يف عهــد رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بدعــة ضاللــة فليبــدأ بكشــط انلقــط مــن املصاحــف حــى ابــن تيميــة زعيمهــم 
ذكــر يف فتاويــه )3  /402(  مــا نصــه: “قيــل: ل يكــره ذلــك ألنــه بدعــة، وقيــل: ل يكــره للحاجــة إيلــه، 

وقيــل: يكــره انلقــط دون الشــل بليــان اإلعــراب، والصحيــح أنــه ل بــأس بــه”.اه

ــبق 	  ــا س ــم مم ــة ص /14: يعل ــان الصنع ــه إتق ــاري يف كتاب ــق الغم ــد اهلل الصدي ــل عب ــو الفض ــال أب ق
ــق  ــن نط ــه أول م ــر رىض اهلل عن ــة وأن عم ــودة ومذموم ــة إىل حمم ــام ابلدع ــون ىلع انقس ــاء متفق أن العلم
بذلــك ومتفقــون ىلع أن قــول انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص »لك بدعــة ضاللــة« اعم خمصــوص ولــم يشــذ عــن هــذا التفــاق إل 

“الشــاطيب” صاحــب العتصــام فإنــه أنكــر هــذا النقســام..”اه

مالحظــة: إىل هــؤلء اذليــن يوافقــون ابــن تيميــة يف بــدع الضاللــة كتلجســيم، نقــول هلــم: هــل توافقونــه 
يف هــذا؟

يقــول ابــن تيميــة يف  جممــوع الفتــاوى ج1  /161-162 ويف كتابــه املســى قاعدة جليلة يف اتلوســل والوســيلة 
ــا نصه: ج2  /28 م

ولك بدعــة ليســت واجبــة ولمســتحبة فــي بدعــة ســيئة، ويه ضاللــة باتفــاق املســلمني. ومــن قــال 
يف بعــض ابلــدع إنهــا بدعــة حســنة فإنمــا ذلــك إذا قــام ديلــل شيع ىلع أنهــا مســتحبة، فأمــا مــا ليــس 
بمســتحب ول واجــب فــال يقــول أحــد مــن املســلمني إنهــا مــن احلســنات الــى يتقــرب بهــا إىل اهلل ا.ه.

وقال ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ج20  /163:

قــال الّشــافيّع  رمحــه اهللّ -: ابلدعــة بدعتــان: بدعــة خالفــت كتابًــا وســّنًة وإمجــااًع وأثــًرا عــن بعــض 
أصحــاب رســول اهللّ فهــذه بدعــة ضاللــٍة. وبدعــة لــم ختالــف شــيئًا مــن ذلــك فهــذه قــد تكــون حســنًة 

لقــول عمــر: نعمــت ابلدعــة هــذه هــذا الــكالم أو حنــوه رواه ابليهــي بإســناده الّصحيــح يف املدخــل ا.ه.

وقال يف جمموع الفتاوى ج27  /152:

ــّد أن يســتحّبها أحــد مــن أهــل  ــم ابلــدع إىل حســنٍة وســيّئٍة  ل ب ــد مــن يقّس إًذا ابلدعــة احلســنة  عن
العلــم اذّليــن يقتــدى بـــهم ويقــوم ديلــل شيّع ىلع استحبابـــها وكذلــك مــن يقــول: ابلدعــة الرّشعّيــة لكّها 
مذمومــة لقــوهل يف احلديــث الّصحيــح: »لّك بدعــٍة ضاللــة« ويقــول قــول عمــر يف الرّتاويــح: »نعمــت ابلدعــة 
هــذه »إنّمــا أســماها بدعــًة: باعتبــار وضــع اللّغــة. فابلدعــة يف الــرّشع عنــد هــؤلء مــا لــم يقــم ديلــل شيّع 

ىلع اســتحبابه ا ـه

وقال ابن تيمية يف كتابه املسى الفرقان بني أويلاء الرمحن وأويلاء الشيطان ج1  /162:

قــال الّشــافيّع »ابلدعــة بدعتــان: حممــودة ومذمومــة، فمــا وافــق الّســّنة فهــو حممــود ومــا خالفهــا فهــو 
مذمــوم« أخرجــه أبــو نعيــم بمعنــاه مــن طريــق إبراهيــم بــن اجلنيــد عــن الّشــافيّع، وجــاء عــن الّشــافيّع أيًضا 
مــا أخرجــه ابليهــّي يف مناقبــه قــال »املحدثــات رضبــان مــا أحــدث خيالــف كتابـًـا أو ســّنة أو أثــًرا أو إمجــااًع 
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فهــذه بدعــة الّضــالل، ومــا أحــدث مــن اخلــري ل خيالــف شــيئًا مــن ذلــك فهــذه حمدثــة غــري مذمومــة« 
انتــى. وقّســم بعــض العلمــاء ابلدعــة إىل األحــاكم اخلمســة وهــو واضــح ا.ه.

ــه اقتضــاء الــصاط املســتقيم ص /297: فتعظيــم املــودل واختــاذه موســما قــد  ويقــول ابــن تيميــة يف كتاب
يفعلــه بعــض انلــاس ويكــون هل فيــه أجــر عظيــم حلســن قصــده وتعظيمــه لرســول اهلل صــى اهلل عليــه 

ــلم ا.ه. وآهل وس

وسبحان اهلل واحلمد هلل رب العاملني.

 

 



الشيخ خادل احلليب األزهري 

 مسؤول اتلعليم يف اجلمعية اإلسالمية اإلجتماعية 

ملبورن أسرتايلا

 تاريخ املودل انلبوي الرشيف واآليات الي سبقت ولدته
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ــار مــن قريــٍش بــى  ــاَر مــن الَعــرِب قُريًشــا ثــم اختَ ــاَر الَعــرَب مــن اخلَلــق ثــم اختَ احلمــُد هلِل اذلي اختَ
ــَد بــَن عبــد اهلل بــِن عبــِد املطلــب بــن هاِشــم  هاِشــم ثــم اختـَـار مــن بــى هاِشــٍم ُمصطَفــاُه أبــا الَقاِســم حممَّ
َة بــن َِكعــِب بــن لـُـؤى بــن اَغلــِب بــن فِهــِر بــن مالــك بــن  بــن عبــِد منــاٍف بــن قــّى بــن ِكالِب بــن ُمــرَّ
انلــر بــن ِكنانــَة بــن ُخزيمــة بــن ُمدرَكــة بــن إيلــاَس بــن ُمــَرَ بــن نِــزاِر بــِن َمَعــِدّ بــن عدنــاَن َســليِل 

ّ نــّى وَســلَّم.
إســماعيَل نــّى اهلل بــن إبراهيــَم نــّى اهلل صــى اهلل عليــه وىلع لُكِ

رَْســلْنَاَك إِلَّ رمَْحَــًة لِلَْعالَِمــنَي﴾ ســورة 
َ
يقــول اهلل تعــاىل عــن نبيــه حممــد عليــه الصــالة والســالم : ﴿َوَمــا أ

ا َونَِذيــًرا﴾ ســورةالفرقان 56،  ويقــول رَُســوُل اهلِل  ً رَْســلْنَاَك إِلَّ ُمبـَـرِشّ
َ
األنبيــاء 107، ويقــول عــز وجــل : ﴿َوَمــا أ

ِب    إِبَْراِهيــَم   
َ
خركم عــن َذلـِـَك َدْعــَوُة أ

ُ
  ملسو هيلع هللا ىلص :  »إِىّن َعبـْـُد اهلِل وَخاَتــُم انلَِّبِيّــنَي َوإِنَّ    آَدَم   لَُمنَْجــِدٌل    يِف ِطينَِتــِه وََســأ

ْت« رواه اإلمــام أمحــد وابليهــي وغريهمــا.
َ
ىِمّ الَّــِي َرأ

ُ
 َوبَِشــاَرُة    ِعيــَى    ِب َوُرْؤَيــا أ

إخوة اإليمان 

ــودله  ــرى م ــم يف ذك ــالم ونتنس ــالة والس ــه الص ــه علي ــث عن ــب احلدي ــيب ملسو هيلع هللا ىلص يطي ــودل انل ــرى م يف ذك
ــن  ــني واآلخري ــيد األول ــو س ــف ل وه ــرة كي ــة عط ــكية زكي ــارا مس ــارا وأزه ــا وأعط ــريا فواح ــارك عب املب
ــق  ــق واخلُلُ ــلني يف اخلَل ــني واملرس ــه انلبي ــع إخوان ــاق مجي ــو اذلي ف ــم وه ــذا العال ــه ه ــود عرف ــم مول وأعظ
فتعالـــــوا أحبــاب رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف ذكــرى مــودل هــذا الرســول ملسو هيلع هللا ىلص العظيــم وانلــّى الكريــم صاحــب اذلكــر 
املحمــود واحلــوض املــورود واللــواء املعقــود والشــفاعة العظــى نلتحــدث عــن تاريــخ مــودله عليــه الصــالة 
ــِه فقــد قــاََل زيــُد بــُن عمــرِو بــِن ُنَفيــٍل  والســالم وعــن اآليــات الــي ســبقت ولدتــه ومنهــا طلــوُع جنِم
ــاِر الشــاِم قــد خــرَج يف بــدلك نــىٌّ أو هــو خــارج قــد خــرج جنمــه فارجــع فصدقــه  قــال ل َحــٌر ِمــن أحبَ

واتبعــه ا. ـه

وقــال حســان بــن ثابــت واهلل أن لغــالم َيَفَعــٌة ابــُن َســبِع ِســننَي أو ثَمــاٍن أعِقــُل لُكَّ مــا َســمعُت وَســِمعُت 
ُطــِم يــرَب يــا معــرش يهــوَد حــى إذا اجتمعــوا إيلــه قالــوا ويلــك مــا لــك 

ُ
يهوديـًـا يـَـُصُخ بــأىلَع َصوتِــه ىلع أ

قــال طلــع الليلــَة جنــم أمحــد اذلي ودل بــه ا. ـه

ومنهــا خــروج انلــور فقــد قالــت الســيدة ءامنــة بنــت وهــب لقــد علقــت بــه تعــى رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فمــا 
وجــدت هل مشــقة حــى وضعتــه فلمــا فصــل مــى خــرج منــه نــور أضــاء هل مــا بــني املــرشق واملغــرب ثــم 

وقــع إىل األرض معتمــدا ىلع يديــه ثــم أخــذ قبضــة مــن تــراب فقبضهــا ورفــع رأســه إىل الســماء ا. ـه

ــَع عــرشَة  ــه أرب ــوان كــرى وســقطت من ــُة الــي ودل فيهــا رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ارجتــس اي ــِت الليل ــا كن ومل
شفــًة وخــدت نــاُر فــارس ولــم ختُمــد قبــل ذلــك بألــف اعم واغضــت حبــرية ســاَوَة ورأى املوبــذاُن إبــال 
ــك  ــح كــرى أفزعــه ذل ــة وانتــرشت يف بالدهــا فلمــا أصب ــد قطعــت ِدجل ــا وق ــا تقــود خيــال عراب صعاب
ــم  ــرُه فجمعه ــل ص ــنَي ِعيْ ــه ح ــه ومراِزَبِت ــن وزرائ ــك ع ــر ذل ــم رأى أن ل يدخ عا ث ــجُّ ــه تش ــرَّ علي وتَص
ولبــس تاجــه وقعــد ىلع رسيــره ثــم بعــث إيلهــم فلمــا اجتمعــوا عنــده قــال أتــدرون يف مــا بعثــت إيلكــم 
ــار فــارس فــازداد غمــا إىل  ــاه كتــاب خبمــود ن ــا امللــك بذلــك فبينــا هــم كذلــك إذ أت ــوا ل إل أن خيرن قال
غمــه ثــم أخرهــم بمــا هــاهل فقــال املوبــذاُن وأنــا أصلــَح اهلُل امللــَك قــد رأيــت يف هــذه الليلــِة ثــم قــّص 
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عليــه رؤيــاه يف اإلبــل قــال أيَّ يشء يكــون هــذا يــا موبــذان واكن أعلَمهــم يف أنفســهم قــال حــدث حــدٌث 
مــن ناِحيــة العــرب فكتــب كــرى عنــد ذلــك مــن ملــك امللــوك كــرى إىل انلعمــان بــن املنــذر أمــا بعــد 
ــه إّل برجــل اعلــم بمــا أريــد أن أســأهل عنــه فوّجــه إيلــه بعبــِد املســيِح بــِن عمــرِو بــِن حيــاَن بــن ُبَقيلــَة  فوِجّ
ــاِنّ فلمــا قــدم عليــه قــال ألــك علــم بمــا أريــد أن أســألك عنــه قــال يســألى أو خيــرين امللك فــإن كن  الَغسَّ
عنــدى منــه علــم أخرتــه وإل دللتــه ىلع مــن يعلمــه قــال فأخــَرَه بمــا رأى قــال علــُم ذلــك عنــد خــال ىل 
تــى بتأويــل مــا عنــده فنهــض عبــد 

ّ
يســكن مشــارف الشــام يقــال هل ســطيح قــال فاذهــب إيلــه فاســأهل وأ

ــْر جوابــا فأنشــد عبــد  املســيح حــى قــدم ىلع ســطيح وقــد أشــى ىلع املــوت فســلّم عليــه وحّيــاه فلــم حَيُ
املســيح أبياتــا مــن الشــعر ففتــح ســطيح عينيــه ثــم قــال عبــد املســيح ىلع مجــل ُمشــيح إىل ســطيح وقــد 
ــذان رأى  ــا املوب ــريان رؤي ــود انل ــوان وخ ــاس اإلي ــان لرجت ــى ساس ــن ب ــك م ــك مل ــح بعث أوف ىلع الري
إبــال صعابــا تقــود خيــال عرابــا قــد قطعــت دجلــة وانتــرشت يف بالدهــا يــا عبــد املســيح إذا كــرت اتلــالوة 
وظهــر صاحــب الَهــرواة وفاضــت وادى الســماوة واغضــت حبــرية ســاوة وخــدت نــار فــارس فليــس الشــام 
لســطيح شــاما يملــك منهــم ملــوك وملــاكت ىلع عــدد الرشفــات ولك مــا هــو ءات ءات ثــم مــات ســطيح 
فنهــض عبــد املســيح إىل رحلــه وقــدم ىلع كــرى فأخــره بقــول ســطيح فقــال إىل أن يملــك منــا أربعــة 
عــرش ملــاك كنــت أمــور وأمــور فملــك منهــم عــرشة يف أربــع ســنني وملــك األربعــُة ابلاقــون يف خالفــة 

عثمــان بــن عفــان ريض اهلل عنهــا ا. ـه

 واكنــت ولدة رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يــوم الثنــني اثلــان عــرش مــن شــهر ربيــع الول يف اعم الفيــل فقــد قــال 
احلافــظ الفقيــه املفــّر أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي ابــن اجلــوزى اتفقــوا أن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ودل يــوم 

الثنــني يف شــهر ربيــع األول اعم الفيــل ا. ـه

وجــزم ابــن اســحق فقــال ودل رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يــوم الثنــني لثنــى عــرشة يللــة مضــت مــن شــهر ربيــع 
األول اعم الفيــل ا. ـهوجــزم احلافــظ اإلمــام أبــو حاتــم حممــد بــن حبــان فقــال يف كتــاب اثلقــات ودل انلــىُّ 

اعم الفيــل يــوم الثنــني لثنــى عــرشة يللــة خلــت مــن شــهر ربيــع األول ا.ه.

وقــال احلافــظ ابــن كثــري وهــذا هــو املشــهور عنــد اجلمهــور ا. ـهفيكــون مــودله يــوم الثنــني مــن شــهر 
ــر  ــُه األث ــا يُعّينُ ــاىَن عــرَش هــو م ــه اثل ــم ىلع اإلمجــاع وكون ــد القائ ــو املعتم ــل ه ــن اعم الفي ــع الول م ربي
ويعضــده جــْزم أئمــة مــن األوائــل والشــهرة املنتــرشة فهــو اذلي يطمــن إيلــه القلــب ويعــرض عمــا خالفــه 

ا. ـه.

وأمــا مــاكن ولدتــه فــي املــاكن املعــروف إىل الن يف مكــة واكن عقيــل بــن أيب طالــب أخــذه حــني هاجــر 
انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص فبقــت ادلار بيــده وبيــد ودله حــى باعــه ودله مــن حممــد بــن يوســف اثلقــي فأدخلــه يف داره الــي 
يقــال هلــا ابليضــاء فلــم يــزل ذلــك ابليــت يف ادلار حــى حجــت اخلــريزان أم اخلليفتــني مــوىس وهــارون 
فجعلتــه مســجدا يصــى فيــه وأخرجتــه مــن ادلار وأشعتــه يف الزقــاق الــي يف أصــل تلــك ادلار يقــال هلــا 

زقــاق املــودل ول اختــالف يف ذلــك عنــد أهــل مكــة ا.ه.

تيــت ويه حامــل بــه وقيــل هلــا أن تســميه أمحــد وحممــدا وعــق عنــه جــده يف الســابع 
ُ
 واكنــت أمــه ءامنــه أ
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مــن ولدتــه وســماه حممــدا فلمــا ســئل عــن ذلــك وأنــه ليــس هــو مــن أســماء ءابائــه أجــاب بأنــه أراد أن 
حيمــد يف الســماء واألرض ا. ـه

ولــم جيمــع أحــد بــني الســمني أي أمحــد وحممــٍد قبلــه ول ادع أحــد مــن القليــل اذليــن تســموا قبلــه 
باســمه انلبــوة ول اداعهــا منهــم أحــد حــى حتققــت الســمتان هل ولــم ينــازع فيهمــا ا. ـه

ــًة  ــاح ورّن رنّ ــماء وص ــر الس ــن خ ــب ع ــني ُحج ــس اللع ــودله أن إبلي ــرت بم ــي ظه ــات ال ــن اآلي وم
خــرج مــن اجلنــة وحــني ُودل انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص وحــني نَزلــت الفاحتــة ذكــر 

ُ
ــن وحــني أ عظيمــة كمــا رّن حــني لُع

ــدَل ا. ـه ــن خَمْ ــي ب ــك احلافــظ العــرايق يف املــورد اهلــين عــن ب ذل

ــة  ــنة أو مصحح ــة أو حس ــانيد صحيح ــة األس ــلني قوي ــيد املرس ــودل س ــار يف م ــث وءاث ــم أحادي وهاك
مــن قبــل بعــض أهــل الشــأن مــن احلفــاظ وقــد أضمنهــا بعــض الضعيــف ممــا ينضــوى حتــت أصــل مــن 
أصــول الرشيعــة ول خيالــف حديثــا ثابتــا ول يشــتد ضعفــه بــل جيــد مــن الشــواهد واملرويــات مــا يشــده 
حبيــث ل يشتبشــع إيــراده يف املناقــب ول تنتقــد روايتــه يف الفضائــل ول يكــون عــورة تتوجــه إيلهــا ســهام 
أهــل البتــداع وقــد روى عبــاس ادلورّى عــن اإلمــام أمحــد ريض اهلل عنــه التســهيل يف روايــة الضعيــف 
يف املغــازي وأشــباهها حــني ســئل عــن الروايــة عــن حممــد بــن اســحاق واكن كثــري اتلدليــس فقــال أمــا يف 
املغــازى وأشــباهها فيكتــب وأمــا يف احلــالل واحلــرام فيحتــاج إىل مثــل هــذا ومــّد يــده وضــّم أصابعــه ا. ـه

)فصٌل(  أربعة ءاثاٍر يف ما ظهر من اآليات عند مودله ملسو هيلع هللا ىلص
أخــرين شــيي ســمري بــن ســايم ابــن القــايض الشــايّم أخــرين شــيخ احلديــث حممــد بــن املفــي حممــد 
رساج اجلــريت الــراّي احلبــّي إجــازة عــن املســند أمحــد بــن مــوىس املوريــّى عــن الشــيخ فالــح بــن حممــد 
الظاهــرى وهــو ســمااع عــن اإلمــام حممــد بــن عــي الســنوىس وهــو اعيلــا جــدا باإلجــازة عــن املعمــر عبــد 
العزيــز الرشيــف احلبــى عــن احلافــظ أمحــد بــن بــن ىلع بــن حجــر العســقالىن وهــو عــن شــيخه احلافــظ 
زيــن ادليــن عبــد الرحيــم بــن احلســني العــراىق عــن عــز ادليــن أب الفضــل حممــد بــن إســمعيل بــن عمــر 
ــن إســمعيل  ــد ب ــن حمم ــراوى ع ــم الف ــد املنع ــن عب ــن منصــور ب ــن ابلخــارى ع ــر اب ــن الفخ احلمــوى ع
الفــارىس انليســابورى عــن احلافــظ أيب بكــر ابليهــي يف كتابــه دلئــل انلبــوة قــال أخرنــا أبــو احلســن عيُّ 
بــن حممــد املقــرئ قــال أخرنــا احلســن بــن حممــد بــن إســحق قــال حدثنــا يوســف بــن يعقــوب القــايض 
قــال حدثنــا حممــد بــن أيب بكــر قــال حدثنــا عمــرو بــن عــي عــن حممــد بــن عمــرو عــن أيب ســلمة وحيــى 
بــن عبــد الرمحــن يعــين ابــن حاطــب عــن أســامة بــن زيــد عــن أبيــه زيــد بــن حارثــة قــال خــرج رســول 
ــا عــم مــال أرى  ــوادي لقيــه زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل فقــال انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص ي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حــى إذا كن بــأىلع ال
قومــك قــد َشــِنفو لــك أي أبغضــوك قــال أمــا واهلل إّن ذلــك بغــري نائــرة كنــت مــيّن إيلهــم ولكــيّن أراهــم 
ىلع ضاللــة فخرجــت أبتــي هــذا ادليــن حــى أتيــت ىلع شــيخ باجلزيــرة فأخرتــه بــاذلي خرجــت هل فقــال 
ممــن أنــت قلــت مــن أهــل بيــت اهلل مــن أهــل الشــوك والِقرظــة قــال فإنــه قــد خــرج يف بــدلك نــيبٌء أو هــو 

خــارج قــد طلــع جنمــه فارجــع فصّدقــه وءامــن بــه ا. ـه

قــال ابــن كثــري يف ســريته وقــال أبــو نعيــم وحممــد بــن حبــان حدثنــا أبــو بكــر بــن أيب اعصــم حدثنــا 
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وهــب بــن بقيــة حدثنــا خــادل عــن حممــد بــن عمــرو عــن أيب ســلمة وحيــى بــن عبــد الرمحــن بــن حاطــب 
عــن أســامة بــن زيــد قــال قــال زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل قــال ل حــر مــن أحبــار الشــام قــد خــرج يف 

بــدلك نــٌى أو هــو خــارج قــد خــرج جنمــه فارجــع فصدقــه واتّبعــه ا. ـه

وباإلســناد املتقــدم إىل حممــد بــن إســحق صاحــب الســرية قــال حدثــين صالــح بــن إبراهيــم بــن عبــد 
الرمحــن ابــن عــوف عــن حيــى بــن عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن بــن عــوف عــن حيــى بــن عبــد اهلل بــن 
عبــد الرمحــن بــن ســعد بــن زرارة األنصــاري قــال حدثــين َمــْن شــئت مــن رجــال قــويم عــن حســان بــن 
ثابــت قــال واهلل إّن لغــالم َيَفَعــٌة ابــن ســبع ســنني أو ثمــان أعقــل لكَّ مــا ســمعت وســمعت يهوديــا يــصخ 
ــع  ــال طل ــك ق ــا ل ــوا ويلــك م ــوا إيلــه قال ــود حــى إذا اجتمع ــا معشــؤ يه ــرب ي ــم ي ُط

ُ
ــه ىلع أ ــأىلع صوت ب

الليلــة جنــم أمحــد اذلي ودل بــه قــال ابــن اســحاق فســألت ســعيد بــن عبــد الرمحــن بــن ثابــت فقلــت كــم 
كن حســان بــن ثابــت مقــدم رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املدينــة قــال ابــن الســتني وقدمهــا رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهــو ابــن 
ثــالث وخســني فســمع حســان مــا ســمع وهــو ابــن ســبع ســنني ا. ـهوأخرجــه اســحق بــن راهويــه يف مســنده 

واحلاكــم يف املســتدرك وأبــو نعيــم يف ادللئــل وغريهــم ا. ـه

ــالء  ــظ إم ــد اهلل احلاف ــو عب ــا أب ــال حدثن ــوة هل ق ــل انلب ــي يف دلئ ــام ابليه ــدم إىل اإلم ــناد املتق وباإلس
وقــراءة قــال حدثنــا أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب قــال حدثنــا أمحــد بــن عبــد اجلبــار قــال حدثنــا يونــس 
بــن بكــري عــن ابــن اســحق قــال حدثــين ثــور بــن يزيــد عــن خــادل بــن معــدان عــن أصحــاب رســول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص أنهــم قالــوا يــا رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أخرنــا عــن نفســك قــال دعــوة أيب إبراهيــم وبــرشى عيــى ورأت أيم 
حــني محلــت يب كأنــه خــرج منهــا نــور أضــاءت هل بــصى مــن أرض الشــام ا.ه. قــال احلافــظ ابــن كثــري 
هــذا إســناد جيــد قــوي ا.ه. وفيــه ذكــر خــروج انلــور عنــد احلمــل وهــو خيالــف مــا اشــتهر مــن خــروج 
انلــور عنــد الــولدة قــال احلافــظ العــرايق يف مــودله املســى املــورد اهلــيّن يف املــودل الســيّن جيــوز أن يكــون 
ــك ول يكــون  ــع مــن ذل ــه ول مان ــه ومــرة حــني وضعت ــني مــرة حــني محلــت ب ــا انلــور مرت خــرج منه
بــني احلديثــين تعــارض ا. ـهوأراد بقــوهل دعــوة أيب إبراهيــم مــا ذكــره اهلل عــز وجــل يف ســورة ابلقــرة حاكيــة 
نــَت 

َ
يِهــْم  إِنَّــَك أ نُْهــْم َيتْلـُـو َعلَيِْهــْم آيَاتـِـَك َوُيَعِلُّمُهــُم الِْكتَــاَب َواحْلِْكَمــَة َوُيَزِكّ عنــه ﴿َواْبَعــْث ِفيِهــْم رَُســوًل ِمّ

ا  ً ــرِشّ ــه ملسو هيلع هللا ىلص ﴿َوُمبَ ــرءان عن ــه يف الق ــاىل ب ــر اهلل تع ــا أخ ــى م ــارة عي ــوهل وبش ــُم﴾ وأراد بق ــُز احْلَِكي الَْعِزي
ــُد﴾ ا.ه. مْحَ

َ
ِت ِمــن َبْعــِدي اْســُمُه أ

ْ
بِرَُســوٍل يَــأ

وأخــرين شــيي ســمري بــن ســايم ابــن القــايض الشــايّم أخــرين املســند الســيد عبــد الرمحــن بــن عبــد 
الــي الكتانــى اإلدريــى احلســى األشــعرى املالــىك قــراءة عليــه وهــو بإســناده إىل احلافــظ ابــن حجــر 
ــؤرخ أب  ــب امل ــند الطبي ــن املس ــد ع ــن أب املج ــد اب ــن حمم ــد ب ــن حمم ــن ىلّع ب ــن أب احلس ــقالىن ع العس
حممــد القاســم بــن مظفــر بــن حممــود بــن عســاكر عــن أب حممــد عبــد اهلل بــن عمــر ابــن محويــه اجلويــى 
عــن حافــظ ادلنيــا أب القاســم ىلّع ابــن احلســن بــن عســاكر األشــعرى الشــافى رمحــه اهلل عــن أب احلســن 
ىلّع بــن مســلم بــن حممــد بــن الفتــح الفقيــه وحمــدث صــور وخطيبهــا املفيــد أب الفــرج غيــث بــن ىلّع بــن 
عبــد الســالم الصــورّى واملســند اثلقــة أب حممــد عبــد الكريــم بــن محــزة بــن اخلــر الســلّى ادلمشــّى 
ثالثتهــم عــن الشــيخ العــدل أب احلســن أمحــد بــن عبــد الواحــد ابــن أب احلديــد الســلّى عــن جــده مســند 



56

دمشــق اثلقــة أب بكــر حممــد ابــن أمحــد بــن عثمــان عــن احلافــظ املصنــف املشــهور أب بكــر حممــد 
بــن جعفــر بــن حممــد بــن ســهل اخلرائطــّى قــال حدثنــا ىلّع بــن حــرب يعــى املحــدث النســابة اثلقــة أبــا 
احلســن الطــاىّئ املوصــىَّ عــن أب أيــوب يعــى بــن عمــران مــن ءال جريــر بــن عبــد اهلل ابلجــى قــال حدثــى 
خمــزوم بــن هانــئ املخــزوىم عــن أبيــه وأتــت هل خســون ومائــة ســنة يعــى أبــا خمــزوم املخــزوىم مّمــن هــد 
ــعرّى  ــّى األش ــني ابليه ــن احلس ــد ب ــر أمح ــظ أيب بك ــدم إىل احلاف ــناد املتق ــال )ح( وباإلس ــوداع ق ــة ال حج
الشــافّى رمحــه اهلل قــال أخرنــا أبــو ســعد عبــد امللــك بــن أب عثمــان الزاهــد رمحــه اهلل قــال أخرنــا أبــو 
أمحــد عــن حســني بــن ىلّع اتلميــّى )ح(  وباإلســناد إىل احلافــظ ابليهــّى قــال حدثنــا أبــو عبــد الرمحــن حممد 
بــن احلســني بــن حممــد بــن مــوىس الســلى قــال أخرنــا احلســني بــن ىلّع بــن حممــد بــن حيــى وحممــد بــن 
حممــد بــن داود وإبراهيــم بــن حممــد انلصابــاذىُّ واللفــظ للحســني قالــوا حدثنــا عبــد الرمحــن بــن حممــد 
بــن إدريــس قــال حدثنــا ىلّع بــن حــرب املوصــىُّ قــال حدثنــا أبــو أيــوب يعــى بــن عمــران مــن ودل جريــر 
بــن عبــد اهلل ابلجــّى قــال حدثنــا خمــزوم بــن هانــئ املخــزوىّم عــن أبيــه وأتــت عليــه مائــة وخســون ســنة 
قــال ملــا كنــت الليلــة الــي ودل فيهــا رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ارجتــس إيــوان كــرى وســقطت منــه أربــع عــرشة 
شفــة وخــدت نــار فــارس ولــم ختمــد قبــل ذلــك بألــف اعم  واغضــت حبــرية ســاوة ورأى املوبــذان إبــاًل 
ــك  ــه ذل ــرى أفزع ــح ك ــا أصب ــا فلم ــرشت يف بالده ــة وانت ــت دجل ــد قطع ــاً ق ــاًل عراب ــود خي ــاً تق صعاب
ــَل صــره فجمعهــم  ــه حــني ِعيْ ــه ومرازبت ــك عــن وزرائ ــه ل يدخــر ذل ــم رأى أن ــه تشــجعاً ث وتصــّر علي
ولبــس تاجــه وقعــد ىلع رسيــره ثــم بعــث إيلهــم فلمــا اجتمعــوا عنــده قــال  أتــدرون فيــم بعثــت إيلكــم   
قالــوا  ل إل أن خيرنــا امللــك بذلــك  فبينمــا هــم كذلــك إذ أتــاه كتــاب خبمــود نــار فــارس فــازداد غمــاً إىل 
غمــه ثــم أخرهــم بمــا هــاهَلُ فقــال املوبــذان وأنــا أصلــَح اهلُل امللــَك قــد رأيــُت يف هــذه الليلــة ثــم قــصَّ 
عليــه رؤيــاه يف اإلبــل قــال   أي يشٍء يكــون هــذا يــا موبــذان واكن أعلمهــم يف أنفســهم قــال  حــدث حــدٌث 
مــن ناحيــة العــرب فكتــب كــرى عنــد ذلــك  مــن ملــك امللــوك كــرى إىل انلعمــان بــن املنــذر أمــا بعــد  
ــه إىلَّ برجــل اعلــم بمــا أريــد أن أســأهل عنــه فوجــه إيلــه بعبــد املســيح بــن عمــرو ابــن حيــان بــن ُبَقيْلـَـَة  فَوِجّ
الغســاىّن فلمــا قــدم عليــه قــال   ألــَك علــٌم بمــا أريــد أن أســألك عنــه قــال يســألى أو خيــرىن امللــك فــإن 
كن عنــدي منــه علــم أخرتــه وإل دللتــه ىلع مــن يعلمــه قــال فأخــره بمــا رأى قــال   علــم ذلــك عنــد خــال 
ل يســكن مشــارف الشــام يقــال هل  ســطيح قــال فاذهــب إيلــه فاســأهل وأتـِـين بتأويــل مــا عنــده فنهــض عبد 
املســيح حــى قــدم ىلع ســطيح وقــد أشــى ىلع املــوت فســلم عليــه وحّيــاه فلــم حيــل جوابــاً فأنشــد يقــول 

ايلََمــْن ِغْطريــُف  يَْســَمُع  أم  ُصــمَّ 
َ
ــَنْأ ُو الَع

ْ
ــأ ــه َش ــمَّ ب ــاَد فاْزلَـــــ أْم ف

ــْن  ــْن وَم ــْت َم ــِة أعي ــا فاصــَل اخلُطَّ ــْني ــٍه َغِض ــن وج ــِة َع ــَف الُكرَب واكش
ــه مــن َءاِل ِذئْــِب بــِن َحَجــْنأتــاَك شــيُخ الــِىّ ِمــن َءاِل َســَنْ  ُمّ

ُ
وأ

ُذن 
ُ
األ اُر  َصــوَّ انلــاِب  َبْهــُم  ْزَرُق 

َ
وابَلــَدْنأ الــّرَداِء  فَْضَفــاُض  أبيــُض 

ــن  ـَـْرِى بالرََّس ــِم ي ــِل الُعْج ــوُل َقيْ ــْنرس َم ــَب الزَّ ــَد ول َريْ ــُب الرَّع ل يَْرَه
ْن  َشَ َعلَنْــداٌة  األرَض  يب  وََجــنجَتُــوُب  يب  وتَهــوي  وَْجنــاً  ترفُعــين 
والَقَطــْن  اجلــآِج  اعِرى  أَت  ادّلَمــْنَحــى  بَــواَْغُء  الريــِح  يف  ــُه  تَلُفُّ

ثََكــْن ِحْضــين  مــن  ُحثِْحــَث  كأنمــا 
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ــح  ــد أوف ىلع الري ــيح إىل ســطيح وق ــل مش ــد املســيح ىلع مج ــال عب ــم ق ــه ث ــح ســطيح عيني ــال ففت ق
بعثــك ملــك مــن بــى ساســان لرجتــاس اإليــوان وخــود انلــريان ورؤيــا املوبــذان رأى إبــال صعابــا تقــود 
خيــال عرابــا قــد قطعــت دجلــة وانتــرشت يف بالدهــا يــا عبــد املســيح إذا كــرت اتلــالوة وظهــر صاحــب 
اهلــراوة وفاضــت مــاء الســماوة واغضــت حبــرية ســاوة وخــدت نــار فــارس فليــس الشــام لســطيح شــاما 
يملــك منهــم ملــوك وملــاكت ىلع عــدد الرشفــات ولكُّ مــا هــو ءات ءات ثــم قــى ســطيح ماكنــه فنهــض 

عبــد املســيح إىل رحلــه وهــو يقــول:
ـَك مــاىِض الَهــّم شــمري   وتغيــرُيشــّمْر فإنَـّ تفريــٌق  ُيْفِزَعنَّــك  ل 
َدَهاريــُرإْن يُمــِس ُملــُك بــين ساســاَن أفَْرَطُهــم  أطــواٌر  ذلــك  فــإنَّ 
لــٍة  بَمْزِ أضَحــوا  ُربَّمــا  املَهاِصــرُيفُربَّمــا  ْســُد 

ُ
األ صوتَلَهــا  يهــاُب 

ــُه  ــراٌم وإخوتُ ِح به ــصَّ ــو ال ــم أخ وســابوُرمنه وســابوٌر  والُهْرُمــزاُن 
ــوا ــن َعِلُم ــالٍت فم ــاُس أولُد ع وَمهجــوُروانل فَمحُقــور  أقَــلَّ  قــد  أْن 
نََشــباً  وا 

َ
َرأ إمــا إن  َبنُــو األّم  فــذاَك بالَغيــِب حمفــوٌظ ومنصــوُروُهــْم 

ُّ مقرونــاِن يف قَــَرٍن  حَمْــذوُرواخلــرُي والــرشَّ والــرَشُّ  مّتبَــٌع  واخلــرُي 

فلمــا قــدم عبــد املســيح ىلع كــرى أخــره بقــول ســطيح فقــال   إىل أن يملــك منــا أربعــة عــرش ملــاكً 
كنــت أمــور وأمــور فملــك منهــم عــرشة يف أربــع ســنني وابلاقــون إىل أن قتــل عثمــان بــن عفــان ريض اهلل 

عنــه  ا. ه.

أخرجــه الطــري وابــن أيب ادلنيــا وأبــو نعيــم يف دلئــل انلبــوة وغريهــم وهــو حديــث غريــب ل يعــرف إل 
مــن حديــث خمــزوم بــن هانــئ املخــزوىم تفــّرد بــه أبــو أيــوب يْعــى بــن عمــران ابلجــّى وهل شــاهد مرســٌل 
مــن حديــث بشــري بــن تميــم أخرجــه عبــداُن يف الصحابــة كمــا يف اإلصابــة للحافــظ مــن طريــق ســعيد بــن 
بــوذ عــن بشــري بــن تميــم قــال ملــا كن يللــة مــودل انلــّى رأى موبــذان كــرى  مزاحــم عــن معــروف بــن َخرَّ
خيــال وإبــال قطعــت دجلــة القصــة بطوهلــا ا. ـهقــال احلافــظ يف اإلصابــة وبشــري بــن تميــم شــيخ مــيٌّ يــروي 

عــن اتلابعــني وأدركــه ســفيان بــن عيينــة ذكــره ابلخــاريُّ وابــن أيب حاتــم ا.ه.

فليلــة مــودل الرســول ملسو هيلع هللا ىلص يللــة شيفــة عظيمــة مباركــة ظاهــرة األنــوار جليلــة املقــدار أبــرز اهلل تعــاىل 
فيهــا ســيدنا حممــدا إىل الوجــود فودلتــه آمنــة يف هــذه الليلــة الرشيفــة مــن نــكاح ل مــن ســفاح فظهــر هل 

مــن الفضــل واخلــري والركــة مــا أبهــر العقــول واألبصــار كمــا شــهدت بذلــك األحاديــث واألخبــار.



تطبيق القيام الوسطية عي منهج ادلعوة 
فائزة عي شرامالي

املقدمة 
احلمــد هلل رب العاملــني، والصــالة والســالم ىلع ســيد األنبيــاء واملرســلني، وىلع آهل وصحبــه أمجعــني، ومــن 

تبعهــم بإحســان إىل يــوم ادلين.                                                        

أما بعد                                                                                                                

فمــن نعمــة اهلل ىلع هــذه األمــة وترشيفــه هلــا أن جعلهــا أمة وســطا خيــارا عــدول فقــال تعــاىل: ﴿َوَكَذلَِك 
ــًطا﴾1.  إن الوســطية  يه أحــد اخلصائــص اهلامــة الــي تمــزت بهــا هــذه األمــة  عــن  ــًة وََس مَّ

ُ
َجَعلْنَاُكــْم أ

األديــان األخــرى . فلمــا جــاء اإلســالم كنــت ســمة الوســطية والعتــدال يف لك اآلفــاق وانلــوايح.  فاتلوســط 
والعتــدال بــني بواعــث ادليــن، ومطالــب ادلنيــا، اتلوســط والعتــدال بــني العمــل هلــذه احليــاة والعمــل مــا 
بعــد احليــاة2،  إل أن رســاتله الــي تتســم بالوســطية والســمحة تتعــرض ايلــوم هلجمــة شســة مــن القــوي 
ــت تشــويه صــورة اإلســالم يف املجتمعــات  ــل مــن مقدســاتها, ولقــد حاول ــا وانلي ــة  وتهــدد هويته املعادي

اإلنســانية املعــارصة وخباصــة يف املجــالت القكريــة واثلقافيــة. فاتهمــوا اإلســالم بالغلــو واإلرهــاب.  

إن مــا يتعــرض هل اإلســالم مــن تشــويه لصورتــه املرشقــة يدعــو إىل القلــق الشــديد وانتشــار ظاهــرة    
معــاداة اإلســالم )إســالموفوبيا( الــي يســتهدف تلويــث ســمعة املســلمني ، ووصمهــم باإلرهــاب ، وبألــوان 
مــن اتلعصــب األعــى ، بغيــة إظهــار اإلســالم ىلع غــري حقيقتــه. وإن هــذا األمــر ينبــي أن حيظــى بإهتمــام 
اجلميــع, وخاصــة جملــس العلمــاء اذلي يمثــل القلعــة العلميــة العامليــة واذلى تمثــل الوســطية واإلعتــدال 
ويبــذل جهــودا حثيثــة مــن أجــل أن ينعــم العالــم باألمــن والســالم. إذ ل جيــوز جتاهــل هــذه احلملــة الــي 
تــيء إىل حتقــق خــري اإلنســانية. ذلا فأنــه مــن األهميــة بمــاكن العمــل ىلع تصحيــح هــذه الصــورة جبهــود 
متواصلــة وآيلــات متعــددة وواجــب ادلعــوة واحلــرص ىلع احلقيقــة وتقديــم وســطية اإلســالم للمجتمعــات 
األنســانية كمــا انــزهل ســبحانه دينــاً خاتمــاً جــاء تلحقيــق خــري انلــاس ومصلحتهــم وســعادتهم يف ادلنيــا 

واآلخــرة.

ــة هــذا املوضــوع ومســيس احلاجــة إيلــه فأقــدم حبــي حتــت موضــوع يتعلــق بالوســطية  ونظــرا ألهمي
وهــو » تطبيــق القيــام الوســطية عــي ادلعــوة«  مــن خــالل آيــات القــرآن الكريــم واألحاديــث ، مســتوعبا 

مــا كتبــه املفــرون حــول تقريــر القــرآن ملنهــج الوســطي.
مفهوم الوسطية

مــادة )وســط(: تــدل ىلع معــان متقاربــة كمــا يقــول ابــن فــارس: )الــواو والســني والطــاء بنــاء صحيــح 
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ــان  ــأت ملع ــني. وت ــح الس ــط( بفت ــطه..(1   )وس ــطه ووس ــيء أوس ــدل ال ــف وأع ــدل، وانلص ــدل ىلع: الع ي
ــني  ــيء ب ــى: ال ــط: بمع ــدهل(2.  وس ــطه أع ــيء وأوس ــط ال ــرب: )ووس ــان الع ــة،. ويف لس ــددة متقارب متع
اجليــد والــرديء قــال اجلوهــري: )ويقــال أيًضــا يشء وســط: أي بــني اجليــد والــردئ3 ويقــول ابــن منظــور : 
ــط  ــط أرض انلَّــادي- توسَّ ــخُص املــاكَن: صــار يف وســطه »توسَّ ــط الشَّ »وســط الــيء وأوســطه : أعــدهل« 4وتوسَّ
ــط يف آرائــه  ــط يف األمــر: اعتــدل فيــه وأخــذ موقــَف الوََســط »يتوسَّ احلارضيــن: جلَــس يف وســطهم« و توسَّ

فــال يتطــرَّف« 5

ــط.منها وردت  ــة الوس ــان لكم ــح مع ــع يف توضي ــدة مواض ــم يف ع ــرآن الكري ــط( يف الق ــادة )وس وردت م
ــا  ــد ورد تفســري هــذه اللكمــة ، كم ــًطا﴾ )ابلقــرة: 143(، وق ــًة وََس مَّ

ُ
ــَك َجَعلْنَاُكــْم أ ِ ــوهل تعــاىل: ﴿َوَكَذل يف ق

ِــَك  ذكــر هلــا املفــرون ويف الســنة انلبويــة,  ذلــك كمــا يــي : قــال حممــد رشــيد رضــا يف تفســريه: ﴿َوَكَذل
ــاُء﴾  ــن يََش ــِدي َم ــوهل: ﴿َواهلُل َيْه ــن ق ــم م ــا فه ــح بم ــو تصي ــرة: 143(، ه ــًطا﴾ )ابلق ــًة وََس مَّ

ُ
ــْم أ َجَعلْنَاُك

ــة:  ــذه اآلي ــريه هل ــل يف تفس ــطا. وقي ــة وس ــم أم ــة جعلناك ــن اهلداي ــو م ــذا انلح ــرة: 213(. أي ىلع ه )ابلق
)وإنهــا لأمــة الوســط بــكل معــان الوســط، ســواء مــن الوســاطة بمعــى احلســن والفضــل، أو مــن الوســط 
ــة  ــاد، أم ــور والعتق ــطا يف اتلص ــة وس ــي، أم ــادي واحل ــاه امل ــط بمعن ــد، أو الوس ــدال والقص ــى العت بمع
وســطا يف اتلفكــري والشــعور، أمــة وســطا يف اتلنظيــم واتلنســيق، أمــة وســطا يف الرتباطــات والعالقــات، أمــة 

وســطا يف الزمــان، أمــة وســطا يف املــاكن.

ــة  ــل واخلريي ــدال والفض ــدل واإلعت ــدل ىلع الع ــطية ت ــولت الوس ــد أن مدل ــف جن ــر اىل اتلعري وبانلظ
واملوازنــة فيمــا بــني األمــور وبــني اجليــد والــردئ واملســتجدات بعيــدا عــن اجلفــاء والغلــو ألن الوســطية 

ــيب ملسو هيلع هللا ىلص . ــج انل ــاع منه ــة بإتب ــن لك رذيل ــد ع ــة وابلع ــع اىل لك فضيل ــق اجلام يه الطري
مفهوم ادلعوة

تنوعــت تعاريــف أهــل العلــم لدلعــوة وذلــك لعظــم أمرهــا ولشــدة أهتمــام علمــاء هــذه األمــه وكتابتهــم 
يف هــذا العلــم الواســع. وممــا يــي بعــض اتلعريفــات القريبــه يف مضمونهــا إىل مانريــد احلديــث عنــه مــن 

الوســطية وتطبيقهــا عــي ادلعــوة اإلســالمية

ــل الــيء إيلــك   مــادة ادلعــوة مــن ادلال والعــني واحلــرف املعتــل )دعــو( أصــل واحــد ، وهــو أن تمي
ْن 

َ
ــاِن أ ــاِدي ِلإِليَم ــاً ُينَ ــِمْعنَا ُمنَاِدي ــا َس نَ ــا إِنَّ ــاىل: )َربَّنَ ــوهل تع ــه ق ــدل علي ــك، ي ــون من ــوت وكالم يك بص

آِمنـُـوا بَِربُِّكــْم فَآَمنَّــا(6 فذكــر ادلعــوة مقابــل الصمــت ، وتداعــت احليطــان ، إذا ســقط واحــد وآخــر بعــده. 
وادلعــوة: )داع إىل الــيء حثــه ىلع قصــده(7 وادلعــوة مــا دعــوت إيلــه مــن طعــام وشاب، ودعــوت فالنــاً 
ــة للســلوك اإلنســان،   ــط الاكمل ــال أيضــا يف تعريــف آخــر هلــا : )الضواب ــه واســتدعيته.8 وق أي صحــت ب

1  معجم مقاييس اللغة: كتاب الواو، باب )الواو والسني(: )6/ 108(.
2  نفس املصدر السابق: )7/ 430(.

3  نفس املصدر: )3/ 1167(.
4  لسان العرب إلبن منظور )7/ 430(.
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ــروف  ــر باملع ــدى واألم ــري واهل ــاس ىلع اخل ــث انل ــوظ يه: ح ــيخ ىلع حمف ــول الش ــات(1 يق ــر الواجب وتقري
وانلــي عــن املنكــر يلفــوزوا بســعادة العاجــل واآلجــل2 .                                  

فادلعــوة إىل اهلل تبــارك وتعــاىل يه أعظــم مهمــات رســونلا ملسو هيلع هللا ىلص، ويه وســيلة وســبيل تلحقيــق توحيــد اهلل 
ــٍة  مَّ

ُ
تعــاىل. ويه املــزة الــي فّضــل اهلل تعــاىل بهــا هــذه األمــة ىلع ســائر األمــم؛ فقــال تعــاىل: ﴿ُكنْتـُـْم َخــرْيَ أ

ْهــُل الِْكتَــاِب لـَـاَكَن 
َ
ُمــُروَن بِالَْمْعــُروِف َوَتنَْهــْوَن َعــْن الُْمنَكــِر َوتُْؤِمنـُـوَن بـِـاهلِل َولـَـْو آَمــَن أ

ْ
ْخرَِجــْت لِلنَّــاِس تَأ

ُ
أ

ْكَرُُهــْم الَْفاِســُقوَن﴾3 ، وقــال تبــارك وتعــاىل آمــًرا بهــا وحاثـًـا عبــاده ىلع القيــام 
َ
َخــرْياً لَُهــْم ِمنُْهــْم الُْمْؤِمنُــوَن َوأ

ــَك ُهــْم  ْوَلِ
ُ
ــِر َوأ ــْوَن َعــْن الُْمنَْك ــُروِف َوَينَْه ــُروَن بِالَْمْع ُم

ْ
َــرْيِ َوَيأ ــٌة يَْدُعــوَن إِىَل اخْل مَّ

ُ
بهــا: )َوتْلَُكــْن ِمنُْكــْم أ

الُْمْفِلُحــوَن(4 فكمــا أن ىلع العبــد أن يقــوم بتوحيــد اهلل، فعليــه أن يدعــو العبــاد إىل اهلل بالــي يه أحســن، 
ولك مــن اهتــدى ىلع يديــه فلــه مثــل أجورهــم، مــن غــري أن ينقــص مــن أجورهــم يشء. ذلا كن ادلاعيــة 
ــْن َداَع إىَِل اهلِل وََعِمــَل َصاحِلــاً  ْحَســُن قَــْوًل ِممَّ

َ
إىل اهلل تعــاىل مــن أحســن انلــاس قــوًل، قــال تعــاىل: ﴿َوَمــْن أ

.5﴾َوقَــاَل إِنَّــيِن ِمــْن الُْمْســِلِمنَي

ــداء  ــاٍن ويه: انل ــدة مع ــة ع ــا يف اللغ ــراد به ــوة( ي ــة )ادلع ــا أن لكم ــني نل ــا يتب ــا ذكرن ــالل م ــن خ وم
واحلــث واحلــض والطلــب وأنهــا تشــمل الســتمالة إىل اخلــري وإىل الــرش وذلــك ببيــان اســتخدام الوســطية يف 
ادلعــوة اىل اهلل مــن خــالل إتبــاع املنهــج القويــم اهلــادي اىل ســبيل الرشــاد وابلعــد عــن الغلــو واتلطــرف 

وتعطيــل مقاصــد الرشيعــة اإلســالمية.        
أسايلب ادلعوة

لقــد حبــث علمــاء اتلفســري وادلعــوة وعلمــاء اإلســالم قاطبــة األســايلب واملناهــج الــي تضمــن بقــاء 
ادلعــوة واشــتمرارها وتيســري قبوهلــا يف األوســاط مجيعهــا والعصــور املتعاقبــة. وكمــا قلنــا ســابقا أن ادلعــوة 
إىل اهلل تبــارك وتعــاىل يه أعظــم مهمــات رســونلا ملسو هيلع هللا ىلص، ويه وســيلة وســبيل تلحقيــق توحيــد اهلل تعــاىل. فقــال 
ــَو  ــَك ُه ــُن إِنَّ َربَّ ْحَس

َ
ــِي يِهَ أ ــْم بِالَّ ــنَِة وََجاِدلُْه ــِة احْلََس ــِة َوالَْموِْعَظ ــَك بِاحْلِْكَم ــِبيِل َربِّ ســبحانه : ﴿اْدُع إِىَل َس

ْعلَــُم بِالُْمْهتَِديــَن﴾ ) ســورة انلحــل : 125 (. 
َ
ْعلَــُم بَِمــْن َضــلَّ َعــْن َســِبيِلِه َوُهــَو أ

َ
أ

ــا،  ــائلها وطرائقه ــني وس ــا، ويع ــوة ومبادئه ــد ادلع ــم قواع ــرآن الكري ــريس الق ــس ي ــا : األس ــل أيض وقي
ويرســم املنهــج للرســول الكريــم، ولــدلاعة مــن بعــده بدينــه القويــم فلننظــر يف دســتور ادلعــوة اذلي شعــه 

اهلل يف هــذا القــرآن.

بعــد اتلأمــل ممــا حتتويــه األيــة الســابقة تبــني أن فيهــا  أســايلب ادلعــوة اثلابتــة  بالقــرآن والســنة ومــن 
ذلــك:

قوهل سبحانه : ﴿اْدُع إىَِل َسِبيِل َربَِّك﴾

اآليــة الكريمــة واضحــة ادلللــة ىف بيــان أن ادلعــوة املــراد فيهــا دعــوة إىل ســبيل اهلل. ل لشــخص ادلايع 
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ــا، فلكهــم داع  ــه هلل. ويه دعــوة الرســل مجيع ــؤدي واجب ــه ي ــه إل أن ــدلايع مــن دعوت ول لقومــه. فليــس ل
قومــه إىل عبــادة اهلل وحــده، واجتنــاب عبــادة الطاغــوت، ولك مــا عبــد مــن دون اهلل فهــو طاغــوت.

وهــذا حديــث تزيــد األمــر وضوحــا: فعــن جابــر بــن عبــد اهلل -ريض اهلل عنــه- قــال: »كنــا عنــد   
انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص فخــط خطــا وخــط خطــني عــن يمينــه، وخــط خطــني عــن يســاره، ثــم وضــع يــده ىلع اخلــط 
ــوا  ــوُه َوَل تَتَِّبُع ــتَِقيًما فَاتَِّبُع ايِط مْس ــَذا رِصَ نَّ َه

َ
ــة: ﴿َوأ ــال هــذه اآلي ــم ت ــال: هــذا ســبيل اهلل، ث األوســط، فق

ــك. ــو ذل ــام: 153( وحن ــِبيِلِه﴾1. )األنع ــن َس ــْم َع َق بُِك ــرَّ ــبَُل َفتََف السُّ

اِط الُمْســتَِقيم. وإننــا بــدون  بــني احلديــث أن قــوهل ســبحانه ﴿َســِبيِل َربِّــَك﴾ يعــين ســبيل اهلل فهــو الــِصَ
فهــم معــى )الــصاط املســتقيم(، وحتديــد مدلــوهل ل نســتطيع فهــم الوســطية ىلع معناهــا الصحيــح. وقــد ورد 
لفــظ الــصاط املســتقيم يف القــرآن الكريــم عــرشات املــرات، وفــره عبــد اهلل بــن مســعود ريض اهلل عنــه 
وقــال جابــر بــن عبــد اهلل ريض اهلل عنــه: اهدنــا الــصاط املســتقيم يعــين اإلســالم، قــال: هــو أوســع ممــا 
بــني الســماء واألرض، وقــال ابــن عبــاس: ذلــك اإلســالم2.  وقــال ابــن عبــاس: قــال جريــل لســيدنا حممــد 

ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿اهدنــا الــصاط املســتقيم﴾: يقــول أهلمنــا الطريــق اهلــادي، وهــو ديــن اهلل اذلي ل عــوج هل3. 

إذا ســأل ســائل أيــن  الصلــة بــني الوســطية والــصاط املســتقيم؟ فنجيــب عنــه بــأن ممــا تقــدم يتضــح 
أن معــى » « وهــو الــصاط املســتقيم وهــو ديــن اهلل يــدل ىلع الوســطية يف مفهومهــا الــرشيع الصطــاليح 
اذلي ســبق تقريــره، وخباصــة أن مــا جعلتــه لزمــا ملفهــوم الوســطية وإطالقهــا قــد حتقــق يف معــى الــصاط 
ــا  املســتقيم، فاخلرييــة وابلينيــة ظاهرتــان يف هــذا األمــر، فنجــد يف ســورة الفاحتــة ملــا قــال تعــاىل: ﴿اْهِدنَ
الِّــنَي﴾ )الفاحتــة: 7(  اَط الُْمْســتَِقيَم﴾ )الفاحتــة: 5( ثــم حــدده فقــال: ﴿َغــرْيِ الَْمْغُضــوِب َعلَيِْهــْم َوَل الضَّ َ الــصِّ
فجعــل الــصاط املســتقيم طريــق األخيــار، وهــم اذليــن أنعــم اهلل عليهــم مــن انلبيــني والصديقني والشــهداء 
والصاحلــني وهــو بــني طريــي املغضــوب عليهــم والضالــني. وكذلــك يف ســورة ابلقــرة قــال تعــاىل: ﴿َيْهــِدي 
ــًة وََســًطا﴾  مَّ

ُ
ِــَك َجَعلْنَاُكــْم أ ْســتَِقيٍم﴾ )ابلقــرة: 142( فقــال بعدهــا مبــاشة: ﴿َوَكَذل اٍط مُّ َمــن يََشــاُء إىَِل رِصَ

)ابلقــرة: 143(، وقــد حتــدث املفــرون عــن الــاكف يف هــذه اآليــة، وذكــر غــري واحــد )الــاكف( للربــط بــني 
جعلهــم أمــة وســطا وهدايتهــم للــصاط املســتقيم4. 

2. قوهل سبحانه: باحلكمة
قــال عبــد الرمحــن بــن ســعدي )احلكمــة: يه العلــوم انلافعــة، واملعــارف الصائبــة، والعقول املســددة،   
واألبلــاب الرزينــة، وإصابــة الصــواب يف األقــوال واألفعــال، ثــم قــال: ومجيــع األمــور ل تصــح إل باحلكمــة 
ــام يف  ــدام، واإلحج ــل اإلق ــدام يف حم ــور منازهلــا، واإلق ــل األم ــا، وتزي ــع األشــياء يف مواضعه ــي يه وض ال

موضــع اإلحجــام(5. 

ــه  ــي تهدي ــتنرية ال ــرية املس ــات، وابلص ــل والغاي ــدال وإدراك العل ــد والعت ــة يه القص ــل )احلكم وقي
ــة ىلع  ــة ادللل ــا يف اغي ــني أنه ــة تب ــين احلكم ــر إل مع ــال(.  بانلظ ــراكت واألعم ــن احل ــب م ــح الصائ للصال

1  أخرجه ابن ماجه يف املقدمة باب اتباع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )1/ 6 رقم 11( وله شواهد، وحسنه
2  انظر: تفسري ابن كثري )1/ 27(. 
3  انظر: تفسري الطربي )1/ 74(.

4  انظر: تفسري التحرير والتنوير )2/ 15/1( والطربي )2/ 6(.
5  انظر: تفسري السعدي )1/ 332(.



ــطية. ــة بالوس ــين احلكم ــا يع صلته

ول يمكــن ألي دعــوة أو داعيــة أن يتخــى عــن احلكمــة أو يقــص يف حتقيقهــا. وادلعــوة باحلكمــة يعــين 
انلظــر يف أحــوال املخاطبــني وظروفهــم، والقــدر اذلي يبينــه هلــم يف لك مــرة حــى ل يثقــل عليهــم ول يشــق 
باتلاكيلــف قبــل اســتعداد انلفــوس هلــا، والطريقــة الــي خياطبهــم بهــا، واتلنويــع يف هــذه الطريقــة حســب 

مقتضياتهــا. فــال تســتبد بــه احلماســة والندفــاع والغــرية فيتجــاوز احلكمــة يف هــذا لكــه ويف ســواه.

ــزتام  ــل إن الل ــطية؛ ب ــى الوس ــد مع ــد حتدي ــا عن ــن اعتباره ــد م ــة لب ــبق: أن احلكم ــا س ــص مم وخنل
بالوســطية وعــدم اجلنــوح إىل اإلفــراط أو اتلفريــط هــو عــني احلكمــة وجوهرهــا، وذلــك أن اخلــروج عــن 

ــا. ــة وينافيه ــف احلكم ــذا خيال ــال، وه ــال، أو آج ــا اعج ــلبية، إم ــاره الس ــطية هل آث الوس
3. وقوهل سبحانه :باملوعظة احلسنة    

ــه ملسو هيلع هللا ىلص : ﴿ وجادهلــم بالــي يه  ــال تعــاىل آمــرا نبي وادلعــوة إىل اهلل تكــون باحلســى وبالقــول اللــني. ق
أحســن﴾ وقــوهل تعــاىل: ﴿فقــول هل قــول يلنــا﴾1 وباملوعظــة احلســنة الــي تدخــل إىل القلــوب برفــق، وتتعمق 
املشــاعر بلطــف، ل بالزجــر واتلأنيــب يف غــري موجــب. ول بفضــح األخطــاء الــي قــد تقــع عــن جهــل أو 
حســن نيــة. فــإن الرفــق يف املوعظــة كثــرياً مــا يهــدي القلــوب الشــاردة، ويؤلــف القلــوب انلافــرة، ويــأت 

خبــري مــن الزجــر واتلأنيــب واتلوبيــخ.
4. قوهل سبحانه : وجادهلم بالي يه أحسن                                                        

أمــا  األســلوب الرابعــة لدلعــوة يه اجلــدل بالــي يه أحســن  وذلــك بمــرااعة أحــوال املدعويــن واختــاذ 
ــَك  مايناســب لك حــال مــن احلــالت املناســبه كمــا بــني اهلل ســبحانه وتعــاىل بقــوهل : ﴿اْدُع إىَِل َســِبيِل َربِّ

ْحَســُن﴾.
َ
ــِي يِهَ أ ــْم بِالَّ ــنَِة وََجاِدلُْه ــِة احْلََس ــِة َوالَْموِْعَظ بِاحْلِْكَم

اجلــدل بالــي يه أحســن  يعــين بــال حتامــل ىلع املخالــف ول ترذيــل هل وتقبيــح. حــى يطمــن إىل ادلايع 
ويشــعر أن ليــس هدفــه هــو الغلبــة يف اجلــدل، ولكــن  اإلقنــاع والوصــول إىل احلــق.   فانلفــس البرشيــة 
هلــا كرياؤهــا وعنادهــا، ويه ل تــزل عــن الــرأي اذلي تدافــع عنــه إل بالرفــق، حــى ل تشــعر باهلزيمــة. 

واجلــدل باحلســى هــو اذلي يطامــن مــن هــذه الكريــاء احلساســة. 

ــال: ادع إىل ســبيل ربــك باحلكمــة واملوعظــة احلســنة  ــه ق ــة أن ــرازي: »ومــن لطائــف هــذه اآلي ــال ال ق
ــة، وإن  ــي احلكم ــة ف ــل القطعي ــت بادللئ ــوة إذا كن ــمني ألن ادلع ــن القس ــر هذي ــوة ىلع ذك ــص ادلع فق
كنــت بادللئــل الظنيــة فــي املوعظــة احلســنة، أمــا اجلــدل فليــس مــن بــاب ادلعــوة، بــل املقصــود منــه 
غــرض آخــر مغايــر لدلعــوة وهــو اإللــزام واإلفحــام فلهــذا الســبب لــم يقــل ادع إىل ســبيل ربــك باحلكمــة 
واملوعظــة احلســنة واجلــدل األحســن، بــل قطــع اجلــدل عــن بــاب ادلعــوة تنبيهــا ىلع أنــه ل حيصــل ادلعــوة، 

وإنمــا الغــرض منــه يشء آخــر«2 .

بهــذه األســايلب الراقيــة يف ادلعــوة إىل اهلل وبمضامــني الوســطية يف ادلعــوة واتلعامــل مــع جمتمــع ادلعــوة 
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وفــق مــا تقــرره الرشيعــة وطبقــه الرســول ملسو هيلع هللا ىلص ومــا جيمع بــني اثلوابــت واألصالــة ومواكبــة العــص ومتطلباته 
ومســتجداته. تمثــل هــذه األســايلب ضمانــة مــن ضمانــات عــدم احنــراف طريــق ادلعــوة وضمانــة للحصول 

ىلع أفضــل انلتائــج دون تطــرف أو احنــراف يذكر.

ــد ان تكــون دعــوة وســطية  ويتضــح نلــا ممــا الســبق مــن أســايلب ادلعــوة ان ادلعــوة اإلســالمية لب
تهتــم برتبيــة األجيــال ىلع الــزتام العقيــدة اإلســالمية وحــث انلــاس للخــري وحــب اخلــري هلــم والســيع إىل 

ــزتام.  ــك إل باحلــرص ىلع الل ــأت ذل ــا واآلخــره. ول يت مــا يســعدهم يف معاشــهم يف ادلني

بعض مظاهر تطبيق القيام الوسطية عي منهج ادلعوة  ما يي:     

ــخصية  ــطية يف ش ــام الوس ــض القي ــق بع ــل تطبي ــطية وتتمث ــا الوس ــي حتتويه ــم ال ــادئ والقي ــاك املب هن
ــة : ــور اآلتي ــالل األم ــن خ ــوة م ــة وادلع ادلاعي

األول :الوسطية يف ادلعوة. 

إن أول مــن محــل مشــعل ادلعــوة اىل اهلل تعــاىل هــم انبيــاء ورســله اذليــن اقتضــت حكمــة اهلل ســبحانه 
وتعــاىل ان حيملــوا هــم ادلعــوة اإلســالمية الوســطية والــي جتلــت يف دعــوة انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص. وذلــك مــن خــالل 
ــع  ــاس يف مجي ــالح انل ــرص ىلع اص ــع واحل ــرد واملجتم ــاء الف ــن بن ــا ملسو هيلع هللا ىلص م ــي أراده ــد ال ــر يف املقاص انلظ
أحواهلــم بتوجيههــم إلتبــاع املنهــج الوســطي يف ادلعــوة اإلســالمية، للوصــول للمقاصــد والغايــات الــي أراد 
الشــارع الوصــول إيلهــا ، وذللــك فقــد بــني اهلل ســبحانه وتعــاىل وســطية هــذه األمــه وخرييتهــا عــن غريهــا 
مــن األمــم كمــا جــاء يف  وصــف القــرآن هلــذه األمــه بقــوهل تعــاىل : ﴿كنتــم خــري أمــة أخرجــت للنــاس 

تأمــرون باملعــروف وتنهــون عــن املنكــر وتؤمنــون بــاهلل﴾. 

ــني  ــم ملزتم ــوان اهلل عليه ــه رض ــيب ملسو هيلع هللا ىلص واكن صحابت ــرية انل ــة س ــة دراس ــة ىلع أهمي ــذا دلل ويف ه  
الوســطية يف ادلعــوة والسياســة واحلكــم ويف كفــة شــؤون حياتهــم املختلفــة وتبعهــم مــن بعــد ذلك الســلف 
الصالــح رضــوان اهلل عليهــم . ألنــه ل يمكــن ان تكــون الوســطية يف ادلعــوة بالتشــدد املطلــق أو اتلهــاون 
املطلــق وانمــا تكــون باتلــوازن واتلوســط فيمــا بــني األمريــن وذلــك بالــزتام األســايلب والوســائل ادلعويــة 
ــن  ــوال املدعوي ــرااعة أح ــك بم ــن وذل ــي يه أحس ــة بال ــة واملجادل ــة واملوعظ ــب احلكم ــرااعة جان ــين م يع
واختــاذ مايناســب لك حــال مــن احلــالت املناســبه كمــا بــني اهلل ســيحانه وتعــاىل بقــوهل : ﴿اْدُع إِىَل َســِبيِل 

ْحَســُن﴾.
َ
ــِي يِهَ أ ــْم بِالَّ ــَك بِاحْلِْكَمــِة َوالَْموِْعَظــِة احْلََســنَِة وََجاِدلُْه َربِّ

اثلان:الوسطية يف العالقات اإلنسانية مع اآلخرين 

ــش  ــتطاعته العي ــدم اس ــاة لع ــذه احلي ــاركتهم يف ه ــاس ومش ــة انل ــاج إىل خمالط ــه حيت ــان بطبع إن اإلنس
بمعــزل عــن اآلخريــن فهــو حباجــة ايلهــم تلحقيــق مصالــح حياتــه ، وذللــك جنــد أن القــرآن الكريــم بــني 
ذلــك الرابــط القــوي لقــوهل تعــاىل : ﴿إنمــا املؤمنــون إخــوة﴾1 يقــول المــام الســعدي  تعليقــا عــي هــذه 
اآليــة- هــذا عقــد، عقــده اهلل بــني املؤمنــني، أنــه إذا وجــد مــن أي شــخص كن، يف مــرشق األرض ومغربها، 

1  سورة احلجرات آية )10( .



اإليمــان بــاهلل، ومالئكتــه، وكتبــه، ورســله، وايلــوم اآلخــر، فإنــه أخ للمؤمنــني، أخــوة توجــب أن حيــب هل 
املؤمنــون، مــا حيبــون ألنفســهم، ويكرهــون هل، مــا يكرهــون ألنفســهم1 .

جنــد أن القــرآن الكريــم بــني الغايـــــة الــي جعــل اهلل انلــاس ألجلهــا شــعوبا وقبائــل وقــال اهلل تعــاىل : 
﴿يــا أيهــا انلــاس إنــا خلقناكــم مــن ذكــر وأنــى وجعلناكــم شــعوبا وقبائــل تلعارفــوا إن أكرمكــم عنــد 
ــة  ــوى ، واملحافظ ــر واتلق ــاون ىلع ال ــارف واتلع ــام باتلع ــك للقي ــري ﴾2 وذل ــم خب ــم إن اهلل علي اهلل أتقاك
ىلع رابطــة األخــوة اإليمانيــه. وقــال ملسو هيلع هللا ىلص » إن املؤمــن للمؤمــن، كبلنيــان يشــد بعضــه بعضــا« وشــبك بــني 
أصابعــه3 ويقــول ملسو هيلع هللا ىلص : »أكمــل انلــاس إيمانــا أحاســنهم أخالقــا، املوطئــون أكنافــا، اذليــن يألفــون ويؤلفــون، 

ول خــري فيمــن ل يألــف ول يؤلــف«4 .

ــه مــع  ــات األجتماعي ــق العالق ــة حتقي ــوال انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص عــن أهمي ــم وأق ــة القــرآن الكري وبانلظــر يف  ادل
اآلخريــن وان احليــاة لتســتقيم إل باإلعتصــام بالكتــاب والســنة لــزوم نهجهمــا يف احليــاة باتلعاضــد واتلــواد 
والرتاحــم الــي تــؤدي اىل حتقيــق األمــن انلفــي والفكــري والجتمــايع بعيــداً لك ابلعــد عــن التشــدد 
واتلطــرف وذلــك بتدبــري بيئــة مشــجعه ىلع نبــذ كفــة الســلبيات وعزهلــا عــن املجتمــع يلصبــح جمتمعــا 

قائمــا ىلع الوســطية.

اثلالث: الير ورفع احلرج

إن مــن أبــرز ســمات الوســطية: اتليســري ورفــع احلــرج. وقــد تقــرر فيمــا مــى أن هــذا ادليــن هــو ديــن 
)الوســط( فــال غلــو ول جفــاء، ول إفــراط ول تفريــط. واليــر ورفــع احلــرج مرتبــة اعيلــة بــني اإلفــراط 
ــًة  مَّ

ُ
ــَك َجَعلْنَاُكــْم أ ِ ــال تعــاىل: ﴿َوَكَذل ــع. وق ــني اإلهمــال واتلضيي ــني التشــدد واتلنطــع وب ــط، وب واتلفري

وََســًطا﴾ )ابلقــرة: 143(، فاتلوســط هــو منبــع الكمــالت، واتلخفيــف والســماحة ورفــع احلــرج ىلع احلقيقــة 
هــو يف ســلوك طريــق الوســط والعــدل(5 .

يقــول ادلكتــور صالــح بــن محيــد: )إن رفــع احلــرج والســماحة والســهولة راجــع إىل الوســطية والعتــدال ، 
فــال إفــراط ول تفريــط، فاتلنطــع والتشــدد حــرج مــن جانــب عــر اتللكيــف، واإلفــراط واتلقصــري حــرج 

فيمــا يــؤدي إيلــه مــن تعطيــل املصالــح وعــدم حتقيــق مصالــح الــرشع(6. 

ــا  ــل ي ــا: »قي ــه تعليق ــاري يف صحيح ــرج ابلخ ــر: أخ ــه ي ــن لك ــني أن ادلي ــث يب ــي أحادي ــا ي فيم  
رســول اهلل: أي األديــان أحــب إىل اهلل؟ قــال: »احلنيفيــة الســمحة«7. أخــرج ابلخــاري يف صحيحــه أن رســول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عندمــا أرســل معــاذ بــن جبــل وأيب مــوىس األشــعري ريض اهلل عنهمــا قــال هلمــا: »يــًرا ول تعــرا 
وبــرشا ول تنفــرا«8.  ويف مســند اإلمــام أمحــد، قــال ملسو هيلع هللا ىلص: »إن خــري دينكــم أيــره، إن خــري دينكــم أيــره«9 

1  تفسري السعدي ص )240( .
2  سورة احلجرات آية )10( .

3  صحيح البخاري ، كتاب الصالة ، باب تشبيك األصابع يف املسجد وغريه ، ح )481( ، )1/ 103( .
4  سلسلة األحاديث الصحيحة ، )426( ، )1/ 787( .

5  املرجع السابق )13(.
6   رفع احلرج يف الرشيعة اإلسالمية )13(

7  البخاري، فتح الباري، كتاب اإليامن، باب الدين يرس )1/ 116(.
8  البخاري، فتح الباري، كتاب اآلداب، باب يرسوا وال تعرسوا )1/ 541(.

9  قال اهليثمي يف جممع الزوائد )4/ 18(، رواه الطرباين يف الكبري ورجاله رجال الصحيح.



ومــن هنــا نــدرك غضبــه ملسو هيلع هللا ىلص ىلع هــؤلء اذليــن حاولــوا ســلوك منهــج اتلعمــق والتشــدد ظنــا منهــم أن 
ذلــك طريــق انلجــاة، وإذا فــال غرابــة أن رأينــاه ملسو هيلع هللا ىلص يتعقــب اذليــن يلزتمــون التشــديد واألخــذ باألشــق1. 

الرابع: سماحة اإلسالم

وقــد وجــه الســالم أتباعــه اىل معاملــة انلــاس مجيعــا وفــق منظومــة األخــالق الفاضلــة، مــن معاملــة 
ــة  ــور يومي ــان ويه أم ــة واإلحس ــر والرمح ــانية يف ال ــاعر اإلنس ــاركة باملش ــاشة، ومش ــن مع ــنة، وحس حس
ــل  ــم تقتــص ســماحة اإلســالم مــع املســلمني فقــط، ب ــري نفــي كبــري، ول وشــخصية وحساســة وذات تأث
شــملت أهــل الكتــاب واملرشكــني أثنــاء احلــرب، بــل بــرزت إنســانية انلــيب وســماحته حــى مــع أعدائــه 
مــن ايلهــود. وبليــان عنايــة اإلســالم بهــذا اجلانــب وتأكيــده عليــه، فســأذكر بعــض مــا ورد يف ذلــك مــن 

أحاديــث يبــني أن ادليــن لكــه يــر ل عــر فيــه ول حــرج، منهــا :

وأخــرج ابلخــاري يف صحيحــه أن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قــال: »إن ادليــن يــر ولــن يشــاد ادليــن أحــد إل غلبــه، 
فســددوا وقاربــوا وأبــرشوا«. ويف الســن عــن عقبــة بــن اعمــر أن أختــه نــذرت أن تمــي إىل ابليــت فقــال 
انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل ل يصنــع بشــقاء أختــك شــيئا فلرتكــب« ويف روايــة: »إن اهلل لغــين عــن مشــيها مروهــا 

. » كب فلرت

خامسا: والوسطية يف األمر باملعروف وانلي عن املنكر.

ونعــين بالوســطية يف هــذا ابلــاب: الســماحة واتليســري واألخــذ بالرفــق يف األمــر باملعــروف وانلــي عــن 
املنكــر، وعــدم التشــدد ىلع انلــاس وعــدم اتلضييــق عليهــم فيمــا وســع اهلل فيــه، فــال حيــرم عليهــم مــا 
أحــل اهلل هلــم، وليطابلهــم بمــا يثقــل عليهــم، وأن يعلمهــم ويزيــل جهاتلهــم، برفــق ولــني حكمــة، وأل 
يســاوي بــني الواجــب واملنــدوب، وبــني احلــرام واملكــروه، ول بــني املبــاح واملحظــور، بــل يضــع لك شــيئ 
ــرِْض  ْع

َ
ــرِْف َوأ ــْر بِالُْع ُم

ْ
ــَو َوأ ــْذ الَْعْف ــاىل ﴿ُخ ــال تع ــري .  وق ــوة إىل اخل ــه يف ادلع ــل منهج ــه، ويلجع يف موضع

َعــْن اجْلَاِهِلــنَي﴾ )األعــراف: 199( قــال الــرازي: قــوهل: ﴿خــذ العفــو﴾ يدخــل فيــه تــرك الغلظــة والفظاظــة، 
ويدخــل فيــه دعــوة اخللــق إىل ديــن احلــق باللــني والرفــق. وانظــر إىل موقــف انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص مــع معاويــة عندمــا 
شــمت معاويــة اعطســا يف الصــالة جهــال منــه بعــدم مرشوعيــة هذاالفعــل فلــم ينهــره انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص بــل وجــه 
بــكل رفــق ولطــف بقــوهل: )إن صالتنــا هــذه ليصلــح فيهــا شــيئ مــن كالم انلــاس إنمــا يه التســبيح 
واتلكبــري واتلهليــل(، وعندمــا دخــل رجــل أعــرايب املســجد  ورســوهل ملسو هيلع هللا ىلص جالــس فصــى ركعتــني ثــم قــال 
ــم يلبــث أن  ــم ل ــا أحــدا، فقــال انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص )لقــد حتجــرت واســعا(، ث امهلل ارمحــين وحممــدا، ولترحــم معن
بــال يف ناحيــة املســجد وأرسع انلــاس إيلــه فنهاهــم انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص وقــال: )إنمــا بعثتــم ميريــن ولــم تبعثــوا 

معريــن، صبــوا  عليــه ســجال مــن مــاء، أوقــال، ذنوبــا مــن مــاء(2 

سادسا :الوسطية يف العدل

وجــوب العــدل ىلع هــذه األمــة وصــور مــن قيامهــا بــه العــدل مــن األســس والقيــم الــي جــاءت بهــا 

1  انظر: رفع احلرج يف الرشيعة )83(.
2  حممد أمحد حممد العزازي، اإلعتدال يف اإلسالم مفهومه ومظاهره، يف املجة األرخبيل السنة السادسة عرشة- العدد السابع عرش رجب 1423هـ ، يوليو 2012 م ص34



نَْزنْلَــا 
َ
رَْســلْنَا رُُســلَنَا بِابْلَيِّنَــاِت َوأ

َ
مجيــع الرشائــع الســماوية، فأنــزل اهلل بــه كتبــه، وأرســل بــه رســله، ﴿لََقــْد أ

ــاُس بِالِْقْســِط﴾ )احلديــد: 25(، أي العــدل، فمــا مــن كتــاب أنــزل ول  ــوَم انلَّ ــَزاَن يِلَُق ــاَب َوالِْم ــُم الِْكتَ َمَعُه
رســول إل أمــر أمتــه بالعــدل، وأوجبــه عليهــا، واألمــم بــني طائــع آخــذ منــه بنصيــب، وحائــد مائــل عــن 
العــدل والقســط جبهــل أو هــوى، والرســل مــا تــزال جتــدد مــا نســيته األجيــال، وتذكــر انلــاس بمــا نســوا إىل 

أن ختمــت الرســالت خباتــم األنبيــاء حممــد ملسو هيلع هللا ىلص.

وقــال احلافــظ ابــن كثــري: )أي: كونــوا قائمــني باحلــق هلل -عــز وجــل- ل ألجــل انلــاس والســمعة، وكونــوا 
ــَرُب  قْ

َ
ــَو أ ــوا ُه ُ ــوا اْعِدل ُ لَّ َتْعِدل

َ
ــْوٍم ىلَعَ أ ــنَآُن قَ ــْم َش ــور ﴿َل جَيِْرَمنَُّك ــدل ل باجل ــط، أي بالع ــهداء بالقس ش

لِلتَّْقــَوى﴾ أي ل حيملنكــم بغــض قــوم ىلع تــرك العــدل فيهــم، بــل اســتعملوا العــدل يف لك أحــد، صديقــا 
كن أو عــدوا(1  

فالعــدل اذلي أمــرت بــه هــذه األمــة، حــق اعم لــل أحــد مــن انلــاس، ل حيجبــه عــن مســتحقه شــنآن 
ن تـُـؤَدُّوا األَمانـَـاِت إِىَل 

َ
ول عــداوة، ول حيــول دونــه اختــالف لــون ول جنــس ول ديــن: ﴿إِنَّ اهلَل يَأُمُرُكــْم أ

ــا يَِعُظُكــْم بـِـِه إِنَّ اهلَل َكَن َســِميًعا بَِصــرًيا﴾  ن حَتُْكُمــوا بِالَْعــْدِل إِنَّ اهلَل نِِعمَّ
َ
ْهِلَهــا َوإَِذا َحَكْمتـُـْم َبــنْيَ انلَّــاِس أ

َ
أ

)النســاء: 58(.

فالعــدل حــق لــل انلــاس ومجيــع انلــاس، ل عــدل بــني املســلمني بعضهــم وبعــض فحســب، ول عــدل 
مــع أهــل الكتــاب دون ســائر انلــاس، وإنمــا هــو لــل إنســان بوصفه )إنســان( فهــذه الصفــة - صفــة انلاس- 
يه الــي يرتتــب عليهــا حــق العــدل يف املنهــج الربــان، وهــذه الصفــة الــي يلتــي عليهــا البــرش مجيعــا، 
مؤمنــني وكفــارا، أصدقــاء وأعــداء، ســوًدا وبيضــا، عربــا وعجمــا، واألمــة املســلمة قيمــة ىلع احلكــم بــني 

انلــاس بالعــدل - مــى حكمــت يف أمرهــم-.

ــي  ــا ع ــطية وتطبيقه ــام الوس ــالل القي ــن خ ــالم م ــة لإلس ــورة احلقيق ــراز الص ــان وإب ــا ببي ــذا  فمن وبه
ــطية  ــج الوس ــة إىل منه ــس احلاج ــوم بأم ــة ايل ــني  أن األم ــي يق ــن ع ــخصية ادلايع. فنح ــي ش ــوة وع ادلع

ــوة. ــال ادلع ــة يف جم وخاص
اتلوصية:

رضورة العمــل ىلع وســطية اإلســالم، وهــذا بيــان جيــب أن يوجــه لــل املجتمعات اإلنســانية،و   .1
ــع ىلع رأس  ــات، ويق ــات املعلوم ــال وتقني ــالم واإلتص ــص يف اإلع ــايلب الع ــن أس ــتفيد م ــة تس بطريق
ذلــك، إقامــة الفضائيــات اإلســالمية املتنــورة، ومواقــع اإلنرتنــت وشــبكة اتلواصــل اإلجتمــايع الالزمــة 

ــا. ــة العقــل اإلنســان املعــارص، باللغــة الــي يفهمه ملخاطب

تطويــر مناهــج إعــداد ادلاعة بهــدف اتلأكــد مــن إدراكهــم لــروح اإلســالم يعــين الوســطية،   .2
ومنهجــه يف بنــاء احليــاة اإلنســانية، باإلضافــة إىل اطالعهــم ىلع اثلقافــة املعــارصة، حبيث يكــون تعاملهم 

مــع املجتمعــات املعــارصة وخماطبتهــم هلــا عــن ويع وبصــرية.

احلــرص ىلع هدايــة انلــاس وبــذل لك جهــد ممكــن يف اتلوضيــح وابليــان واإلقنــاع. ومنهــج   .3
1  تفسري القرآن العظيم )3/ 58(.



ادلعــوة يقــوم ىلع الرفــق واللــني واحلــرص ىلع هدايــة انلــاس ويرفــض الغلظــة واخلشــونة وقســوة الكالم 
وعنــف اتلوجيــه. ألن مــن أبــرز صــور  التســاهل يف ادلعــوة نتيجــة فقــه ســاذج ونظــر ضعيــف، وعــدم 

معرفــة بطبيعــة ادلعــوة وشوطــه.   
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أ. مقدمة
إن مثــل اإلســالم كمنهــج ومثــل األّمــة كأتباعــه كمثــل جانبــني لعملــة لينفــاكن. عندمــا تبــدأ ادلراســة 
و ابلحــث عــن منهــج معــني، أصبــح ســلوك أتباعــه اغبلــا مــا يســتخدم كعينــة للمنهــج نفســه. ىلع الرغــم 
مــن أن ســلوك األتبــاع ليــس بالــرورة توضــح منهجهــم تمامــا. وهكــذا حــال اإلســالم باعتبــاره كأكــر 
ــدم  ــف ع ــه. وموق ــلوك أتباع ــة بس ــون مرتبط ــا ماتك ــيحية، اغبل ــد املس ــم بع ــااع يف العال ــان أتب األدي
التســامح يف اآلونــة األخــرية اذلي يظهــر مــن بعــض اجلمــااعت الــي تــديع النتســاب إىل اإلســالم يســبب 
ــه  ــة. صــار انلقــاش حــول مفهــوم الوســطية يتحــدث عن إىل تهميــش األمــة اإلســالمية يف املعاملــة العاملي
الكثــري مــن العلمــاء واخلــراء يف معاجلــة مشــالك األمــة املختلفــة. ومــن ثــم، فــإن منهــج الوســطية )القصــد( 
كــروح اتلعايلــم اإلســالمية كمــا وضحــت األحاديــث انلبويــة أصبــح حاجــة ملحــة وإســرتاتيجية ليــس 
فقــط كنظريــة مفاهيميــة ولكــن أيضــا جيــب أن يتحقــق كموقــف عقــي. إن تطويــر األســايلب واتلأكيــد 
ىلع خصائــص ومبــادئ الوســطية يف خمتلــف انلقاشــات واللقــاءات أصبــح حاجــة ل يســتغى عنهــا يف األيــام 
ــم تســجيل  ــه رمحــة للعاملــني. ويف هــذا الصــدد، فقــد ت األخــرية مــن أجــل حتقيــق اإلســالم املوصــوف بأن
خصائــص حيــاة نبينــا حممــد ملسو هيلع هللا ىلص مــن خــالل األحاديــث وأن  هلــا موقفــا مركزيــا بصفتهــا مزانــا مرجعيــا يف 

هــذا ابلحــث، فإنــه قــدوة تلفعيــل معــى الوســطية احلقيقيــة.
ب. مفهوم الوسطية

ــة  ــم ىلع صيغ ــرآن الكري ــة يف الق ــذه اللكم ــد ه ــَطٌة«. توج ــُط - ِس ــَط  يَِس ــن » وََس ــتقة م ــطية مش الوس
ــًة وََســًطا...﴾ً  مَّ

ُ
املصــدر والفعــل و الصفــة. أمــاىلع صيغــة املصــدر فــي قــوهل تعــاىل: ﴿َوَكَذلـِـَك َجَعلْنَاُكــْم أ

)ابلقــرة: 143(. مــن املثــري لالهتمــام أننــا نالحــظ أن ســورة ابلقــرة تتألــف مــن 286 آيــة، يف حــني أن اآليــة 
الــي تصــف الوســطية تقــع يف اآليــة 143، حبيــث أنهــا تقــع يف منتصــف الســورة بالضبــط. وهــذا يــدل ىلع 
أنــه ليــس فقــط نصــا آليــة اذلي يؤكــد موقــف وســطية اإلســالم ولكــن أيضــا موقعــا آليــة يف منتصــف 
الســورة. وهــذا لــم حيصــل صدفــة بــل أنــه يؤكــد إعجــاز القــرآن وأنــه كالم رب العاملــني تبــارك و تعــاىل.

ــْل لَُكــْم لـَـْوَل تَُســِبُّحوَن﴾ً )القلــم   قُ
َ
لـَـْم أ

َ
وَْســُطُهْم أ

َ
ــاَل أ وىلع صيغــة الفعــل يف قــوهل ســبحانه وتعــاىل: ﴿قَ

ــاىل:  ــبحانه و تع ــوهل ســـ ــة يف ق ــا. وىلع وزن الصف ــم رأي ــو أفضله ــة ه ــذه اآلي ــطهم يف ه ــى أوس 28( فمع
ــني أن  ــة تب ــدة 89(. اآلي ــْم﴾ً )املائ ْهِليُك

َ
ــوَن أ ــا ُتْطِعُم ــِط َم وَْس

َ
ــْن أ ــاِكنَي ِم ِة َمَس ــرَشَ ــاُم َع ــُه إِْطَع اَرتُ ﴿فََكفَّ

لكمــة األوســط تعــين الوســط، و أن الطعــام اذلي يدفعــه احلانــث كفــارة لليمــني هــو الغــذاء املعتــاد أكلــه 
عنــد أفــراداألرسة، غريملكــف للغايــة وليســمن انلــوع املتــدن. فبانلظــر إىل تنــوع معــان الوســط يف اآليــات 
الســابقة فــإن تنــوع دوراملســلمني يف وســط األمــة يــرج حصــوهل. فتواجــد املســلمني حمقــق للخــري ونــاش 

للســالم و منــور للبرشيــة.

عنــد ابلحــث عــن معــى لكمــة وســط  وأوســط، وجدنــا أن هلــا عــدة املعــان. فعنــد ابــن منظــور، لكمــة 
ــِه وهــو  وســط  وأوســط )اســم اتلفضيــل( دليــه العديــد مــن املعــان، منهــا: وَســُط الــيء: مــا بــني َطَرَفيْ
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منــه، واخليــار واألفضــل واألىلع والعدالــة والقــوة واثلبــات1.  وعنــد الراغــب األصفهــان لكمــة الوســط تعــين 
ــة والســتقامة واخلــري واألمــن والقــوة2.   ــوازن ل إفــراط و ل تفريــط ويشــمل معــى العدال املنتصــف واملت
وعنــد ابــن األثــري ذكــر بــأن لك صفــة ممدوحــة هلــا وجهــان مــن الصفــات املذمومــة مثــل الكــرم، فابلخــل 
واإلرساف مذمومــان. وأيضــا الشــجاعة، فاخلــوف و التســاهل مذمومــان. اإلنســان مأمور باجتنــاب الوجهني 
مــن الصفــات املذمومــة. وعندمــا يقــف موقــف الوســط بــني هذيــن الصفتــني املذمومتــني، وهذايعــين أنــه 

يقــف بعيــدا عــن لكيهمــا3. 

ــري  ــم الكب ــد املعج ــطية. عن ــى الوس ــبيا ملع ــة نس ــة “moderat” يه املرادف ــية، لكم ــة اإلندونيس ويف اللغ
للغــة اإلندونيســية لكمــة “moderat” تعــين اجتنــاب الســلوك و اتلعبــري املتطــرف و امليــل إىل جهــة ابُلعــد 

أو الطريــق الوســط4. 

أمــا تعريــف الوســطية اصطالحــا فــي املوقــف أو الســلوك اذلي يفضــل القيــم املعتدلــة مــن غــري إفــراط 
ــارة أخــرى، أن الوســطية يه التســامح و اتلوفيــق بــني اآلراء واخلالفــات. ولكــن هــذا  و ل تفريــط. وبعب
ليعــين أنــه ليــس دلي اإلنســان أي موقــف وباتلــال يــررأ ويقبــل مجيعــا خلالفــات بــدون حــدود. وهــذا 
باتلأكيــد ليــس موقفــا وســطيا بــل جمــاوزة احلــدود. باختصــار، فــإن الوســطية يه موقــف اختيارالطريــق 
ــز مبــادئ التســامح واتلوفيــق بــدون إكــراه يف تســوية املســائل املختلــف فيهــا.  الوســط مــن خــالل تعزي
ــات  ــوية اخلالف ــط لتس ــق الوس ــل إىل الطري ــتقامة يف اتلوص ــات والس ــف اثلب ــؤدي إىل موق ــف ي ــذا املوق ه
القائمــة يف خمتلــف جوانــب احليــاة البرشيــة. وعــالوة ىلع ذلــك، مــن أجــل حتقيــق معــى الوســطية ل بــد 
مــن شطــني أساســيني؛ أول، أن مفهــوم الوســطية مســتمدة مــن ادليــن. و ثانيــا، أنــه موقــف و ســلوك األمــة 
ــف  ــق كموق ــل تتحق ــة ب ــرد نظري ــت جم ــطية ليس ــون الوس ــذ تك ــان عندئ ــل الرشط ــالمية. إذا اكتم اإلس

عقــي.

إن ملفهــوم الوســطية معانيــا متقاربــة ملفاهيــم أخــرى مثــل مفهــوم العدالــة ومفهــوم اتلــوازن. وقــد جاء يف 
حديــث انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص اذلي يفرمعــى الوســط بمعــى العدالــة. كمــا رواه اإلمــام أمحــد وابلخــاري يف كتابيهمــا. 
و العدالــة يف حــد ذاتــه هــو موقــف احليــاد وعــدم امليــل إىل طــرف مــن طرفــني أو أكــر مــن الفــرق الــي 
تتنــازع أو ختتلــف. وبعبــارة أخــرى، فــإن هــذا املوقــف يــدل ىلع اتلــوازن يف املســافات ووجهــات انلظــر يف 

القضايــا مــن خــالل إعطــاء لك فرقــة حقهــا دون ظلــم ألي طــرف.

وىلع هــذا، إن فهــم وتنفيــذ مفهــوم الوســطية يف احليــاة احلديثــة ايلــوم يصبــح أمــرا ل حميــص عنــه ألنــه 
اغبلــا مــا توجــد خالفــات حــادة بــني فرقتــني متنازعتــني. إذا تــم احلفــاظ ىلع اخلالفــات والــزااعت بــني 
الفرقتــني فمــن املحتمــل أن حيصــل اشــتباكت قاتلــة، ألن لك فرقــة مــصة ىلع رأيهــا. إدراك هلــذا الواقــع، 
فــإن حماولــة اتلوفيــق بــني الرأيــني الــي يتبناهــا مفهــوم الوســطية أصبحــت حــال  للمشــالك الــي يواجهــا 

1   ابن منظور حممد بن مكرم اإلفريقي، لسان العرب، )بريوت: دار صادر، بدون سنة اإلصدار(، جملد السابع، ص. 426
2   الراغب اإلصفهاين أبو القاسم احلسني بن حممد، مفردات غريب القرآن، )بريوت: دار الكتب العلمية، 2005(، جملد األول، ص. 522

3   ابن األثري جمد الدين أبو السعادات املبارك، النهاية يف غريب األثر، )بريوت: مكتبة العلمية، 1979(، جملد اخلامس، ص. 399
Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, )Jakarta: Balai Pustaka 2001) h. 751  4
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املســلمون.

فالوســطية املــراد بهــا ليســت روحــا للتســاهل يف الرشيعــة أوختفيفهــا، ولكــن املــراد بهــا كمــا هومعروف 
بعبــارة  »مــن غــري إفــراط ول تفريــط«. وبعبــارة أخــرى، ل اتلطــرف إىل ايلمــني ول اتلطــرف إىل اليســار. ول 
ننكــر أن بعــض املســلمني فهــم معــى الوســطية بأنهــا حركــة التســاهل يف الــرشع. فمعرفــة معــى الوســطية و 

خصائصهــا أمــر مهــم للغايــة  كيــال خنطــئ يف فهمهــا.

فالوســطية يف ادليــن يه عــدم الغلــو فيــه املتجــاوز حلــدود اهلل ســبحانه وتعــــــاىل. كمــا قــال عــز وجــل: 
ــُل  ــْن َقبْ ــوا ِم ــْد َضلُّ ــْوٍم قَ ــَواَء قَ ْه

َ
ــوا أ ــِقّ َوَل تَتَِّبُع ــرْيَ احْلَ ــْم َغ ــوا يِف ِديِنُك ــاِب َل َتْغلُ ــَل الِْكتَ ْه

َ
ــا أ ــْل يَ ﴿قُ

ــِبيِل﴾ً )املائــدة 77(. فــال جيــوز نلــا أن نقــّص حبيــث ننتقــص حــدا  ــوا َعــْن َســَواِء السَّ ــوا َكِثــرًيا وََضلُّ َضلُّ
َ
َوأ

مــن حــدود اهلل ســبحانه وتعــاىل. وأمــا تعريــف الوســط يف ادليــن فهــو اتلمســك بالســنة والســرية انلبويــة.
ج. الوسطية يف منظور احلديث.

ل تــكاد تذكــر لكمــة الوســط أو الوســطية يف األحاديــث انلبويــة. فــي إن وجــدت، فــي احلديــث اذلي 
ــه جامــع األصــول يف أحاديــث الرســول: »خــري األمــور أوســطها«1.  ومــع  ذكــره اإلمــام ابــن األثــري يف كتاب
ــد اهلل  ــن عب ــيع املعــروف بمطــرف ب ــول اتلاب ــه ق ــث، ولكن ــه ليــس حبدي ــرون أن ــني ي ــإن املحدث ــك، ف ذل

الشــخري.

رغــم ذلــك، هــذا ليعــين أن الوســطية لتعــرف يف الســنة، ولكــن املعــروف بأنهــا تعــر »بالقصــد« اذلي 
يــرادف معــى اتلوســط واإلعتــدال يعــين الوســط. كمــا وجــدت أيضــا اســتعمال لكمــة القصــد يف القــرآن 
ــان: ل تــرع  ــاه عنــد أيب حي ــِيَك﴾ً )لقمــان 19(. ومعن ــْد يِف َمْش الكريــم يف نصيحــة لقمــان لبنــه ﴿َواقِْص

رسعــة عنــد املــي كمــن تابعــه اخلــوف ولتبطــئ بطئــا كملتكــر2. 

أمــا حديــث انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص اذلي ذكــره فيــه لفــظ القصــد اذلي يعــين اتلوســط فهــو مــارواه ابلخــاري عــن 
 َ يِب ُهَريـْـَرَة ريَِضَ اهلُل َعنـْـُه، قَــاَل: قَــاَل رَُســوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »لـَـْن ُينَــيِجّ

َ
أيب هريــرة ريض اهلل عنــه كمــا يــي : َعــْن أ

ُدوا  ــٍة، َســِدّ ــَدِن اهلُل بِرمَْحَ ْن َيتََغمَّ
َ
نَــا، إِلَّ أ

َ
نـْـَت يَــا رَُســوَل اهلِل؟ قَــاَل:  »َوَل أ

َ
َحــًدا ِمنُْكــْم َعَملُــُه«. قَالـُـوا: َوَل أ

َ
أ

جْلـَـِة، َوالَقْصــَد الَقْصــَد َتبْلُُغــوا«. )َرَواُه ابُلَخــاِري(3.  ٌء ِمــَن ادلُّ َوقَاِرُبــوا، َواْغــُدوا َوُروُحــوا، ويََشْ

باإلضافــة إىل ذلــك، حديــث انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص عندمــا رأى بعــض انلــاس اذلي يطيــل إطالــة يف العبــادة: َعــْن 
ــاَلُم َيْمــِي َبــنْيَ يـَـَديَّ  ــاَلة َوالسَّ ّ َعلَيـْـِه الصَّ نـَـا بِانلَّــيِبِ

َ
ّ قـَـاَل َخرَْجــُت َذاَت يـَـْوٍم حِلَاَجــٍة فَــإَِذا أ ْســلَِيِ

َ
بَُريـْـَدَة األ

ــُجوَد  ــوَع َوالسُّ ُك ــِرُ الرُّ ــِيّ يُْك ــٍل يَُص ــا بِرَُج يِْدينَ
َ
ــنْيَ أ ــُن َب ــإَِذا حَنْ ــا فَ يًع ــِي مَجِ ــا َنْم ــِدي فَاْنَطلَْقنَ ــَذ بِيَ َخ

َ
فَأ

ــَع َبــنْيَ يََديـْـِه فََجَعــَل  ْعلَــُم َفــرَتََك يَــِدي ِمــْن يَــِدهِ ُثــمَّ مَجَ
َ
تُــَراُه يُــَرايِئ َفُقلْــُت اهلُل َورَُســوهُلُ أ

َ
َفَقــاَل انلَّــيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص أ

يــَن َيْغِلبـْـُه«.  اٍت( فَإِنَّــُه َمــْن يَُشــادَّ َهــَذا ادِلّ ُبُهَمــا َوَيْرَفُعُهَمــا َوَيُقــوُل: »َعلَيُْكــْم َهْديـًـا قَاِصــًدا )ثـَـاَلَث َمــرَّ يَُصِوّ
1   ابن األثري جمد الدين أبو السعادات املبارك، جامع األصول يف أحاديث الرسول، )بريوت: مكتبة دار البيان، 1972(، جملد العارش، ص. 130. وكذا روى البيهقي أبو بكر 

أمحد بن احلسني بن عيل اخلرساين، كتاب شعب اإليامن، )الرياض: مكتبة الرشد، 2003(، جملد اخلامس، ص. 396. وأيضا روى ابن سعد حممد بن سعد البرصي الزهري، طبقات 
الكربى، )بريوت: دار صادر، دون سنة االصدار(، جملد السابع، ص. 623. وكذا الطربي حممد جرير بن يزيد اآلمايل، جامع البيان يف تأويل القرآن، )بريوت: مؤسسة الرسالة، 

2000(، جملد الثالث، ص. 143
2   أبو حيان حممد بن يوسف بن عيل النحوي األندليس، تفسري البحر املحيط، )بريوت: دار الكتب العلمية، 2001(، جملد السابع، ص. 183.

3   رواه اإلمام البخاري يف صحيحه عند كتاب الرقائق باب القصد واملداومة عىل العمل، رقم حديث 6463.
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 .1) َهــيِبُّ ــُه اذلَّ ــد َوابَليَْهــِي َواحلَاِكــم وََســَكَت َعنْ مْحَ
َ
)َرَواُه أ

ويف هــذا املعــين، شــهادة الصحــايب جابــر بــن ســمرة ريض اهلل عنــه خلطبــة انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص يــوم اجلمعــة: َعــْن 
ــُه قَْصــًدا«  ــَواِت فَاَكنَــْت َصاَلتُــُه قَْصــًدا، وَُخْطبَتُ لَ ّ ملسو هيلع هللا ىلص الصَّ ــيِبِ َصــِيّ َمــَع انلَّ

ُ
ــاَل: »ُكنْــُت أ ــِر بْــِن َســُمَرَة، قَ َجابِ

ــة  ــرية مزيل ــة ول قص ــة مرهق ــة ل طويل ــالة واخلطب ــط يف الص ــا اتلوس ــد هن ــى القص ــِلم(2.  ومع )َرَواُه ُمْس
للمعــى. هكــذا صــالة انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص وخطبتــه يف صــالة اجلمعــة.

ــاَل  ــاَل: قَ ــاٍس قَ كمــا يوجــد لفــظ الغلــو املضــاد للتوســط يف حديــث انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص كمــا يــي: َعــْن ابـْـِن َعبَّ
يــِن«  ْهلـَـَك َمــْن َكَن َقبْلَُكــْم الُْغلـُـوُّ يِف ادِلّ

َ
يــِن فَإِنَّــُه أ َهــا انلَّــاُس إِيَّاُكــْم َوالُْغلـُـوَّ يِف ادِلّ يُّ

َ
رَُســوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »يـَـا أ

)َرَواُه النََّســايِئ َواْبــُن َماَجــه(3. 

يف هــذا احلديــث تنبيــه رصيــح مــن انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص تلجنــب الغلــو املجــاوز للحــدود يف ادليــن. فــل شــيئ 
يتجــاوز احلــد ليــس فيــه خــري. وقــد نبــه انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص أمتــه لعــدم اتلنطــع املــؤدي إىل اهلــالك. فــي احلديــث: 
ُعــوَن« قَالََهــا ثاَلثـًـا. )َرَواُه ُمْســِلم(4.  ومعــى اتلنطــع  َعــْن َعبـْـِد اهلِل قَــاَل: قَــاَل رَُســوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َهلَــَك الُْمتَنَِطّ

يف هــذا احلديــث هــو جمــاوزة احلــدود يف القــول و العمــل.
د. مبادئ وخصائص الوسطية يف احلديث انلبوي

ــرز خصائــص تعايلــم ادليــن اإلســاليم يه الوســطية، يعــين العتــدال والقصــد واختــاذ الســبيل  مــن أب
ــك مــا  ــق املظاهــر اإلســالمية ل جتــدي ال الفــوىض واملشــالك. ذل ــل. أمــا الغلــو و اتلطــرف يف تطبي األمث
ل يريــده الــرشع ألن الغايــة مــن ادليــن حتليــل املشــاكيل املتداولــة بــني املجتمــع. وتطــور حيــاة اإلنســان 
يف احلــني مــن ســن اهلل الغظيــم حيــث جنــد الفرقــات بــني املجتمــع املــدن اذليــن يعيشــون جنبــا جبنــب. 
وبهــذه اإلختالفــات والفرقــات باملعــى األوســع قــد أدت تفاعــل ومشــاركة بــني أعضــاء املجتمــع ملســاعدة 
بعــض بعضــا. وذللــك، فــإن فهــم معــاىن الوســطية وخصائصهــا مــن خــالل أخــالق انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص يف اغيــة املهــام.

اإلســالم كديــن ونظــام احليــاة البرشيــة يف دورهــا تأكــد أهميــة خالفــة انلــاس يف األرض. كنظــام احليــاة، 
ــذه  ــق ه ــع تطبي ــا. فم ــام به ــا واإلهتم ــب أخذه ــي جي ــية ال ــادئ أساس ــا مب ــد( هل ــطية )أو القص ــإن الوس ف

املبــادئ كمــا علمنــا املصطــى فــإن الوســطية يمكــن نلــا حتقيقهــا. وفيمــا يــي بعــض تلــك املبــادئ:

ــطية يه  ــان للوس ــد املع ــن أح ــأن م ــبقا ب ــا س ــا أوضحن ــى(؛ كم ــل واملجت ــة )األفض اخلريّي  .1
ــرازي يف تفســريه اذلي يمثــل معــى »أمــة وســطا« هــو  ــة أو أفضــل األمــة. قــال اإلمــام الفخــر ال اخلريي
ُمــُروَن بِالَْمْعــُروِف َوَتنَْهــْوَن 

ْ
ْخرَِجــْت لِلنَّــاِس تَأ

ُ
ــٍة أ مَّ

ُ
اخلرييــة واألفضليــة، كمــا قــال تعــاىل: ﴿ُكنْتُــْم َخــرْيَ أ

ــاهلِل﴾ً )آل عمــران 110(5.  فاألمــر باملعــروف وانلــى عــن املنكــر ســيتم مســار  ــوَن بِ َعــِن الُْمنَْكــِر َوتُْؤِمنُ
الســالم لأمــة مــن املخالفــات والضــاللت. وهــذا مــن العمــل والرســالة الــى جــاء بهــا مجيــع األنبيــاء 

1   رواه اإلمام أمحد يف مسنده من رواية بريدة األسلمي، حديث رقم 22963. وكذا رواه احلاكم يف املستدرك عند كتاب صالة التطوع، رديث رقم 1176. والبيهقي يف شعب 
اإليامن عند كتاب الصيام باب القصد يف العبادة، حديث رقم 3600. 

2   رواه مسلم يف صحيحه عند كتاب اجلمعة باب ختفيف الصالة و اخلطبة، رقم حديث 866.
3   رواه النسائي يف سننه عند كتاب احلج باب التقاط احلىص ، حديث رقم 3057. وروى ابن ماجه يف سننه عند كتاب احلج باب قدر احلىص، حديث رقم 3029.

4   رواه مسلم يف صحيحه عند كتاب العلم باب هلك املتنطعون ، رقم حديث 6955.
5   الفخر الرازي حممد بن عمر بن احلسن الرازي الشافعي، تفسري الكبري، )بريوت: دار إحياء الرتاث، بدون سنة اإلصدار(، جملد األول، ص. 631.
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واملرســلني. فاألمــة اإلســالمية رائــد ذللــك ويف القيــام بهــذا املهــام حيتــاج إىل احلكمــة وحســن اتلطلعــات 
ــوة  ــين ادلع ــار يع ــني الكف ــالم ب ــوة اإلس ــيب ملسو هيلع هللا ىلص يف دع ــك انل ــت ذل ــد مارس ــالم. وق ــم الس ــق قي تلحقي
املتعاطفــة والســلمية. ادلعــوة بالقــدوة احلســنة أبلــغ يف توصيــل مفاهيــم حــول اإلســالم حــى ملســت 

ــة للكــون1.  ــت الرك القلــوب وجلب

ــرآن  ــال يف الق ــا ق ــر اهلل كم ــن أوام ــس م ــني الن ــة ب ــق العدال ــاف؛ تطبي ــة أو اإلنص العدال  .2
لَّ 

َ
اِمــنَي هلِلِ ُشــَهَداَء بِالِْقْســِط َوَل جَيِْرَمنَُّكــْم َشــنَآُن قَــْوٍم ىلَعَ أ يــَن آَمنُــوا ُكونـُـوا قَوَّ ِ

َهــا اذلَّ يُّ
َ
الكريــم: ﴿يـَـا أ

ُقــوا اهلَل إِنَّ اهلَل َخِبــرٌي بَِمــا َتْعَملُــوَن﴾ً )املائــدة 8(. العدالــة ينبــي  قْــَرُب لِلتَّْقــَوى َواتَّ
َ
َتْعِدلـُـوا اْعِدلـُـوا ُهــَو أ

أن تقــام بــني املســلمني وغريهــم. واتلمســك بشــعار العدالــة تظهــر بالصــدق واألمانــة والرفــق والرمحــة 
بــني انلــاس. لقــد فــر انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص الوســطية بمعــى العدالــة كقــال أبــو ســعيد اخلــدري ريض اهلل عنــه2.  
مفهــوم العدالــة كمــا جــاء يف القــرآن تبــدأ مــن العدالــة يف اتلوحيــد إىل املعتقــدات عــن قيــام الســاعة 
ــا املعــارصة حــول املعاملــة القتصاديــة. العدالــة يف العتقــاد بمعــى أن ل  وعــن اإلمامــة حــى القضاي
يــرشك بــاهلل شــيئا كوصيــة لقمــان لبنــه )لقمــان 13(، والعدالــة يف األرسة تظهــر بتوفــري العيــش الكريــم 
والقيــام بأفضــل الوجــه خلدمــة أبنــاء األرسة )ابلقــرة 282-283(، والعدالــة يف احلكــم والقانــون. بشــل 

اعم. 

اتلــوازن هــو إعطــاء لك ذي حــق حقــه ، مــن غــري ارساف ول تضييــق. واتلــوازن ل جيــدى   .3
ال مــع اتلنظيــم كمــا قــال تعــاىل يف ســورة الرمحــن األيــة 7. ويتمثــل كمــال الرشيعــة اإلســالمية يف توازنــه 
بــني األمــور ادلنيويــة واألخرويــة. اتلــوازن هــو رضورة اجتماعيــة، وذلا فــإن أمــور احليــاة ليســتقيم إمــا 

ــة إل باتلــوازن. وســوف تتــرر يف اتلفاعــل الجتمــايع3.  ــة والجتماعي ــاة الفردي احلي

ــري  ــم لك رأي غ ــري ويته ــآلراء الغ ــس ل ــالق انلف ــرط أدى إىل انغ ــب املف ــامح: فاتلعص التس  .4
موافــق لرأيــه مــن الضــاللت والواهيــات. يف حــني لقــد قــال الســلف الصالــح بــأن لك واحــد منــا تؤخــذ 

ــيب ملسو هيلع هللا ىلص.  ــواهل إل انل ــض أق وترف

الستقامة؛ يعى اإلستقامة يف ادلفاع عن احلق وانلى عن املنكرات واملخالفات.   .5

ــد  ــأن اهلل يري ــك ب ــر. وذل ــن ي ــو دي ــالم ه ــالك؛ اإلس ــاء ىلع مش ــى بقض ــرج  يع ــع احل رف  .6
اليــر ول يريــد العــرىلع عبــاده. وادليــن ل ترهــق احليــاة اإلنســانية، بــل تلوجيــه احليــاة أســهل و أيــر. 
قــال اهلل تعــاىل: ﴿يريــد اهلل بكــم اليــر ول يريــد ول يريــد بكــم العــر﴾ )ابلقــرة 185( وقــوهل تعــاىل: 
يــِن ِمــْن َحــَرٍج﴾ ) احلــج 87(. وقــال انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص: َعــْن اَعئَِشــَة ريَِضَ اهلُل َعنَْهــا  ﴿َوَمــا َجَعــَل َعلَيُْكــْم يِف ادِلّ
ــإِْن َكَن 

ُهَمــا َمــا لـَـْم يَُكــْن إِْثًمــا فَ يَْرَ
َ
َخــَذ أ

َ
ْمَريْــِن َقــطُّ إِلَّ أ

َ
َ رَُســوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َبــنْيَ أ َهــا قَالـَـْت: »َمــا ُخــرِيّ نَّ

َ
أ

ــُه« )رواه ابلخــاري ومســلم وأبــو داود(. وقــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص آمــرا باتليســري:  ــاِس ِمنْ ْبَعــَد انلَّ
َ
إِْثًمــا َكَن أ

1  د. عيل حممد الصاليب، الوسطية يف القرآن الكريم، )بريوت: دار النفائس، 1997(، ص. 224
2   رواه البخاري يف صحيحه عند كتاب أحاديث األنبياء باب قوله تعاىل: »إنا أرسلنا نوحا...«، حديث رقم 3091.

3   املرجع السابق
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ــُروا« )رواه ابلخــاري ومســلم(1.  واختصارالقــول، يوّجــه انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص  نُوا َوَل ُتنَِفّ وا وََســِكّ ُ وا َوَل ُتَعــِرّ ُ » يـَـِرّ
األمــة باتليســري ويأمرهــم بــه، ألن حيــاة األمــة اإلســالمية بــني يــدي املجتمــع تعطيهــم الطمأنينــة ونــرش 

املنفعــة فضــال عــن توفــري احللــول للمشــالك الــي يواجهونهــا وليــس مصــدرا للمشــالك نفســها.
ه. تطبيقات مفهوم األحاديث انلبوية حول الوسطية.

احلديــث هــو املصــدر الرئيــي لإلســالم بعــد القــرآن. والوســطية يه مــن أبــرز وأهــم املمــزات الــي 
يمكــن نلــا أن نتأصلهــا مــن حيــاة انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص. وتطبيــق معالــم الوســطية أســاس ناجح إلظهــار وجه اإلســالم 
اهلــادء والســلي يف وســط املجتمــع ادلويل. ويف تطبيــق هــذه املعالــم حباجــة اىل ان نتفحــص مــن األحاديــث 
انلبويــة بطريقــة املقارنــة الشــمويلة. حــى نتبــني نلــا احلقائــق مــن حيــاة انلــيب حممــد ملسو هيلع هللا ىلص الــى تصــور فهمــا 
دقيقــا ملفهــوم الوســطية نفســها. واكنــت حيــاة انلــيب حممــد ملسو هيلع هللا ىلص وممارســته لــيء مــا، بيانــا وتفســري املعــان 
القــرآن. إذا أخــذ أحــد حديثــا مــا مــن أحاديــث انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص واختــار جزئيــا منــه فقــط ويــرتك حديــث آخــر، 

ســوف يــؤدي إىل األخطــاء يف الفهــم ويــؤدي إىل األخطــاء يف اتلطبيــق. 

وباإلضافــة إىل ذلــك، يعتــر خطــوة هامــة أخرى يف فهــم احلديــث يه معرفة أســباب ورود احلديــث. وذللك 
فمعرفــة أســباب ورود احلديــث أصبــح بابــا خاصــا وهامــا جــدا يف مباحــث علــوم احلديــث ومصطلحاتــه. 
ــن هل فهــم العلــة واحلكمــة الــواردة واملضمونــة يف احلديــث. ومــع  ألنــه، مــع العلــم بأســباب الــورود يمِكّ
ذلــك، جيــب أن يكــون لفهــم أحاديــث انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص الرجــوع إىل شح العلمــاء و ّشاح احلديــث. وكذلــك فهم 
ــواردة يف احلديــث  اإلصطلحــات الغريبــة مــع الرجــوع إىل كتــاب غريــب احلديــث لستكشــاف املعــاىن ال
حماولــة مهمــة لفهــم معــى احلديــث. ومــع ذلــك يتبــى فهمــا جيــدا وصحيحــا لفهــم ممارســة حيــاة انلــيب 

ملسو هيلع هللا ىلص.

نـَـِس ْبــَن َمالـِـٍك 
َ
مثــال ىلع موقــف العتــدال يف العبــادة. كمــا يمكــن أن يــرى يف احلديــث اتلــال: َعــْن أ

ــا  ّ ملسو هيلع هللا ىلص فَلَمَّ ــيِبِ ــاَدِة انلَّ لُوَن َعــْن ِعبَ
َ
ّ ملسو هيلع هللا ىلص يَْســأ ــيِبِ ْزَواِج انلَّ

َ
ــوِت أ ــُه َيُقــوُل: َجــاَء ثاََلثَــُة رَْهــٍط إِىَل ُبيُ ريَِضَ اهلُل َعنْ

ــَر قَــاَل  خَّ
َ
َم ِمــْن َذنِْبــِه َوَمــا تَأ ّ ملسو هيلع هللا ىلص قـَـْد ُغِفــَر هَلُ َمــا َتَقــدَّ ْيــَن حَنـْـُن ِمــْن انلَّــيِبِ

َ
ُّوَهــا َفَقالـُـوا َوأ ُهــْم َتَقال نَّ

َ
وا َكأ ْخــِرُ

ُ
أ

ُل  ْعــزَتِ
َ
ــا أ نَ

َ
ــاَل آَخــُر أ ــُر َوقَ فِْط

ُ
ــَر َوَل أ ْه ُصــوُم ادلَّ

َ
ــا أ نَ

َ
ــاَل آَخــُر أ ــًدا َوقَ بَ

َ
ــَل أ َصــِيّ اللَّيْ

ُ
ــإِِنّ أ

ــا فَ نَ
َ
ــا أ مَّ

َ
ــْم أ َحُدُه

َ
أ

َمــا َواهلِل إِِنّ 
َ
ــْم َكــَذا َوَكــَذا أ يــَن قُلْتُ ِ

ــْم اذلَّ ْنتُ
َ
بَــًدا. فََجــاَء رَُســوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص إيَِلِْهــْم َفَقــاَل: »أ

َ
ُج أ تَــَزوَّ

َ
النَِّســاَء فَــاَل أ

ُج النَِّســاَء َفَمــْن رَِغــَب َعــْن ُســنَِّي  تـَـَزوَّ
َ
ْرقـُـُد َوأ

َ
َصــِيّ َوأ

ُ
فِْطــُر َوأ

ُ
ُصــوُم َوأ

َ
ْتَقاُكــْم هَلُ لَِكــيِنّ أ

َ
ْخَشــاُكْم هلِلِ َوأ

َ
أل

«. )ُمتََّفــٌق َعلَيْــِه(2.  فَلَيـْـَس ِمــيِنّ

ويوضــح مــن خــالل احلديــث حيــاة العتــدال مــن حيــاة انلــيب حممــد ملسو هيلع هللا ىلص كلبــرش يف العبــادة. حتقيــق 
معــى  اتلــوازن بــني األمــور ادلنيويــة واآلخرويــة. وحنــن مجيعــا نعــرف مــن خــالل لكمتــه أنــه أكــر وأتــى 
انلــاس إىل اهلل عزوجــل. ومــع ذلــك، فانــه يــزتوج النســاء، ويــأكل ويــرشب وينــام يف الليــل كمــا يفعــل غريه. 

هــذا هــو أفضــل وأحســن قــدوة وأســوة حســنة جلميــع املســلمني ىلع اإلطــالق.
1   رواه البخاري يف صحيحه عند كتاب األدب باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص يرسوا والتعرسوا، حديث رقم 5660. وكذا روى مسلم يف صحيحه عند كتاب اجلهاد باب األمر 

بالتأسى، حديث رقم 3264.
2   روى إمام البخاري يف صحيحه عند كتاب النكاح باب الرتغيب يف النكاح، حديث رقم 5063. وكذا روى مسلم يف صحيحه عند النكاح باب استحباب النكاح، حديث 

رقم 1401.
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الرشيعــة اإلســالمية يه قانــون احليــاة ، لــم تتغــري ىلع ممــر العصــور، ألنــه يــأت مــن عنــد اهلل ســبحانه 
وتعــاىل. واهلل عليــم بمــا كن ومــا يكــون وكيــف كن وســوف يكــون مــن األمــور املاضيــة واآلتيــة حــى 
ــة.  ــة البرشي يــرث األرض مــن عليهــا. ذللــك شع اهلل الرشيعــة اإلســالمية وفقــا للظــروف والواقــع للحي
ــة  ــص املعرف ــك لق ــاد، وذل ــف واتلض ــل واتلحري ــري واتلبدي ــة للتغي ــة ُعرض ــني الوضعي ــس القوان ىلع عك
اإلنســانية وقدرتهــم املحــدودة للمــاىض واملســتقبل، مــا أصــدروا مــن القوانــني ايلــوم، وغــدا قــد ل تعــد 
مناســبة وحيتــاج مــن جتديــده. فــإن شيعــة اهلل لــن يتغــري إىل األبــد، ومناســبة جلميــع األزمــان واألمــاكن. 
وكمــا نعلــم أيضــا بــأن الرشيعــة اإلســالمية دليهــا مرونــة قــادرة ىلع مواجهــة حتديــات العصــور يف أي حالة. 

ز. اخلاتمة
مــن الــرشح املتقــدم نلخــص بــأن اخلصائــص الاكمنــة يف تعايلــم اإلســالم يه الوســطية )القصــد( كمــا 
مــارس انلــيب حممــد ملسو هيلع هللا ىلص وبينــه يف احلديــث. مــن خــالل مفهــوم مبــادئ الوســطية تظهر وجه اإلســالم ســالما 
وررمحــة. وعكــس ذلــك، مــن املواقــف املبالغــة يف ادلين يســبب مــن اإلفــراط واتلفريــط ســببت الحنرافات 
يف الفهــم واملمارســة أحــاكم ادليــن ممــا تــيء مظهــر اإلســالم كديــن الســالم والرمحــة. وذللــك، فــإن مجيــع 
ــد( ويه  ــث بالقص ــق يف األحادي ــطية )ويطل ــص الوس ــادئ وخصائ ــودة إىل مب ــم الع ــلمني لزمه ــارص املس عن
اخلرييــة، العدالــة، التســامح، اتلــوازن، الســتقامة )اثلبــات( و رفــع احلــرج. عــى اهلل يوفــق هــذه األمــة 

أفضــل الطريقــة إلظهــار وإقامــة شــعار الوســطية. واهلل أعلــم واحلمــد هلل.
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ملخص ابلحث: مفهوم الرمحة 
ــرآن  ــل الق ــوء تزي ــة ىلع ض ــد ادلراس ــدف بتحدي ــك اهل ــق ذل ــاهمة حتقي ــث ىف مس ــذا ابلح ــى ه يس
وصياغــة مفهــوم نظــام قيــم ادلعــوة القرآنيــة املعــارصة وتتّبــع احليــاة الجتماعيــة للمجتمــع وفــق اتلفكــري 
املعــارص وتطبيقــه ىف ســومطرة الشــمايلة إندونيســيا. يعــرض هــذا ابلحــث أن الرمحــة صفــة اهلل وهــو الرمحن 

الرحيــم، واإلســالم ديــن الرمحــة، واألنبيــاء رســل الرمحــة، والقــرآن كتــاب الرمحــة. 

اللكمات الرئيسية: الرمحة، القرآن، املعارصة، اتلفسري
اتلقديم

إن الرمحــة صفــة كريمــة واعطفــة إنســانية نبيلــة، تبعــث ىلع بــذل املعــروف، وإاغثــة امللهــوف، وإاعنــة 
املحــروم، وكــف العســف والظلــم، ومنــع اتلعــدي وابلــي. وقــد أراد اإلســالم من جانــب أن يطبع املســلمني 
بهــا حــى تمتلــئ قلوبهــم خــرياً وبــراً وتفيــض ىلع العاملــني رجــاء وأمــاًل، إن طبيعــة اإلســالم ســهلة ســمحة 
رحيمــة، وهــو يريــد أن يطبــع انلفــوس بطابــع الرمحــة، وأن ينشــئهم ىلع هــذه الفضيلــة حــى ينعــم العاملــون 

يف ظلهــا الــوارف، ويعيشــوا يف كنفهــا آمنــني، ويــزل عليهــم ســالم اهلل ورمحتــه وبراكتــه. 

أضــف إىل ذلــك، وجــد ابلاحــث اذليــن يتلــون القــرآن ول يفهمــون مــا قــرأوه، ول تؤثـّـر هــذه اتلــالوة يف 
نفوســهم ول تنجــذب إيلــه أفئدتهــم ول يعملــون بأوامــره ول جيتنبــون مناهيــه ول يتأّدبــون بآدابــه العايلــة. 
ــْوَراَة ُثــمَّ لـَـْم حَيِْملُوَهــا  ّلُــوا اتلَّ يــَن مُحِ ِ

هــم أشــبه يشء بأصحــاب اتلــوراة اذليــن قــال اهلل يف حقهــم ﴿َمثَــُل اذلَّ
ْســَفاًرا﴾ شــبه اهلل أصحــاب اتلــوراة اذليــن يتلونهــا وحيفظونهــا ول يعملــون بمــا فيهــا 

َ
َكَمثـَـِل احْلَِمــاِر حَيِْمــُل أ

باحلمــار اذلي حيمــل كتبــاً ول ينتفــع بمــا فيهــا مــن علــم وفــّن وإدراك.

فلــي يبعــد ابلاحــث عــن هــذا املثــل ويــأت الرمحــة كمــا أراده القــرآن الكريــم كتــب ابلاحــث هــذا 
ــة  ــول دراس ــدور ح ــث ي ــذا ابلح ــة. وه ــوة القرءاني ــا يف ادلع ــة أثره ــوم الرمح ــن مفه ــاول ع ــث يلتن ابلح
واقعيــة ىف ســومطرة الشــمايلة، إندونيســيا، أو كيفيــة إجيــاد الرمحــة ىف تطويــر ادلعــوة القرآنيــة املعــارصة ىف 

ــيا. ــمايلة، إندونيس ــومطرة الش س
مفهوم الرمحة يف منظور علماء اللغة والقرآن

قبــل أن يدخــل ابلاحــث إىل أثــر الرمحــة يف ادلعــوة القرءانيــة يتحــدث ابلاحــث عــن مفهــوم الرمحــة يف 
ــل، ورد  املنظــور القــرآن لغــة واصطالحــا، وكيــف يفهمــه املفــرون. لفــظ الرمحــة مفهــوم إســاليم أصي
ذكــره يف القــرآن الكريــم يف حنــو ثمانيــة وســتني ومائــي )268( موضــع، وقــد ورد يف أكــر مواضعــه بصيغــة 
الســم، حنــو قــوهل ســبحانه: ﴿إنــه هــو اتلــواب الرحيــم﴾1، وورد يف أربعــة عــرش موضعــاً بصيغــة الفعــل، حنــو 

قــوهل ســبحانه: ﴿قالــوا لــن لــم يرمحنــا ربنــا﴾2.

ــَم بعضهــم  ــُت عليــه، وتَراَحــَم القــوُم رَِح ْ ــُه وتَرمَحَّ ــُة مثلــه، وقــد رمَِحْتُ ــُف، واملرمَْحَ ــُة واتلََّعطُّ قَّ الرَّمْحــة الِرّ

سورة البقرة 37  1
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بعضــاً، والرَّمْحَــُة املغفــرة1. والرُّحــم واملرمحــة والرمحــة بمعــى واحــد. والرَِّحــم: عالقــة القرابــة. وســميت رحــم 
األنــى رمحــاً مــن هــذا؛ ألن منهــا مــا يكــون مــا يرحــم ويــرزق هل مــن ودل.

ولفظ الرمحة يف القرآن ورد ىلع عدة معان: 

أول، الرمحــة الــي يه صفــة اهلل جــل وعــال، تثبــت هل ىلع مــا يليــق جبــالهل وعظمتــه، مــن ذلــك قــوهل 	 
عــز وجل: ﴿ورمحــي وســعت لك يشء﴾2، وقــوهل ســبحانه: ﴿وربــك الغــين ذو الرمحــة﴾3. والرمحــة كصفــة 
هلل ســبحانه يه األكــر وروداً يف القــرآن  الكريــم. وســيتحدث ابلاحــث عــن مضمــون صفــة رمحــة اهلل بعــد 

 . ا هذ

ثانيــا، الرمحــة بمعــى اجلنــة، مــن ذلــك قــوهل تعــاىل: ﴿أولــك يرجــون رمحــة اهلل﴾4 أي: يطمعــون أن 	 
يرمحهــم اهلل، فيدخلهــم جنتــه بفضــل رمحتــه إياهم.  

ثاثلــا، الرمحــة بمعــى انلبــوة، مــن ذلــك قــوهل ســبحانه: ﴿واهلل خيتــص برمحتــه مــن يشــاء﴾5، قال عــي 	 
بــن أيب طالــب ريض اهلل عنــه: ﴿خيتــص برمحتــه﴾، أي بنبوتــه، خــصَّ بهــا حممــداً ملسو هيلع هللا ىلص. وهــذا ىلع املشــهور 
يف تفســري الرمحــة يف هــذه اآليــة. ومــن هــذا القبيــل قــوهل تعــاىل: ﴿وآتــان رمحــة مــن عنــده﴾6، أي: نبــوة 

ورســالة. 

رابعــا، الرمحــة بمعــى العطــف واملــودة، مــن ذلــك قــوهل ســبحانه: ﴿حممــد رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واذليــن 	 
معــه أشــداء ىلع الكفــار رمحــاء بينهــم﴾7، قــال ابلغــوي: متعاطفــون متــوادون بعضهــم بلعــض، كلــودل مــع 
الــوادل. وحنــو هــذا قــوهل عــز وجــل: ﴿وجعلنــا يف قلــوب اذليــن اتبعــوه رأفــة ورمحــة﴾8، أي: مــودة فــاكن يــواد 

بعضهــم بعضــاً.

ــك 	  ــه فبذل ــل اهلل وبرمحت ــل بفض ــاىل: ﴿ق ــوهل تع ــك ق ــن ذل ــرآن، م ــى الق ــة بمع ــا، الرمح خامس
فليفرحــوا﴾9. فـــالرمحة يف هــذه اآليــة القــرآن. وهــذا مــروي عن احلســن والضحاك وجماهد وقتادة. 

 سادســا، الرمحــة بمعــى املطــر، مــن ذلــك قــوهل تعــاىل: ﴿وهــو اذلي يرســل الريــاح بــرشا بــني يــدي 	 
رمحتــه﴾10، قال الطــري: والرمحــة الــي ذكرهــا جــل ثناؤهــا يف هــذا املوضــع: املطــر. ومــن هــذا القبيــل قــوهل 

عز وجــل: ﴿فانظــر إىل آثــار رمحــة اهلل﴾11. 

ويندرج من إنعام اهلل: 
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ــة﴾1، 	  ــبحانه: ﴿أو أرادن برمح ــوهل س ــك ق ــن ذل ــن اهلل، م ــرزق م ــة وال ــى انلعم ــة بمع أول، الرمح
قال الشــواكن: الرمحــة: انلعمــة والــرزق. ومــن هــذا القبيــل قــوهل عــز مــن قائــل: ﴿قــل لــو أنتــم تملكــون 
خزائــن رمحــة ريب﴾2، قال ابليضــاوي: أي، خزائــن رزقــه، وســائر نعمــه. ومنــه قــوهل عــز وجــل: ﴿مــا يفتــح 

اهلل للنــاس مــن رمحــة﴾3.

ثانيــا، الرمحــة بمعــى انلــص مــن اهلل، مــن ذلــك قــوهل تعــاىل: ﴿قــل مــن ذا اذلي يعصمكــم مــن اهلل 	 
إن أراد بكــم ســوءا أو أراد بكــم رمحــة﴾4، قــال القرطــيب: أي، خــرياً ونــصاً واعفيــة. 

ثاثلــا، الرمحــة بمعــى املغفــرة والعفــو مــن اهلل، مــن ذلــك قــوهل تعــاىل: ﴿كتــب ربكــم ىلع نفســه 	 
ــا  ــل ي ــوهل تعــاىل: ﴿ق ــك أيضــاً ق ــة. ومــن ذل ــة واتلوب ــاده اإلناب ــل مــن عب ــه ســبحانه يقب الرمحــة﴾5 أي، أن

ــه وعفــوه. عبــادي اذليــن أرسفــوا ىلع أنفســهم ل تقنطــوا مــن رمحــة اهلل﴾6، أي: ل تيأســوا مــن مغفرت

رابعا، الرمحــة بمعــى العصمــة مــن اهلل، مــن ذلــك قــوهل تعــاىل: ﴿إن انلفــس ألمــارة بالســوء إل مــا 	 
رحــم ريب﴾7، قال ابــن كثــري: أي: إل مــن عصمــه اهلل تعــاىل. 

ــب مــن 	  ــوهل ســبحانه: ﴿إن رمحــت اهلل قري ــك ق خامســا، الرمحــة بمعــى اثلــواب مــن اهلل، مــن ذل
ــواب.  ــا اثل ــا هن ــة ه ــري: الرمح ــن جب ــعيد ب ــنني﴾8، قال س املحس

سادســا، الرمحــة بمعــى إجابــة ادلاعء، مــن ذلــك قــوهل ســبحانه: ﴿ذكــر رمحــة ربــك عبــده زكريــا﴾9، 	 
قال الشــواكن: يعــين إجابتــه إيــاه حــني داعه وســأهل الــودل.  

ــي  ــاملة، ال ــة والش ــاظ العام ــن األلف ــودة، وىه م ــف وامل ــة العط ــظ الرمح ــى لف ــإن مع ــة، ف وىلع اجلمل
ــد  ــة أن جي ــال غراب ــا ف ــن هن ــه؛ وم ــاه وآخرت ــان يف دني ــود إىل اإلنس ــع يع ــري ونف ــا لك خ ــل يف معناه يدخ
ابلاحــث يف كتــب اتلفســري مــن يفــر لفــظ الرمحــة يف موضــع بمعــى مــن معانيــه، ويفــره آخــر بمعــى 

. ــم املفــِرّ ــكالم وِعلْ ــة ســياق ال ــك لكــه يف انلهاي آخــر، وحيكــم ذل

معاين الرمحة يف القرءان
املطرالقرءانالعطفالنبوةاجلنةصفة اهلل
إجابة الدعاءالثوابالعصمةاملغفرةالنرصالرزق
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أمــا املفكــرون املعــارصون فقــد رأوا منهــم أن الرمحــة اعمــة وشــاملة جلميــع اخلالئــق، بمــا فيــه الاكفرون. 
ىلع ســبيل املثــال: قــول م. مــروان الفاعــوري -رئيســا ملنتــدى الوســطية للفكــر واثلقافــة - والشــيخ األســتاذ 
ادلكتــور عبــد اهلل شــاه - الرئيــس العــام ملجلــس العلمــاء اإلندونيــي فــرع ســومطرة الشــمايلة إندونيســيا 

ىف حــوار مــع ابلاحــث بعــد هــذا.

قــال مــروان الفاعــوري: »يــأت احلديــث عــن الرمحة الــي ينبي أن تســود بــني املؤمنــني أنفســهم. فالعالقة 
بــني املؤمنــني رمحــة، وهــذه الرمحــة يه الــي تقودهــم يف املجمــوع إىل أن يكونــوا رمحــاء ىلع انلــاس مجيعــا، 
رَْســلْنَاَك إِلَّ رمَحــًة 

َ
ألن الرســالة اإلســالمية يف جوهرهــا رمحــة للعاملــني، كمــا وصــف اهلل رســوهل ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿َوَمــا أ

ِلّلَْعالَِمــنَي﴾1. وهــذه أمــور ينبــي اتلأكيــد عليهــا. فالرمحــة بــني املســلمني كأمــة مســلمة ينبــي أن تكــون 
واقعــا معيشــا ل جمــرد شــعارات، ومــا قــد يكــون بــني املســلمني مــن خالفــات وخصومــات ل تصــل إىل 
درجــة الشــدة ىلع أنفســنا. ومــن جانــب آخــر، ل بــد أن نتــدّرج يف شــعور الرمحــة ىلع انلــاس مجيعــا، حــني 
ــا داعة نلخــرج انلــاس مــن الظلمــات إىل انلــور، وأن غــري املســلمني ليســوا يف درجــة واحــدة،  نتذكــر أنن

فهنــاك مــن يعاديــين وهنــاك مــن هــو مســالم.«
تطوير ادلعوة القرآنية ىف سومطرة الشمايلة، إندونيسيا

ــر يف  ــمايلة انلظ ــومطرة الش ــيا ىف س ــرع إندونيس ــر ف ــى األزه ــة خلري ــة العاملي ــاء املنظم إذا رسح أعض
مســلي إندونيســيني وتأمــل يف شــؤونهم جتــاه القــرآن الكريــم جيدهــم يتلونــه وتمــّر بهــم آيــات احلــث ىلع 
اتلوحيــد وإخــالص العبــادة ىلع الطاعــة لرســوهل والستمســاك بعــروة ســنته الوثــى وىلع الرمحــة واملرمحــة، 
فــال حتــرك منهــم ســاكناً ول تردهــم عــن خرافــات وثنيــة غرقــوا فيهــا ألذقانهــم؛ ول عــن أخــالق ذميمــة 
طرحتهــم يف احلضيــض ول عــن شــهوات قتلــت لك فضيلــة فيهــم، كمــا تمــر بهــم آيــات الزجــر عــن املعايص 
وارتــكاب مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن فــال يزجــرون بــه ول حتــدث يف نفوســهم أي تأثــري. ومنشــأ ذلــك 
اهتمامهــم بتجويــد ألفاظــه وإتقــان تالوتــه؛ دون أن يكــون مــع ذلــك تدبــر ملعانيــه أو تفكــر يف مراميــه.

قــال أمحــد حمــي ادليــن العجــوز: »جيــب أن تعمــل بالقــرآن وحتــذر لك احلــذر خمالفتــه يف أمــره أو نهيــه يك 
ل تفــوت الغايــة الرشيفــة الــي نــزل مــن أجلهــا وبنيــت عليهــا العقيــدة اإلســالمية املقدســة. قــال بعــض 
الســلف: نــزل القــرآن يلعمــل بــه فاختــذوا تالوتــه عمــاًل.« أجــل واهلل، وإن القــرآن بــال تدبــر كجســد بــال 
روح، وشــجر بــال ثمــر، وإن قــراءة آيــة واحــدة بفهــم جيــد وعمــل مطابــق خــري بكثــري مــن قــراءة القــرآن 

لكــه بــدون فهــم ول انتفــاع ول عمــل، فمــا أحوجنــا ايلــوم إىل ذلــك اتلدبــر وذلــك اتلفهــم2.

ــمايلة  ــومطرة الش ــيا ىف س ــرع إندونيس ــر ف ــى األزه ــة خلري ــة العاملي ــاء املنظم ــور أعض ــذا، يط وىلع ه
ــك.  ــز ىلع ذل ــم ويرك ــرآن الكري ــج الق ــالمية ىلع منه ــوة اإلس ادلع

ــاة  ــاد احلي ــرق إلجي ــبع ط ــة »س ــورة الفاحت ــي يف س ــوان الرئي ــب يف العن ــع الاكت ــال وض ــبيل املث ىلع س
ــة  ــة اثلاني ــم اهلل«، ولآلي ــدء ىلع لك يشء باس ــر وابل ــة األوىل »الص ــة لآلي ــن الفرعي ــعيدة«، ويف العناوي الس

سورة األنبياء: 107  1
أمحد حميي الدين العجوز، الرجوع إىل القرآن الكريم.  2



83

»الشــكر والعمــل املتقــن«، ولآليــة اثلاثلــة »اإلحســان والرتاحــم«، ولآليــة الرابعــة »العفــو، والعمــل ملــا بعــد 
املــوت«، ولآليــة اخلامســة »العبــادة هلل وحــده«، ولآليــة السادســة »ادلاعء للســعادة: اثلبــات ىلع اإلســالم«، 

ــة الســابعة »تيســري املســألة«1. أجــل إن الرمحــة واقعــة يف أم الكتــاب ومنتــرشة ىف القــرءان. ولآلي

ولســهولة ادلعــوة القرءانيــة أضــاف الاكتــب هــذا اتلفســري 258 بــاور بوينــت لشاســة كمبيوتــر وعرضــه 
ــة  ــجناء واملؤلف ــاىل للس ــا هلل تع ــري وقف ــذا اتلفس ــرش ه ــد ن ــذا لق ــب ه ــتمعني2. جبان ــاهدين واملس ىلع املش

قلوبهــم والطــالب ىف اجلامعــات واملــدارس، بلــغ عــدد هــذا الوقــف عــرشة ألف كتــاب.

ثانيــا، اإلعــالم عــر قنــاة اإلذاعــة ووســائل واتــس أب وليــن. رأى أعضــاء املنظمــة العامليــة خلريــى 
ــا يف نــرش األخبــار واآلراء  األزهــر فــرع إندونيســيا ىف ســومطرة الشــمايلة أن لأعــالم دورا فّعــال رضورّي
ــراد  ــالمية دلى أف ــة اإلس ــة اثلقافي ــاهم يف تنمي ــه يس ــري، أي أن ــالمية ىلع اجلماه ــة اإلس ــات اثلقافي واملعلوم
املجتمــع. ولإلعــالم دور مهــّم ىف احلفــاظ ىلع هوّيــة األمــة وثقافتهــا واحلــث ىلع ممارســته عــن طريــق ادلعوة 
القرآنيــة. كمــا أن اإلعــالم اإلســاليم يســاهم أو يهــدف يف نــرش تعايلــم ادليــن اإلســاليم ومعاجلــة القضايــا 
ادلينيــة ونــرش ثقافــة الرمحــة بــني أفــراد املجتمــع، وكذلــك العمــل ىلع إعــداد رأي اعم منصــف جتــاه ادليــن 
وحقائقــه، ل كمــا حيــاول ابلعــض تصويــره بأنــه ديــن حيــث ىلع العنــف واتلطــرف واإلرهــاب وغريهــا مــن 

الصفــات اذلميمــة. أي تلــك الــي تعمــل ىلع تفرقــة أبنــاء املجتمــع وعزهلــم عــن بعضهــم ابلعــض.

ومــن هنــا كنــت ادلعــوة القرآنيــة تبــدأ عمليتهــا منــذ ســنة 2006م لك يــوم لعــرش دقائــق قبيــل املغــرب 
يف قنــاة إذاعــة مجهوريــة إندونيســا حتــت برنامــج »يــوم واحــد آليــة واحــدة«3. وحــني كتــب هــذا ابلحــث 
)2017( كنــت ادلعــوة القرآنيــة يف هــذه اإلذاعــة بلــغ إىل ســورة فصلــت أي أربعــة ألف حلقــة. وقــد ألــى 
هــذه النــرشة داعيتــان أو أكــر مــن أعضــاء املنظمــة العامليــة خلريــى األزهــر فــرع إندونيســيا ىف ســومطرة 
الشــمايلة4. يتلكــم لك منهــم لفهــم آيــة واحــدة حنــو ثــالث دقائــق إىل خــس دقائــق. وبــدأ هــذه النــرشة بعــد 

البســملة واتلحميــد بقــراءة عنــوان فــريع لــل آيــة أو آيتــني. 

وقــد كتــب هــذا اتلفســري يوميــا منــذ ســنة 2015 مــن أول ســورة الفاحتــة، وف يــوم اثللثــاء، 19 ســبتمر 
2017 بلــغ إىل حلقــة 675 أي ىف ســورة األنبيــاء بــدأ مــن آيــة 83 إىل آيــة 88. وعنــوان هــذه ادلعــوة املنقولــة 
مــن القــرآن هــو »ســبعة أشــياء عــن قــوة الصــر.« ىف آيــة 83 كتــب ىف واتــس أب وليــن كمــا هــو مكتــوب 
ىف تفســري إنســفرايس »الصــر مــن رمحــة اهلل وادلاعء طريــق إيلــه.« ثانيــا ىف آيــة 84، الصــر هــو اســتجواب 
اتلــدرج العمــي. ثاثلــا ورابعــا ىف آيــة 85، الصــر هــو فعــال ومطابقــة الواقــع. خامســا، الصــر هــو صالــح 
ــاء،  ــورة األنبي ــن س ــة 88 م ــريا ىف آي ــب. وأخ ــدم الغض ــر ع ــة 87 الص ــا ىف آي ــاكن. سادس ــان وم ــل زم ل

زين العارفني بن زكريا، تفسري إنسفرايس، ص1 و 2.  1
114باور بوينت حتت ملف »114 إنسفرايس خلف أسامء السور من القرآن الكريم«. و19 باور بوينت حتت ملف سورة اإلرساء، السورة السابعة عرشة. و20 باور بوينت   2

حتت ملف سورة الكهف، السورة الثامنة عرشة. و18 باور بوينت حتت ملف سورة مريم، السورة التاسعة عرشة. و19 باور بوينت حتت ملف سورة اإلرساء، السورة السابعة عرشة. 
و25 باور بوينت حتت ملف سورة طه، السورة العرشون. و9 باور بوينت حتت ملف سورة السجدة، السورة الثانية والثالثون. و14 باور بوينت حتت ملف سورة يس، السورة السادسة 

والثالثون. و8 باور بوينت حتت ملف سورة الواقعة، السورة السادسة واخلمسون. و6 باور بوينت حتت ملف سورة امللك، السورة السابعة والستون. و6 باور بوينت حتت ملف سورة 
اإلنسان، السورة السادسة والسبعون.

زين العارفني بن زكريا، اخلربة من الدعوة القرآنية ىف إذاعة مجهورية إندونيسيا  3
ومن أعضاء املنظمة للدعوة القرآنية عرب اإلذاعة هم: الشيخ الدكتور زين العارفني، الشيخ الدكتور أرديان شاه، الشيخ الدكتور حممد سفيان، الشيخ الدكتور صيام   4

مانورونج، والشيخ رجال شمس الدين املاجستري، والشيخ خملص مبارك املاجستري، والشيخ أرسل بوهان املاجستري، والشيخ رودياوان سيتوروس املاجستري، والشيخ أمر ترميذي 
املاجستري، والشيخ فضل سوديرو البكلريوس، والشيخ أأن أفرينشاه البكلريوس، والشيخ صرب الدين البكلريوس، والشيخ عبد الواحد سليامن املاجستري.
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الصــر هــو اثلقــة بــاهلل. ومــن املعــروف أن الصــر مــن الســلم بمعــى اخلــري ومــن األفعــال املحمــودة.

ــرع  ــر ف ــى األزه ــة خلري ــة العاملي ــاء املنظم ــد أعض ــك. وج ــجيع ىلع ذل ــة والتش ــوة القرآني ــا، ادلع ثاثل
ــزاب  ــين واألح ــع ادلي ــة ذات الطاب ــات اخلريي ــا واجلمعي ــجد والزواي ــمايلة املس ــومطرة الش ــيا ىف س إندونيس
ادلينيــة. فاهلــدف األســايس اذلي تســى ايلــه هــذه املنظمــة هــو نــرش اثلقافــة ادلينيــة وتنميــة الــويع ادليــين 
وبــث روح اتلعــاون واتلضامــن بــني أفــراد املجتمــع، وبعبــارة أخــرى للمؤسســة ادلينيــة بعــد رويح أكــر 
منــه مــادي. وهــذه العمليــة ل تتــم إل عــن طريــق قــرب أفــراد املجتمــع إىل قرآنــه. فادلعــوة القرآنيــة أمــر 

رضورى.

ــد دع عضــو مــن أعضــاء املنظمــة أمــام طــالب اجلامعــات ىف ســومطرة  ــري مــن املناســبات، ق وف كث
الشــمايلة )ســواء كن باجلامعــة اإلســالمية احلكوميــة أو باجلامعــة األهليــة ميــدان أريــا أو جبامعــة ســومطرة 

الشــمايلة(  حنــو عمليــة فهــم القــرآن الكريــم.

ىف  ايلــوم  إىل   2006 ســنة  خــالل  مــن  ابلاحــث  أجــراه  اذلي  إندونيســيا  ىف  العمــي  اتلطبيــق  إّن 
ــورة  ــن س ــة 24 م ــد أن اآلي ــب، تؤك ــة طال ــام مائ ــا أم ــة، وخصوص ــاة اإلذاع ــر قن ــجد وع ــة واملس اجلامع
ــة،  ــة العربي ــادر ىلع اللغ ــري ق ــو كن غ ــاكل، ول ــن األش ــل م ــأي ش ــر ب ــرض اتلدب ــة وتف ــد قاطع حمم
بــرشط عــدم الزيــغ يف قلوبهــم. اآليــة 195 مــن ســورة الشــعراء القائلــة »بلســان عــريب مبــني« 
 ليــس مــن إحــدى شوط اتلدبــر، بــل هــو مــن إحــدى طــرق الرتمجــة اتلفســريية الصحيحــة1.

 

أول، إلدراك معان القرآن واتّباع هداياته. 	 

ثانيا، تيسري فهم القرآن الكريم ىلع املسلمني من غري العرب. 	 

ثاثلا، إطاعة ادلاعية إىل اهلل تعاىل أن يقوم بواجب ادلعوة واتلبليغ. 	 

ــرات 	  ــن املؤث ــداً ع ــالم بعي ــة اإلس ــدون معرف ــن يري ــلمني اذلي ــري املس ــة ىلع غ ــة احلج ــا، إقام رابع
والشــبهات الــي يثريهــا أعــداؤه2. واخلالصــة يه أن املســلم يفهــم آيــات القــرآن كوســيلة نليــل اهلدايــة مــن 
اهلل وىلع العلمــاء املفريــن أن يفهمــوا اللغــة العربيــة كوســيلة لرتمجــة معــاىن القــرآن ىلع وجههــا الصحيح3.

تطور الدعوة القرءانية بطرق ثالثة

اإلعالم عرب قناة اإلذاعة والوسائل طباعة التفسري اإلندونيسي
الدعوة القرآنية والتشجيع على ذلكاالجتماعية واتس أب والين

زين العارفني بن زكريا، تطوير الدعوة القرآنية املعارصة من أجل السالم دراسة واقعية ىف سومطرة الشاملية، إندونيسيا، مقالة ألقاها الباحث ىف امللتقى الرابع للمنظمة   1
العاملية خلريج األزهر الرشيف يف مدينة ملبوك أندونيسيا، تاريخ 17 – 20 أكتوبر 2017

فتحي حممد الزغبي، ترمجة القرآن الكريم.  2
زين العارفني بن زكريا، تدبر آيات القرآن الكريم من الرتمجة اإلندونيسية دون العربية:دراسة واقعية ىف جامعة سومطرة الشاملية اإلسالمية احلكومية، إندونيسيا.  3
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ادلعوة القرآنية يف مساهمة تنمية ثقافة الرمحة

ــي أجراهــا أعضــاء املنظمــة ىف ســومطرة الشــمايلة مطابقــة ىلع منهــج األزهــر  ــة ال إن ادلعــوة القرآني
الرشيــف.. إن الوســطية الــي علمهــا األزهــر الرشيــف مــن مذهبــه األشــعري أدى أعضــاء املنظمــة يؤيــد 
ثقافــة الرمحــة وينرشهــا. أضــف إىل ذلــك، إن حركــة فهــم القــرآن عــر ترمجــة املعــان تنــي ثقافــة الرمحــة 

وتســاهم املنطمــة ىلع ذلــك.

ــم. واحلــوار اذلي أجــراه ابلاحــث  ــع القــرآن الكري رمحــة اإلســالم واضحــة لك الوضــوح إذا فهــم اجلمي
مــع الشــيخ األســتاذ ادلكتــور عبــد اهلل شــاه - الرئيــس العــام ملجلــس العلمــاء اإلندونيــي فــرع ســومطرة 
الشــمايلة وف نفــس الوقــت الرئيــس العــام للمنظمــة العامليــة خلريــى األزهــر فــرع إندونيســيا ىف ســومطرة 

الشــمايلة- ديلــل ىلع ذلــك.

ومســلمو إندونيســيا أْوىل بوســائل اتلجميــع والحــرتام. فمقومــات مجــع األمــة أكــر بكثــري مــن أســباب 
تفرقتهــا، وحــري باملســلمني أن يرتفعــوا عــن لك مــا يفرقهــم، وحــري بالعلمــاء وادلاعة وملزتيم اجلمــااعت أن 
يرتفعــوا عــن املســائل الــي ل تزيدنــا إل كرهــا بلعضنــا. فمــا يــزال مســلمو إندونيســيا يف خالفــات متعلقــة 

بالعبــادات والسياســة وخالفــات متعلقــة ببعــض املعامــالت. 

كــم حيتــاج مســلمو إندونيســيا إىل هــذه املرونــة يف الفهــم والحــرتام واتلأكيــد ىلع اثلوابــت، فاتلعصــب 
ــه. واملســلمون مطابلــون أكــر مــن غريهــم  ــا يقــي ىلع صاحب ــا يقــي أول م ــدا، وربم ــأت خبــري أب ل ي
ــاد  ــة الجته ــوى وحببوح ــوع يف الفت ــن اتلن ــالم م ــة. ويف اإلس ــاتلهم اعملي ــر أن رس ــم وتذك ــيع آفاقه بتوس
الصحيــح، مــا يغنيــان عــن كثــري مــن هــذا اتلوتــر واتلعصــب. ويلذكــر ابلاحــث أن األمــة يف تارخيهــا مــا 
تقهقــرت وانهزمــت إل حــني تعصبــت واتلهــت عــن العمــل وادلعــوة، واكتفــت باتلنظــري واتلعصــب ألفــاكر 

جزئيــة.

إن هــدف ادلعــوة القرآنيــة ملــا فيهــا مــن قصــص األنبيــاء واألمــم الســالفة ألقاهــا عضــو املنظمــة هــو 
ــول إىل  ــى ادلخ ــة بمع ــماء اهلل أو الرمح ــن أس ــمان م ــم اس ــان والرحي ــن اهلل. الرمح ــة م ــة، الرمح دعــوة الرمح

اجلنــة. أي الرمحــة كمــا بــني ابلاحــث وفهمــه علمــاء اللغــة واملفــرون ىف أول هــذا ابلحــث.

ومــن املالحــظ أن ادلعــوة القرآنيــة يف هــذا الســياق تريــد للمجتمعــات البرشيــة أن ترتفــع كمــا تريدهــا 
ــصااعت  ــن الشــدة واملنكــرات وال ــاد ع ــا والبتع ــة الرمحــة وتنميته ــل اســتمرار ثقاف ــن أج ــح م أن تكاف
َكَة  ــاَلَة َوآتـَـُوا الــزَّ قَاُمــوا الصَّ

َ
رِْض أ

َ
نَّاُهــْم يِف اأْل كَّ يــَن إِن مَّ ِ

واحلــروب، وذلــك مــا تشــري إيلــه اآليــة الكريمــة ﴿اذلَّ
ــة رفضــت أشــاكل  ــا أن ادلعــوة القرآني ــوِر﴾1 كم ُم

ُ
ــُة اأْل ــِر َوهلِلِ اَعقِبَ ــِن الُْمنَك ــْوا َع ــُروِف َوَنَه ــُروا بِالَْمْع َم

َ
َوأ

العنــف املمقــوت ودعــت إىل املحبــة والرفــق واللــني واإلخــاء، كمــا يتجــى ذلــك يف قــوهل تعــاىل: ﴿اْدُع إِىَل 
ْحَســُن﴾2

َ
ــِي يِهَ أ ــَك بِاحْلِْكَمــِة َوالَْموِْعَظــِة احْلََســنَِة وََجاِدلُْهــْم بِالَّ َســِبيِل َربِّ

سورة احلج اآلية 41  1

سورة النحل اآلية 125  2
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اخلتام
ــة  ــو الرمح ــالم ه ــل يف اإلس ــة، واألص ــن الرمح ــو دي ــالم ه ــث أن اإلس ــذا ابلح ــن ه ــث م ــتنتج ابلاح اس
وليــس الشــدة. اهلل هــو الرمحــن الرحيــم، أو الرمحــة يه اجلنــة، واألنبيــاء هــم رســل الرمحــة، والقــرآن الكريــم 
كتــاب الرمحــة. وتطــّور ادلعــوة القرآنيــة الــي أجراهــا أعضــاء املنظمــة ىف ســومطرة الشــمايلة بطــرق ثالثــة:

أول، طباعــة اتلفســري اإلندونيــي حنــو الســالم. وهلــذا اتلفســري ألــف عنــوان رئيــي وســتة ألف 	 
ــة  ــوة القرآني ــهولة ادلع ــة. ولس ــو الرمح ــة حن ــوة القرآني ــا لدلع ــا أهميته ــن هل ــذه العناوي ــريع. وه ــوان ف عن
أضــاف كتــب هــذا اتلفســري 258 بــاور بوينــت لشاســة كمبيوتــر وعرضهــا ىلع املشــاهدين واملســتمعني. 

ثانيا، اإلعالم عر قناة اإلذاعة والوسائل الجتماعية واتس أب ولين. 	 

ثاثلــا، ادلعــوة القرآنيــة والتشــجيع عــي ذلــك. إن لدلعــوة القرآنيــة دورا هاّمــا ىف مســاهمة تنميــة 	 
ثقافــة الرمحــة. 

يــويص هــذا ابلحــث ىلع تقويــة ادلعــوة القرآنيــة وتشــجيع احلكومــة ىلع ذلــك. وتعزيــز مضامــني تعليــم 
ــات الــي تعــر عــن اتلفاعــل واتلاكمــل  ــم واملواقــف واتلصف ــة الرمحــة والالعنــف واملهــارات والقي ثقاف
ــران ىف  ــات الق ــز دلراس ــاء مراك ــازاعت، كبن ــوب املن ــع نش ــى إىل من ــدة وتس ــذ الش ــني، وأن تنب الجتماعي
ــة خلريــى  ــة العاملي ــاء اإلندونيســني واملنظم ــني جملــس العلم ــاون ب حمافظــات رئيســية بإندونيســيا باتلع
األزهــر يف األزهــر الرشيــف بالقاهــرة وفــرع إندونيســيا ودار الفتــوى بأســرتايلا. وينبــي للمجلــس واملنظمة 
أن توجهــا لك املؤسســات الرســمية والشــعبية حنــو تدبــر آيــة القــرآن الصحيــح بمــا فيــه مــن أمــر الرمحــة 

كمــا يمكنهمــا أن تشــغالن أجهزتهمــا إلخــاد لك نشــاط شــدة ويؤثــر ىلع الرمحــن الجتمــايع.
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1- اتلوطئة
ــه يعتــر مــن ســبل الســالم واملحبــة لإلنســانية مــن جانــب و لكنــه يف  عندمــا نتلكــم عــن ادليــن فإن
جانــب آخــر قــد يقــول ابلعــض إنــه ســبب للهــالك واملأســاة الــي تتعــرض هلــا اإلنســانية ىلع مــدار اتلاريخ. 
ومــع مــرور الزمــن يــزداد إظهــار ابلعــض لدليــن وكأنــه ســليب وإلصــاق أشــياء فيــه ولســيما بعــد احلادثــة 

11 ســبتمر 2001 وبعدهــا حصــل عــداوة ومعامــالت بالعنــف. 

ويرتتــب ىلع ذلــك ظهــور انلظــرة الســلبية إىل ادليــن باعتبــار بعــض هل أنــه مصدر املشــكالت اإلنســانية. 
بــل قــد يتشــاءم ابلعــض مــن إحيــاء ادلور اإلجيــايب لدليــن ألن لك الكــوارث اإلنســانية يف أنظارهــم وراءهــا 
ادليــن. فأصبــح ادليــن عنــد ابلعــض ســالحا فاتــكا يســتخدمه ابلعــض وفقــا هلــواه مــن أجــل تهميــش 

اآلخــر املختلــف منــه بتهمــة الضــالل والحنــراف وادلاعوي األخــرى.

ــاه األصيــل هــو  ــن يف معن ــن. ادلي ــن واتلدي ــا أصبــح مــن الــروري بمــاكن اتلميــز بــني ادلي ومــن هن
اخلضــوع والنقيــاد، مصــدر للســالم واألمــن واملصلحــة والرمحــة للعاملــني. رحلــة روحانيــة يقــوم بهــا لك 
إنســان مــدة حياتــه يف ادلنيــا. يشــارك فيهــا مجيــع انلــاس مــع اختــالف مداركهــم ومشــاربهم. وأمــا اتلديــن 

فهــو عبــارة عــن كيفيــة تعبــري اإلنســان عــن إيمانــه وفهمــه وتطبيقــه.

ــا أو  ــة يمين ــغ بالصبغــة ادليني ــزااعت والــصااعت الــي تتعــرض إيلهــا اإلنســانية،كثريا مــا تصطب إن ال
ــن. واتلطــرف كن ومــازال  ــة الصحيحــة وليــس يف ادلي ــن بالطريق ــو يف عــدم اتلدي يســارا. ويكمــن الغل
ــا  ــن هن ــالم. وم ــن والس ــتقرار واألم ــدم الس ــاس إىل ع ــالف اذلي أدى بانل ــرق والخت ــور اتلف ــببا لظه س
فمــا أحوجنــا إىل اتلديــن الوســطي اذلي يعتــر وســيلة مثــى تلحقيــق الســالم العــادل الشــاملة لإلنســانية 
اجلمعــاء، إل أن لكمــة الوســطية كثــريا مــا تســتغل اســتغالل خيــدم غرضــا معينــا للمغرضــني بادليــن. فمــن 

هنــا ل بــد مــن حتديــد معــى الوســطية و خصائصهــا وكيفيــة تطبيقاتهــا يف اتلديــن.
2- مفهوم الوسطية

الوســط يف لغــة العــرب يــأت بمعــى العــدل واخليــار يقــول ابــن فــارس يف بيــان معناهــا : الــواو والســني 
ــال  ــرة: 143. ق ــًطا﴾ ابلق ــًة وََس مَّ

ُ
: ﴿أ ــلَّ ــزَّ وََج ــاَل اهلُل َع ــدل ىلع العــدل وانلصف.قَ ــح ي ــاء صحي ــاء: بن والط

فضلــه وخيــاره كوَســط املــرع خــرٌي مــن طرفيــه وكوَســط ادلابــة للركــوب 
َ
وســط الــيء أ

َ
ابــن منظــور: »أ

ــَن  وْســاُطها ومنــه قــوهل تعــاىل: ﴿َوِم
َ
مــور أ

ُ
خــري مــن طرفيهــا تلمكــن الراكــب، ومنــه احلديــث ِخيــاُر األ

ــن  ي ىلع َشــّك فهــو ىلع طــَرف مــن ِدينــه غــرُي ُمتوّســط فيــه ول ُمتمِكّ
َ
انلَّــاِس َمــْن َيْعبُــُد اهلَل ىلَعَ َحــرٍْف﴾ أ

ن يقــع صفــة وذلــك يف مثــل قــوهل تعــاىل وتقــّدس ﴿وكذلــك 
َ
ْعــَدهَل جــاز أ

َ
فضلـَـه وأ

َ
فلمــا كن وَســُط الــيء أ

نــه اســم ملــا بــنَي َطــَريَف الــيء 
َ
ي َعــْدًل فهــذا تفســري الوَســط وحقيقــة معنــاه وأ

َ
ّمــة وَســطاً﴾ أ

ُ
جعلْناكــم أ

وهــو منــه«1. قــال اإلصفهــان عــن الوســط : »فيســتعمل اســتعمال القصــد املصــون عــن اإلفــراط واتّلفريــط، 
وَْســُطُهْم﴾ 2.

َ
فيمــدح بــه حنــو الّســواء والعــدل وانّلصفــة، وىلع ذلــك قــوهل تعــاىل: ﴿قــاَل أ
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وبانلظــر اىل اتلعريــف اللغــوي جنــد أن مدلــولت الوســطية تــدل ىلع العــدل واإلنصــاف وتوســط الــيء 
واإلســتقامة والعتــدال والفضــل واخلرييــة واملوازنــة فيمــا بــني األمــور واملســتجدات بعيــدا عــن اجلفــاء 
والغلــو واإلفــراط واتلفريــط ألن الوســطية يه الطريــق اجلامــع اىل لك فضيلــة وابلعــد عــن لك رذيلــة باتبــاع 

منهــج انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص.

ومدلــولت الوســطية يف الــرشع ليســت بعيــدة عــن مدلولتهــا يف اللغــة فــي تــدور حوهلــا. فمــن منظــور 
ادلعــوة اإلســالمية تطلــق الوســطية ىلع تطبيــق شع اهلل املطهــر وفــق منهاجــه اذلي وضعــه وفــق منهاجــه 
اذلي وضعــه لعبــاده، وبلغــه رســوهل حممــد ألمتــه، تطبيقــا عــدًل قوامــاً، ل غلــو فيــه ول جفــاء، ول إفــراط 
ول تفريــط. كذلــك يمكــن تعريفهــا اصطالحــا بأنهــا : اشــتمال منهــج ادلعــوة والرتبيــة اإلســالمية ىلع لك 
أوصــاف اخلــري وحممــود الصفــات وعلــو القيمــة وفضــل اهلــدف، والــزتام الطريــق املســتقيم يف دللــة انلــاس 

ىلع ادليــن وطلــب دخوهلــم فيــه، مــع ابلعــد تمامــا عــن أي احنــراف أو شــطط أو غلــو.

فالوســطية تــدل ىلع العتــدال يف منهــج ادلعــوة اإلســالمية وبنــاء املجتمــع اإلســاليم بنــاًء بعيــداً عــن 
ــه  ــاع اتلوجي ــك باتب ــوت وذل ــرف املمق ــض واتلط ــاب ابلغي ــدد واإلره ــو والتش ــط والغل ــراط واتلفري اإلف
ــح مــن خــالل  ــج الســلف الصال ــة ومنه ــم والســنة انلبوي ــرآن الكري ــا جــاء يف الق ــان مــن خــالل م الرب
ــة  ــالت أو السياس ــادات أو املعام ــدة والعب ــواء يف العقي ــاس س ــات انل ــس حاجي ــا يالم ــط يف لك م اتلوس

ــاس.  ــاة انل ــتجد يف حي ــا يس ــا مم وغريه

فالوســطية منهــج شيع، بعــث اهلل بــه نبينــا حممــدا لأمــة كفــة، ولكــن العديــد مــن أبنــاء اإلســالم 
ابتعــدوا عــن هــذا املنهــج وســلكوا مســلك التســاهل أو الغلــو، واإلفــراط أو اتلفريــط، ذللــك كن ل بــد 
مــن الرتكــز ىلع أهميــة تفعيــل هــذه اخلصيصــة يف حياتنــا املعــارصة، والــي مــن خالهلــا يتــم حتقيــق مبــدأ 
اتلــوازن والعتــدال يف أمورنــا لكهــا حمافظــني ىلع األصــول واثلوابــت مــن جهــة، ومتكيفــني مــع املســتجد 

املعــارص مــن جهــة أخــرى.

وخالصــة القــول فالوســطية تعــين الطريــق الوســط األعــدل، اآلخــذ مــن الطرفــني بقســط ل ميــل فيــه، 
ــراط ول  ــري إف ــن غ ــط م ــف ىلع اتلوس ــل امللك ــا مح ــارع منه ــد الش ــة. وقَْص ــة واألفضلي ــف باخلريي املتص
تفريــط. ووســطية املســلم جتعلــه يف حالــة اعتــدال وتــوازن وتآلــف يف عبــادة ربــه، وعالقتــه مــع نفســه، 
وعالقتــه مــع البــرش، وعالقتــه مــع الكــون حــوهل، وجتنبــه املشــقة والتشــدد واإلفــراط أو اتلفريــط، وتدفــع 
ــدد أو  ــن التش ــداً ع ــوره، بعي ــطية يف لك أم ــلك الوس ــلك مس ــلم يس ــوره. فاملس ــع أم ــرج يف مجي ــه احل عن

التســاهل يف غــري حملــه.
3- تطبيقات الوسطية يف اتلدين

وقــد جتلــت مظاهــر الوســطية يف أقــوال انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص وأفعــاهل ومجيــع ســريته، فــاكن عليــه الصــالة والســالم 
داعيــة إىل الوســطية ومطبقــاً هلــا يف مجيــع أمــره، وآمــراً أصحابــه  بالعمــل بهــا يف نــوايح حياتهــم لكها. فســرية 
انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص تشــهد بأنــه عليــه الصــالة والســالم قــد نهــج يف جوانــب حياتــه العامــة لكهــا منهــج الشــمول 
ــدل،  ــدأ والع ــل بمب ــدال وعم ــوازن واإلعت ــج اتل ــج منه ــب، ونه ــاب جان ــب ىلع حس ــل جان ــث ل يُغف حبي
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واتليســري، وابتعــد عــن التشــدد واتلنطــع واتللكيــف بمــا فيــه مشــقة، كمــا رفــع احلــرج عــن أمتــه، وذم 
ــا األمــة  ــي تمــزت به ــادىء بمجموعهــا خصيصــة الوســطية ال ــد شــلكت هــذه املب ــا. وق ــة ومقته العصبي

اإلســالمية. 

اهتداء بالقرآن واقتداء بالسنة انلبوية املطهرة يتجى اتلدين الوسطي يف انلوايح الكثرية منها:

اتلوازن يف العقيدة واتلصور	 

تتمــز العقيــدة اإلســالمية باإليمــان بــإهل واحــد وهو اهلل الــرب اخلالــق اذلي ليــس كمثله يشء. فاإلســالم 
يبــني قــدرة اهلل و إرادتــه إل أنــه يبــني أيضــا أن اإلنســان هل إرادة واختيــار قــال تعــاىل ﴿ومــا تشــاءون إل أن 
يشــاء اهلل رب العاملــني﴾. فانلظــرة الوســطية يف العقيــدة تــرى أن اإلســالم ينكــر ىلع القدريــة ومــن انلاحيــة 
ــا،  ــب عليه ــار حياس ــو هل إرادة واختي ــيئة اهلل وه ــت مش ــار حت ــد خمت ــا. فالعب ــة أيض ــر اجلري ــرى ينك األخ

ويســتحق ىلع فعلــه إمــا اجلنــة وإمــا انلــار.

اإليمان حبكمة الرشيعة وتضمنها مصالح اخللق	 

إن يف الوســطية ظهــور حكمــة الرشيعــة وســموها وتضمنهــا مــا حيتــاج إيلــه اخللــق. ومــا ينفعهــم ويــريق 
بهــم. وهلــذا فالوســطية تظهــر بــأن الرشيعــة اإلســالمية تتضمــن لك مــا فيــه رمحــة بالعبــاد وتيســيري عليهــم 
وختفيــف عنهــم. وبــأن لك حكــم شيع هل حكمــة و مقصــد مــن ترشيعــه. ومــا أنــزل اهلل شاع إل وفيــه 

خــري ومصلحــة للعبــاد يف ادلنيــا واآلخــرة.

انلظرة املعتدلة لل أمور ادلين وادلنيا	 

ــان يف  ــط، ل طغي ــو ول تفري ــة ل غل ــة معتدل ــرة متوازي ــاة نظ ــن واحلي ــؤون ادلي ــر إىل ش ــطية تنظ الوس
املــزان ول إخســار فيــه. يفهــم مثلــه كمــا يف قــوهل ســبحانه وتعــاىل: ﴿أل تطغــوا يف املــزان 	 وأقيمــوا الــوزن 

بالقســط ول ختــروا املــزان﴾ ســورة الرمحــن 9-8. 

يســمح اتلديــن الوســطي مــن اتلمتــع واتلــلذ بانلعــم احلــالل الــي أعطاهــا اهلل نلــا، كمــا حيثنــا اإلســالم 
ىلع النتشــار ىلع وجــه األرض ابتغــاء مرضــاة اهلل، وذلــك لكــه بــرشط أن ل تلهينــا ادلنيــا عــن ذكــر اهلل. 

فمــادام انشــغانلا بادلنيــا يف حــدود الــرشع فــال رضر يف ذلــك. 

اتلوازن يف اتلعامل مع انلص والواقع	 

إن احلضــارة اإلســالمية حضــارة انلــص إذ أنهــا تنبعــث مــن انلصــوص. فجــاء القــرآن دلعــوة انلــاس إىل 
القيــم املثــى مــن أجــل احليــاة األفضــل. وبــدون القــرآن والســنة ملــا كنــت احلضــارة اإلســالمية. واثلقافــة 
ــط  ــة لضواب ــنة املوافق ــتحدثات احلس ــا يف املس ــنة وأيض ــرآن والس ــا ورد يف الق ــالمية فيم ــارة اإلس واحلض
الرشيعــة وكــذا اتلعامــل مــع مســائل ومســتجدات العــص بضوابــط وســعة الــرشع، وهنــاك تــدرج الترشيــع 
وقضيــة انلاســخ واملنســوخ ثــم حتــري أســباب الــزول يف فهــم القــرآن لكهــا ديلــل ىلع أنــه هنــاك عوامــل 
أخــرى ل بــد مــن الهتمــام بهــا عنــد قــراءة القــرآن والســنة. ويعــين ذلــك أن انلــص يف أســايلبه وســياقاته 
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واملواقــف الــي نــزل فيهــا القــرآن والســنة هل اعتبــار. 

ــدم  ــص. فتق ــوءه انل ــم يف ض ــع اذلي يفه ــياق والواق ــه والس ــص بصيغ ــني انل ــع ب ــطي جيم ــن الوس فاتلدي
الوســطية اتلفســري اذلي يقــوم ىلع انلــص مــع الفهــم الشــامل واملســتفيض مــع فهــم الســياقات اتلارخييــة 
ــا انلــص حايلــا ضمــن  ــي يفهــم فيه ــة ال ــة واملواقــف احلي ــزول والســياقات الواقعي ــت وقــت ال ــي كن ال

ــة. ــط الرشعي الضواب

اتلوازن يف اتلعامل مع اآلخر	 

ومــن أهــم جمــالت وجتليــات الوســطية يف العــص الراهــن الــزتام العــدل يف العالقــة مــع املســلمني ومــع 
غــري املســلمني. و مبــى الوســطية يف هــذا املجــال يشــمل عــدم الســقوط يف املحــرم شاع ول اتلعــدي. بــل 
وإن اتلعايــش احلســن وحســن اخللــق يف اتلعامــل وإظهــار حماســن اإلســالم مــع اجلميــع ممــا جيلــب الرمحــة 

والســالم العــادل.

تبين خط اتليسيري	 

الوســطية تتتبــى خــط اتليســيري واتلخفيف.فاتليســري هــو املنهــج القــرآن وانلبــوي إذ أوىص انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص 
حــني بعــث أبــا مــوىس ومعــاذا إىل ايلمــن فقــال: يــرا ول تعــرا، وبــرشا ول تنفــرا وتطــواع ول ختتلفــا. 
فالوســطية تتدبــر انلصــوص وتتعمــق يف فهمهــا مــن أجــل كشــف مواطــن اليــر يف ادليــن. فاتلدين الوســطي 

هــو اتلديــن اذلي يتمتــع باملرونــة يف اتلطبيــق بــدون التســاهل واتلهــاون يف العمــل بمتطلبــات الــرشع.

ومن أجل تطبيق الوسطية يف اتلدين فينبي نلا اختاذ اآليلات اآلتية:

ابلحث عن مقصد انلص قبل إصدار احلكم من أهله	 

إن معرفــة مقصــد الشــارع و هــدف الترشيــع سيســعف ىلع حتديــد احلكــم الصحيــح للقضيــة. فاألحاكم 
الرشعيــة ليســت نتــاج الترشيع العشــوايئ.

فهم انلص يف ضوء أسبابه ومالبساته	 

أي فالوســطية تربــط انلــص بالســياقات الــي حتيــط بزمــن الــويح. ألن القــرآن نــزل إمــا جميبــا لســؤال أو 
حــال لقضيــة أو غــري ذلــك. باإلضافــة إىل أن القــرآن نــزل يف بيئــة تأثــرت بهــا عقليــة شــعبها. أو باختصــار 
ــأن فهــم انلــص يتطلــب مــن القــارئ فهــم الســياق اتلاريــي واملوقــف املعــاش وقــت  يمكــن القــول ب

نــزول الــويح.                            

اتلميز بني املقاصد اثلابتة والوسائل املتغرية	 

ل بــد مــن اتلميــز بــني مــا هــو املقصــد اثلابــت ومــا يه الوســيلة املتغــرية يف اســتنباط احلكــم. فاملقصد 
اثلابــت هــو املعيــار للحكــم. واحلكــم باعتبــاره وســيلة نليــل املقصــد قــد يتغــري بتغــري الزمــن واملــاكن 
برشوطــه، هنــا يمكــن اعتبــار املقصــد أصــال واحلكــم فــراع، فالفــرع ل أن يتحكــم بالصــل وهــو مثــل 
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األداة الــي يمكــن تغيريهــا حســب متطلبــات الواقــع مادامــت تتفــق مــع األصــل وانلــص.

اتلميز يف التلفات إىل املعان بني العبادات واملعامالت	 

قــال الشــاطيب ومــن وافقــه مــن العلمــاء األصــل يف العــادات واملعامــالت التلفــات إىل املعــان واملقاصــد 
ــو  ــرشع ل خيل ــا ي ــد، نعــم لك م ــان واملقاص ــات إىل املع ــد دون التلف ــادة اتلعب واحلكــم، واألصــل يف العب
ــريه يف  ــريه أو تقص ــف تفك ــبب ضع ــا بس ــد جيهله ــان ق ــداف إل أن اإلنس ــد و األه ــم واملقاص ــن احلك م
اتلأمــل واتلدبــر حلكــم العبــادات. يف العبــادة مــن الوســطية وجــوب اللــزتام بهــا مــع انكشــاف مقاصــده 

وِحكمه أو ل. 
تنمية الرتبية اإلسالمية يف اجلامعة تلنمية الوسطية يف اتلدين

اخلاتمة
مــن اتلوضيحــات الســابقة يمكــن اتللخيــص بــأن اتلديــن الوســطي هــو اتلديــن اذلي حيفــظ لإلســالم 
صالحيتــه لــل مــاكن وزمــن. ومــن خــالل الوســطية تــرز قابليــة الرشيعــة اإلســالمية ألن تواكــب تطورات 
ــن  ــي تنبــين ىلع اتلدي ــة ال ــة والرتبوي ــا ايلــوم إىل األعمــال ادلعوي ــا أحوجن ــاة. وم الزمــن ومالبســات احلي

الوســطي مــن أجــل حتقيــق الســالم والرمحــة والركــة يف حياتنــا الفرديــة والجتماعيــة وادلينيــة.
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اتلوطئة
احلمــد هلل رب العاملــني اذلي جعــل الوســطية خصيصــة هــذه األمــة اإلســالمية فقــال ســبحانه: ﴿َوَكَذلـِـَك 
ــًة وََســطاً﴾، والصــالة والســالم ىلع ســيدنا حممــد اذلي أرســله اهلل عــز وجــل شــاهدا ومبــرشا  مَّ

ُ
َجَعلْنَاُكــْم أ

ونذيــرا وداعيــا إىل اهلل ورساجــا منــريا، وىلع آل بيتــه الطيبــني الطاهريــن وصحابتــه الكــرام ومــن تبعهــم 
بإحســان إىل يــوم ادليــن و بعــد،

ــون  ــا الل ــرية منه ــور كث ــون يف أم ــى ويتفاوت ــات ش ــدون يف جمتمع ــم موج ــه أنه ــن اهلل يف خلق ــن س م
والعــرق وادليــن والفكــر واملعتقــد والعــادات واتلقايلــد وأســلوب اتلفكــري ونمــط احليــاة ومــاكن العيــش 
ــر  ــا نفك ــذا جيعلن ــر. وه ــدام واتلناح ــؤدي لالصط ــد ي ــا ق ــاد مم ــالف واتلض ــو لالخت ــذا يدع ــة، وه واللغ
يف إجيــاد مســاحات مشــرتكة ونقــاط للتــاليق بــني كفــة أصنــاف احلضــارات واملجتمعــات بغيــة اتلــاليق 
ــني  ــري مع ــاليم خ ــن اإلس ــو ش وادلي ــا ه ــن لك م ــل م ــاد واتلقلي ــري والبتع ــو خ ــا ه ــاون ىلع لك م واتلع
ــع  ــح مجي ــة ومصال ــوق العادل ــل احلق ــي تكف ــات، وال ــة املجتمع ــع كف ــش م ــمحة يف اتلعاي ــطيته الس بوس

ــات. ــراد املجتمع أف

تعتــر إندونيســيا بــالدا كبــرية من حيــث املســاحة اجلغرافيــة و تعداد الســاكن. وقد قــدر اهلل إلندونيســيا 
أنهــا متعــددة مــن حيــث األديــان واثلقافــات واللغــات واتلقايلــد واألعــراق.و قــد اتفــق شــعب إندونيســيا 
ىلع اختــاذ »باجناســيال« املبــادئ اخلمســة ميثاقــا غليظــا هلــم يف ســبيل احلفــاظ ىلع الوحــدة واتلناغــم بــني 
عنــارص ابلــالد. و بســبب »املبــادئ اخلمســة« يعيــش أصحــاب ادليانــات واملعتقــدات والعــادات املختلفــة 
يف ســلم و ســالم و انســجام، ولــن يتــأت هــذا اتلناغــم إل حبضــور مفهــوم اتلوســط والعتــدال يف حياتهــم. 
فاتلوســط والعتــدال يؤثــران ىلع اخنفــاض نســبة الــزااعت الجتماعيــة ادلينيــة وازديــاد اتلعــاون الجتمايع 

بــني أصحــاب ادليانــات املختلفــة1

ــد  ــاة يف العقائ ــؤون احلي ــن ش ــأن م ــر يف لك ش ــي تؤث ــالم ال ــمات اإلس ــن س ــدال م ــط والعت إن اتلوس
ــن  ــص الراه ــطية يف الع ــات الوس ــالت و جتلي ــم جم ــن أه ــالق واآلداب2 و م ــالت والخ ــادات واملعام والعب
الــزتام املســلمني الوســطية والعــدل يف عالقتهــم مــع اآلخريــن. ويف عــص يــزداد اتصــال املســلمني بغريهــم 
ومــن أجــل إقامــة العالقــة املنســجمة حنتــاج إىل احلــوار ابلنــاء املســتمر. إن احلــوار يكتســب أهميــة بالغــة 
تلمهيــد طريــق اتلواصــل و إرســاء ودعــم وتعزيــز منهــج اتلقــارب واتلعــاون بــني احلضــارات املختلفــة حتــت 
عــدل الرشيعــة، كمــا أنــه يســاهم ىف ابلحــث عــن إجيــاد اإلطــار احلضــاري اذلي يقــوم ىلع عنــارص القــوة 

املســتمدة مــن خالصــة اتلجــارب احلضاريــة للبرشيــة مجعــاء. 

ــوار دلى  ــة احل ــيخ ثقاف ــالمية يف ترس ــطية اإلس ــوء ىلع دور الوس ــليط الض ــد تس ــن املفي ــح م ــد أصب ولق
ــلمني. املس

مفهوم الوسطية

 Bahrul Hayat، Mengelola Kemajemukan Umat Beragama، )Jakarta: SCM، 2012)، h. 175  1
عبد اهلل بن إبراهيم اللحياين، الوسطية يف دعوة غري املسلمني، )الرياض: مكتبة الكلك فهد، 1431هـ( ص. 6  2



97

جــاءت لكمــة »وســط« يف اللغــة بعــدة معــان ولكنهــا متقاربــة يف مدلوهلــا. و جنمــل معــان لكمــة وســط 
يف 6 معــان منهــا: 

أ(  وســط بســكون الســني يعــين ظــرف مــاكن بمعــين »بــني« ىلع ســبيل املثــال: جلســت وســط القــوم 
أي بينهــم و بفتــح الســني فـــ »وســط« تعين 

ب( اسم ملا بني ظريف اليء وهو منه مثال: جلست وسط ابليت أي يف جزء وسط منه 

ج(  تأن صفة بمعى »أخري« و«أفضل« و »أجود«. فرجل وسط أي رجل حسن  

ه(  بمعى »عدل« وسط الرجال اي أعدهلم و ز( تأت تلدل ىلع اليء بني اجليد والرديء 

و( ما بني -وهو الغالب السالم من اذلم مثال السخاء وهو الوسط بني ابلخل واتلبذير.1 

فمما سبق فيمكن تلخيص معى الوسط بالعدل والفضل واخلريية وانلصف وابلينية واتلوسط.

ووردت مادة »وسط« يف القرآن الكريم ومشتقاتها يف خسة مواضع ويه:

ــًة وََســطاً( ســورة ابلقــرة 143  » ولكمــة وســطا هنــا بمعــى العــدل فأمــة  مَّ
ُ
 أ(  وســطا ﴿َوَكَذلـِـَك َجَعلْنَاُكــْم أ

وســطا هنــا تعــين قومــا عــدول2 

ــالِة الْوُْســَطى َوقُوُمــوا هلِلِ قَانِتِــنَي﴾ ولقد  لـَـَواِت َوالصَّ ب(  الوســطى يف ســورة ابلقــرة 238 ﴿َحافُِظــوا ىلَعَ الصَّ
ذهــب بعــض املفريــن إىل أنهــا تعــين اخلرييــة والفضــل فالصــالة الوســطى أي أفضلهــا و خريهــا3، 

ْهِليُكــْم﴾ ولكمــة 
َ
ــوَن أ ــا ُتْطِعُم ــِط َم وَْس

َ
ــْن أ ــدة 89 ﴿ِم ج(  لكمــة »أوســط« يف قــوهل تعــاىل يف ســورة املائ

ــا يــويح إىل معــى العــدل اي أعدهلــم  أوســط هن

ــط«  ــة »أوس ــأت لكم ــا ت ــِبُّحوَن﴾ و هن ــْول تَُس َ ــْم ل ــْل لَُك قُ
َ
ــْم أ َ ل

َ
ــُطُهْم أ وَْس

َ
ــاَل أ ــم ﴿ 28قَ ــورة القل د(  يف س

بمعــى أمثــل أو أعقــل ول يمكــن لشــخص أن يتحــى بهــذه الصفــة إل وقــد اتصــف بالســتقامة ىلع ادليــن 
املقرونــة باحلريــة والســتقاليلة 

ه(  كمــا ورد يف ســورة العاديــات 5 ﴿فَوََســْطَن بـِـِه مَجْعــاً﴾ فيعــين اتلوســط وحــل باجلــزء الوســط مــن مجــع 
 4 األعداء.

ــو  ــط، وه ــراط واتلفري ــني اإلف ــني الطرف ــط ب ــف وس ــاذ موق ــويح إىل اخت ــطية« فت ــح »الوس ــا املصطل وأم
ــا واآلخــرة وعمــران  ــا، ادلني ــة بــني العقــل وانلقــل واجلمــع يف اتلــوازن بــني ادليــن وادلني اتلوســط باملوازن
األرض وتزكيــة انلفــس والســتمتاع بالطيبــات ادلنيويــة احلــالل للســعادة األخرويــة و بــني الفــرد 

حممد يتيم، الوسطية واالعتدال، )بريوت: صناعة الفكر، 2011( ص.12-13وانظر ايضا عيل حممد الصاليب، الوسطية يف القرآن الكريم، عامن: دار البيارق: 1999(    1
ص.17-16

عيل حممد الصاليب، الوسطية يف القرآن الكريم، ص21-20  2
حممد يتيم، الوسطية واالعتدال، ص. 15  3

عيل حممد الصاليب، الوسطية يف القرآن الكريم، ص. 25-24  4
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واملجتمــع. وإذا ألصقنــا صفــة الوســطية للتديــن فاتلديــن الوســطي هــو اتلديــن العــادل املنصــف يف اســتعمال 
العقــل وانلقــل، وحتقيــق املصلحــة الفرديــة أو اجلماعيــة وذلــك لكــه مــن أجــل كســب الســعادة ادلنياويــة 

ــة. واألخروي

ــة  ــزال ماهي ــح الغ ــة. ويوض ــة واخلريي ــي ابليني ــف خباصي ــتقيم اذلي يتص ــصاط املس ــطية يه ال والوس
الوســطية كمــا نقلــه عمــارة أن أهــل الســنة قــد اطلعــوا ىلع طريــق اجلمع بــني مقتضيــات الرشائــع وموجبات 
ــلمني  ــزال املس ــد الغ ــك يرش ــول. ذلل ــق املعق ــول واحل ــرشع املنق ــني ال ــدة ب ــوا أن ل معان ــول وحتقق العق
ملالزمــة القتصــاد والعتمــاد ىلع الــصاط املســتقيم. إن الوســطية إذن يه اتلوســط بــني اإلفــراط واتلفريــط 
وهمــا لكمتــان توحيــان إىل معــى جتــاوز احلــد يف اتلديــن. تشــري لكمــة اإلفــراط إىل مــا يســى الغــرية ادلينيــة 
املزتايــدة الــي تقــود صاحبهــا إىل التشــدد واتلنطــع يف اتلعبــري عــن اعطفتــه ادلينيــة. وأمــا اتلفريــط فيتمثــل 

يف اتلقصــري واإلهمــال واتلضييــع لأحــاكم والقيــم الرشعيــة ممــا يدعــو إىل التســيب واتبــاع األهــواء. 
3- مفهوم احلوار

إن احلــوار يقــال هــو األداة احلضاريــة تلبــادل اآلراء ومناقشــة األفــاكر واتلعــرف ىلع املواقــف املتباينــة، 
وابلحــث عــن فهــم أو أرضيــة مشــرتكة. ولقــد أصبــح احلــوار ىف اعلــم ايلــوم لغــة للتعايــش وحتقيــق اتلعايش 

بــني الشــعوب واألمــم و إدارة الختــالف واتلنــوع بــني اتلجمعــات والقــوات واتليــارات املختلفــة. 

جــاء يف لســان العــرب لبــن منظــور أن احلــوار أو احلــور يف األصــل بمعــى الرجــوع عــن الــيء وإىل 
الــيء، حــار إىل الــيء وعنــه حــورا وحمــارا وحمــارة وحــورا رجــع عنــه وإيلــه. وأحــار عليــه جوابــه: رده 
وأحــرت هل جوابــا ومــا أحــار بكلمــة والســم مــن املحــاورة واحلويــر يقــول ســمعت حويرهمــا وحوارهمــا، 
وأضــاف أن املحــاورة بمعــى املجاوبــة واتلحــاور بمعــى اتلجــاوب. حاورتــه راجعتــه الــكالم، وهــو حســن 
احلــوار ولكمتــه فمــا رد عــي حمــورة، ومــا أحــار جوابــا أي مــا رجــع ويف حميــط املحيــط حــاوره حمــاورة جاوبه 
وراجعــه يف الــكالم وحتــاور القــوم جتاوبــوا وتراجعــوا الــكالم بينهــم )ابــن منظــور- دت(.ومــن خــالل هذه 
ــة  ــواب. ومراجع ــاورة ورد اجل ــان املح ــدل ىلع مع ــة ت ــة العربي ــوار يف اللغ ــة احل ــني أن لكم ــات يتب اتلعريف
املنطــق يف الــكالم عنــد املخاطبــة أو املجاوبــة تقتــي أطــراف تتبــادل اآلراء واألفــاكر وتنطلــق مــن اثنــني 

فأكــر. 

ــني أو  ــني خمتلف ــني طرف ــرة ب ــه إدارة الفك ــا بأن ــرية، منه ــوار فكث ــات احل ــات وتعريف ــا اصطالح و أم
أطــراف متنازعــة وذلــك عــن طريــق األخــذ والــرد يف الــكالم وطــرح احلجــة والــرد عليهــا وبيــان الــرأي 
والــرأي املضــاد. وعرفــه األســتاذ مبــارك بــن ســيف بــن ســعيد اهلاشــي بأنــه تفاعــل لفظــي بــني اثنــني أو 
أكــر مــن البــرش بهــدف اتلواصــل اإلنســان وتبــادل األفــاكر واخلــرات وتكاملهــا. وعرفــه ادلكتــور حممــد 
زرمــان بأنــه عمليــة اتصــال بــني طرفــني أو أكــر ويه تعتمــد املخاطبــة واملســاءلة حــول شــأن من الشــؤون. 
ومــن هــذه اتلعاريــف والصطالحــات يتبــني أن احلــوار هــو عمليــة تواصليــة متاكفئــة بــني اثنــني أو أكــر 

بهــدف الوصــول إىل احلقيقــة بعيــدا عــن اخلصومــة واتلعصــب )حممــد القــدوري-2006(.

وقــد ورد لفــظ احلــوار يف القــرآن الكريــم يف ثالثــة مواضــع، اثنــان منهــا يف صيغــة الفعــل وهمــا قــوهل 
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تعــاىل، يف ســورة الكهــف : ﴿فقــال لصاحبــِه وهــو حيــاورُه أنــا أكــر منــك مــاًل وأعــز نفــراً﴾ )الكهــف:34(، 
وقــوهل تعــاىل يف نفــس الســورة: ﴿قــال هل صاحبــه وهــو حيــاورُه أكفــرَت بــاذلي خلقــك مــن تــراب ثــم مــن 
نطفــة ثــم ســواك رجــال﴾ )الكهــف : 37(، واثلـــالث يف صيـــغة املصــدر يف قــوهل تعاىل يف ســورة املجــــادلة: 
﴿قــد ســمع اهلل قــوَل الــي جُتادلــك يف زوجهــا وتشــتي إىل اهلل واهلل يســمُع حتاوَركمــا﴾ )املجادلــة :1( )حممــد 

القــدوري-2006(.

وممــا ســلف فيمكــن تعريــف احلــوار بأنــه عمليــة متاكفئــة بــني األطــراف بهــدف الوصــول إىل احلقيقــة. 
وهنــا يمكــن اعتبارهــا نتائــج توصــل إيلهــا احلــوار بغيــة حتقيــق املصلحــة للجميــع.

4- ضوابط احلوار مع اآلخر
ومما يساعد نلجاح احلوار مرااعة األمور اتلايلة:

فهم اآلخر )املخالف(  	 

حســن القــول و جتنــب اســتثارة مشــاعر العــداء: بتجنــب عبــارات الســخرية وبتفــادي اســتعمال 	 
عبــارات اتلكفــري أو اتلضليــل 

صحــة الرهــان و الســتدلل  :باعتمــاد العلــم و الرهــان يف ادلفــاع عــن الــرأي أو دحــض الــرأي 	 
املخالــف، قــل هــل عندكــم مــن علــم فتخرجــوه نلــا )األنعــام: 148(. و يقــول اهلل تعــاىل: ﴿ادع إىل ســبيل 
ربــك باحلكمــة واملوعظــة احلســنة وجادهلــم بالــي يه أحســن﴾ )انلحــل :125( ول يكــون ذلــك إل باعتمــاد 

القواعــد العقليــة املتفــق عليهــا بــني انلــاس و الشــواهد الكونيــة العلميــة املحسوســة. 

ــو كن مــع 	  اإلنصــاف واملوضوعيــة : بــاإلذاعن للحــق والعــرتاف بــه مــى دلــت عليــه احلجــج ول
خمالفــه. هــذا ول يكــي جمــرد التســليم اجلــدل بإماكنيــة صــواب اخلصــم، بــل ل بــد مــن اتلعهــد واللــزتام 

باتبــاع احلــق إن ظهــر ىلع يديــه، ولكــه بضوابــط الــرشع.

ــر 	  ــرتكة تعت ــط مش ــن نق ــالق م ــك بالنط ــرتكة : وذل ــا املش ــاق أو القضاي ــاط التف ــداء بنق البت
مبــادئ لــل طــرف مــن أطــراف احلــوار، هــذه انلقــاط الــي يظــن أنهــا موجــودة بــني ســائر البــرش. و أن 
ــم و املعــان الصحيحــة املتفــق عليهــا. و يف هــذا الصــدد حــاول اإلســالم بشــى  ينطلــق احلــوار مــن القي
الوســائل النطــالق يف حــواره مــع اآلخــر مــن أرضيــة مشــرتكة يتفقــان عليهــا يقــول تعــاىل : ﴿قــل يــا أهــل 
الكتــاب تعالــوا إىل لكمــة ســواء بيننــا و بينكــم أل نعبــد إل اهلل و ل نرشكبــه شــيئا ول يتخــذ بعضنــا بعضــا 
أربابــا مــن دون اهلل فــإن تولــوا فقولــوا اشــهدوا بأنــا مســلمون﴾ )آل عمــران:64(. )حممــد بــن عبدالغفــار 

ــف-2006(. الرشي

ــراف 	  ــن أط ــب م ــث يتطل ــه. حي ــرك رأي ــق وت ــف احل ــول رأي املخال ــتعداد قب ــول انلتائج :باس قب
احلــوار اللــزتام بمــا توصــل إيلــه مــن نتائــج إجيابــة، وذلــك بــرتك اتلعصــب للــرأي اذلي اعتمــد عليــه لك 

ــة املتحاوريــن.  ــج يوضــح مــدى حســن ني مــن أطــراف احلوار.كمــا أن قبــول انلتائ



100

أهميــة نتيجــة احلــوار لآلخريــن: فــإن هــذا اإلحســاس مــن أكــر العوامــل ادلافعــة للمتحاوريــن إىل 	 
إجــادة موضــوع حوارهــم وبــذل قصــارى جهدهــم إلجناحــه واتلعمــق. 

حتديــد نقــاط التفــاق يف نهايــة لك حــوار: فــال بــد مــن اتلأكيــد و اتلذكــري نلقــاط التفــاق الــي 	 
ــي تكــون  ــا احلــوار. كمــا يمكــن الســتفادة مــن نقــاط التفــاق يف احلــوارات األخــرى ول توصــل إيله

حمــط بدايــة كذلــك. و ينبــي أن تكــون انلقــاط املتفقــة نقاطــا عمليــة يســهل تنفيــذه.
5- مظاهر وسطية اإلسالم يف احلوار 

تتمثل الوسطية يف احلوار واتلعامل مع اآلخر يف ثالثة معالم يه العدل واإلحسان والرمحة. 
أول- العدل

مــن معالــم الوســطية يف اتلعامــل مــع اآلخــر العــدل يف القــول و الفعــل و بــه تغلغلــت نفــوس كثرييــن 
إىل اإلســالم. وتتعــدد مظاهــر العــدل هنــا و منــه أن يعــدل يف أقــواهل مــع لك أحــد قــال تعــاىل: ﴿َوإَِذا قُلْتُــْم 
ــَرُب لِلتَّْقــَوى﴾ )املائــدة 8(. و  قْ

َ
فَاْعِدلـُـوا﴾ )األنعــام 152( و يعــدل يف املعاملــة قــال ســبحانه: ﴿اْعِدلـُـوا ُهــَو أ

يرهــن نلــا اتلاريــخ ىلع أن اإلســالم فيــه العــدل للمســلمني ولغــري املســلمني يف األموراثلقافيــة والعلميــة 
واملهنيــة.

و مــن العــدل مــا جــاء يف قصــة الطفيــل بــن عمــرو ادلويس ملــا قــدم ىلع انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص هــو وأصحابــه فقالــوا: 
ــأن انلــيب  ــا ب ــا رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إن دوســا قــد كفــرت وأبــت فــادع اهلل عليهــا، فقيــل هلكــت دوس ظن ي
ملسو هيلع هللا ىلص إنمــا يرفــع يديــه لــدلاعء عليهــا فقــال: )امهلل اهــد دوســا وائــت بهــم( )صحيــح مســلم(. إن ادلاعء لغــري 
ــتمالة  ــلمني، ويف ادلاعء اس ــري املس ــع غ ــالم م ــدل اإلس ــن ع ــرشع م ــط ال ــق ضواب ــة وف ــلمني باهلداي املس

ظاهــرة لقلــب املدعــو فــل أحــد يتمــى مــن انلــاس ادلاعء هل باخلــري.1 
ثانيا- اإلحسان

ــول  ــان إذ يق ــن اإلحس ــه م ــو يف ماكن ــق فالعف ــاشة اخلل ــن آداب مع ــدة م ــورا عدي ــان ص ــم اإلحس يع
ــبُّ  ــاِس َواهلُل حُيِ ــْن انلَّ ــنَي َع ــَظ َوالَْعاِف ــنَي الَْغيْ اِء َوالاَْكِظِم َّ ــرَّ اِء َوال َّ ــرَّ ــوَن يِف ال ــَن ُينِْفُق ي ِ

ــبحانه: ﴿اذلَّ س
الُْمْحِســنِنَي﴾ )آل عمــران 134( و يتجــى ذلــك يف ســرية انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص يف جتــاوزه عــن خمالفيــه ممــن ناصبــوا هل 
العــداء. ولقــد بــى اإلســالم شيعــة التســامح يف عالقاتــه مــع اآلخريــن ىلع أســس راســخة متوافقــة مــع 
ســن اهلل يف خلقــه، وشع للمســلم أن يكــون حســن املعاملــة رقيــق اجلانــب، لــني القــول مــع املســلمني 

وغــري املســلمني فيحســن إيلهــم يف جوارهــم2

إن اإلســالم يــأب أن يصبــح ادليــن مفهومــا ضيقــا يتمــز باحلقــد والعــداء و يبعــث ىلع الزاع والشــحناء و 
ينتــي إىل الفــن و ســفك ادلمــاء. وهلــذا فــإن اتلاريــخ ل يــزال شــاهدا للمســلمني ىلع أعظــم صــور الســالم 

والتســامح العــادل مــع املخالفــني و أمثلــة ذلــك كثــرية.

عبد اهلل بن إبراهيم اللحياين، الوسطية يف دعوة عري املسلمني، )الرياض: مكتبة امللك فهد،1431 ه( ص.41-32  1
عبد اهلل بن إبراهيم اللحياين، الوسطية يف دعوة عري املسلمني، ص. 42  2
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ممــا ســبق يمكننــا القــول بــأن العــدل و اإلحســان مــن أصــول ديــن اإلســالم الراســخة وبهمــا أمــر اهلل 
ُمــُر بِالَْعــْدِل َواإلِْحَســاِن َوإِيتَــاِء ِذي الُْقــْرىَب َوَينْــَى َعــْن الَْفْحَشــاِء َوالُْمنَكــِر َوابْلَــْيِ 

ْ
جــل وعــال: ﴿إِنَّ اهلَل يَأ

ــدل  ــتقيم إل بالع ــالم ل تس ــن اإلس ــوة إىل دي ــطية ادلع ــل 90(. ووس ــُروَن﴾ )انلح ــْم تََذكَّ ــْم لََعلَُّك يَِعُظُك
واإلحســان ىلع حنــو مــا تقــدم ذكــره.

ثاثلا- الرمحة
ولقــد بعــث اهلل نبيــه رمحــة للعاملــني ويه مثــال للكمــال البــرشي يف حياتــه لكهــا، و مفهــوم الرمحــة يف 

اإلســالم مفهــوم اعم وشــامل فاملســلم مأمــور بــأن يرحــم نفســه و يرحــم لك يح.

أمــة اإلســالم أمــة الرمحــة ونبيهــا نــيب الرمحــة فهــو رمحــة اهلل إىل العاملــني فقــد قــال اهلل تعــاىل: ﴿َوَمــا 
ــًة لِلَْعالَِمــنَي﴾ )األنبيــاء 107(. ذللــك حــث الرســول ملسو هيلع هللا ىلص ىلع رمحــة اخللــق لكهــم بقــوهل ملسو هيلع هللا ىلص:  رَْســلْنَاَك إِلَّ رمَْحَ

َ
أ

)ل يرحــم اهلل مــن ل يرحــم انلــاس( )صحيــح ابلخــاري( ولكمــة انلــاس هنــا تشــمل مجيــع هــم دون اعتبــار 
جنســهم أو دينهــم، فجــاءت انلصــوص مطلقــة.

ــْن اهلِل  ــٍة ِم ــا رمَْحَ ــاىل: ﴿فَِبَم ــال اهلل تع ــن إىل الرمحــة. ق ــه مــع اآلخري ــه وعالقات يســى اإلســالم يف دعوت
ــَك﴾ )آل عمــران 159(. و كن الرســول ملسو هيلع هللا ىلص  ِ ــْن َحْول ــوا ِم ــِب لْنَفضُّ ــَظ الَْقلْ ــاً َغِلي ــَت َفّظ َــْو ُكنْ ــْم َول ــَت لَُه نِلْ
يدعــو انلــاس برفــق ولــني و حيــث ىلع ذلــك. واكن يقــول: )إن اهلل عــز وجــل رفيــق حيــب الرفــق ويعطــي 

ــه مــا ل يعطــي ىلع العنــف( )رواه مســلم(.  علي

إن اذليــن يســعون إىل تقريــر اتلاكفــل الجتمــايع وبيــان صــوره لــن جيــدوا أعظــم مــن هــذه الصــورة يف 
اإلســالم مــع خمالفيــه، صــورة تتحقــق بهــا وســطية ادلعــوة عــدل وإنصافــا ورمحــة وإحســانا فهــو يتســاىم 
بمــن يعيشــون يف كنفــه وحيوطهــم برمحتــه وإحســانه عندمــا حيتاجــون إىل مواســاة ألي ســبب من الســباب.1

 8- رسالة جاكرتا و مبادرة جملس العلماء تلنمية ثقافة احلوار
إن احلــوار ادلؤوب بــني األطــراف املختلفــة مــن نتاجئــه الشــعور باحلاجــة إىل اتلقريــب و توســيع وجــوه 
ــا يه  ــا، و إنم ــوية اآلراءأو توحيده ــين تس ــابه ل يع ــاط التش ــيع نق ــوة إىل توس ــم. وادلع ــني األم ــابه ب التش

ــق الســالم و اتلوحــد الجتمــايع. ــب اإلنســانية مــن أجــل حتقي ادلعــوة إىل الرتكــز ىلع اجلوان

إن ملجلــس العلمــاء جاكرتــا اهتمامــا بالغــا لغــرس تنميــة ثقافــة احلــوار دلى املســلمني يف جاكرتاخاصــة 
ويف مجيــع عواصــم ابلــدلان اإلســالمية اعمــة. ولقــد حــاول املجلــس مــن خــالل أنشــطته ادلعويــة والرتبوية 

واثلقافيــة تلهيئــة جــر حضــاري تلحقيــق هدفــه وهــو حتقيــق اتلناغــم يف احليــاة الجتماعيــة. 

ومــن املشــاريع الــي تبناهــا املجلــس بغيــة تنميــة ثقافــة احلــوار واتلواصــل املســتمرين مــا يســى بمبادرة 
جاكرتــا الــي تنص ىلع انلقــاط املهمــة أل ويه: 

عقــد الرشاكــة اتلعاونيــة بــني عواصــم ادلول املشــاركة و مدنهــا الكــرى األخــرى يف جمــال ادلعــوة 	 

1  عبد اهلل بن إبراهيم اللحياين، الوسطية يف دعوة عري املسلمني،ص. 55-52
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اإلســالمية 

توجيــه ادلعــوة إىل تفهيــم األمــة عــن اإلســالم فهمــا ســليما وصحيحــا ينبــين ىلع انلظــرة الواعيــة يف 	 
تعــدد اثلقافــات واتلقايلــد، بصــدد توطيــد الوحــدة اإلســالمية داخــل لك بــدل و يف مجيــع أحنــاء املعمــورة.

تمكــني األمــة مــن القيــام بواجــب ادلعــوة وترقيــة قدرتهــم ىلع املســاهمة الفعالــة يف إثرائهــا مــن 	 
شــى جوانبهــا اقتصاديــا واجتماعيــا و سياســيا و ذلــك بغيــة حتقيــق اتلمنيــة حمليــا و إقليميــا و اعمليــا.

إعــداد اخلطــط املشــرتكة يف إجيــاد احللــول ىلع مشــالك تواجهها األمــة املســلمة يف حماولتهــم تلحقيق 	 
الرخــاء واألمــن واألمــان ظاهــرا وباطنــا وصــول إىل حتقيق الســالم الشــامل.

عقــد امللتقيــات املشــرتكة بشــل منظــم ودوري تتنــاوب لعقدهــا ادلول املشــاركة يف هــذا املؤتمــر 	 
بهــدف توســيع الشــباكت ادلعويــة وابلحــث عــن أمثــل نمــاذج ادلعــوة وحــل مشــالكها مــن أجــل حتقيــق 

الــريق احلضــاري املناســب. 

ــر 	  ــرى اذلي يعت ــرى األخ ــا الك ــاركة ومدنه ــم ادلول املش ــاء عواص ــرتك لعلم ــدى املش ــل املنت عم
ــم  ــل بينه ــر اتلواص ــة ج ــه إقام ــون مهمت ــوة و تك ــال ادلع ــني يف جم ــاء العامل ــل العلم ــن حماف ــال م حمف

ــبة. ــانية املناس ــارة اإلنس ــريق باحلض لل
9- اخلاتمة

و مما سبق فتتلخص املقالة ىلع انلقاط اتلايلة:

اتلعايــش الســلي و اتلالحــم و اتلضامــن الجتمــايع ينتــج عنــه حيــاة مســتقرة. وممــا حيقــق ذلــك 	 
تكثيــف احلــوارات الــي يشــرتك فيهــا األطــراف املتباينــة.

تتمثل الوسطية يف احلوار واتلعامل مع اآلخر يف ثالثة معالم يه العدل واإلحسان والرمحة	 

 و يرتتــب ىلع مــا وصلــت إيلــه املقالــة عمــل منتــدى أو مجعيــة تعــى بتكثيــف احلــوار واتلواصــل 	 
بــني العلمــاء وادلاعة وامللمــني بقضايــا األمــة واإلنســانية مــن أجــل تعزيــز قيــم اتلوســط والعتــدال مــرورا 

إىل حتقيــق احليــاة األفضــل والعادلــة لشــعوب العالــم.
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ملخص
تتعــدد أنمــاط اتلفكــري املعــارص بســبب انتشــار املعرفــة واثلقافــة؛ ممــا كن هلــا تأثــرًيا قوًيــا ىلع األفــراد 
واملجتمعــات وســائر بــدلان العالــم اإلســاليم، ومــن ثــم زرع أنمــاط اتلفكــري اإلســاليم الصحيــح تلوســيع 
ــال،  ــح. وباتل ــل صحي ــا بش ــل معه ــاة واتلعام ــكالت احلي ــة مش ــل مواجه ــن أج ــراد م ــري دلى األف اتلفك
فــإن جامعــة الســلطان الرشيــف عــي اإلســالمية تلعــب دوًرا هامــاً يف نــرش وســطية وتعزيــز اإلســالم؛ يك 
ــه  ــالد تواج ــن أن ابل ــم م ــا. وىلع الرغ ــا أو اعمليً ــواء حمليً ــية س ــا اتلنافس ــادة قدرته ــادرة ىلع زي ــون ق تك
اقتصــاًدا غــري مســتقر، فينبــي ىلع جامعــة الســلطان الرشيــف عــي اإلســالمية مواصلــة انلضــال يف ختريــج 
علمــاء املســلمني القادريــن ىلع اتلعامــل مــع املشــكالت األساســية املتعلقــة بادليــن اإلســاليم. وتمشــيًا مــع 
يــن الرســي لدلولــة وفًقــا  دســتور دولــة برونــاي ســنة 1959، الفصــل اثلالــث )مــادة 1(  »أن اإلســالم هــو ادِلّ
ـنَّــــة واجلماعــة مــع اتلمســك باملذهــب الشــافيع«. تعلــب جامعــة الســلطان الرشيــف  لعقيــدة أهــل السُّ
عــي اإلســالمية دوًرا هاًمــا يف احلفــاظ ىلع جوهــر املذهــب الشــافيع وأسســه، لرشحــه ىلع املجتمــع املســلم 
ــوات املناســبة للحفــاظ ىلع  ــم دورات يف ادلراســات اإلســالمية يف القن ــك مــن خــالل تقدي يف ابلــالد، وذل
ــة  ــذه اثلق ــة هل ــة العاملي ــوء ىلع األهمي ــي الض ــث يل ــذا ابلح ــالم. وه ــدال يف اإلس ــطية والعت ــوم الوس مفه
ــاع عــن املذهــب الشــافيع مــن أجــل احلفــاظ ىلع  انلبيلــة مــن خــالل تســليط الضــوء ىلع أســايلب ادلف
اســتمرارية تطبيقــه يف برونــاي دار الســالم. ومنهجيــة هــذا ابلحــث تســتند إىل دراســة مجــع املعلومــات مــن 
أعضــاء هيئــة اتلدريــس جبامعــة الســلطان الرشيــف عــي اإلســالمية وباســتخدام هــذا املنهــاج ادلرايس 
للطلبــة، إن جامعــة الســلطان الرشيــف عــي اإلســالمية قــادرة ىلع تقويــة عقيــدة أهــل الســنة واجلماعــة؛ 
ــظ  ــالم حياف ــاي دار الس ــاليم يف برون ــع اإلس ــث إن املجتم ــح، حي ــل صحي ــافيع بش ــب الش ــا للمذه وفًق

عليــه بثبــات يف اإليمــان واتلقــوى واملمارســة يف احليــاة ايلوميــة.

ــالمية -  ــي اإلس ــف ع ــلطان الرشي ــة الس ــود - جامع ــدال - جه ــطية - العت ــة: الوس ــات املفتاحي اللكم
ــالم. ــاي دار الس برون
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مقدمة
ــة  ــّرر جالل ــث ق ــالم، حي ــاي دار الس ــخ برون ــة يف تاري ــة تارخيي ــت حلظ ــنة 2007م كن ــر س يف أول يناي
الســلطان احلــاج حســن ابللقيــة إنشــاء أول جامعــة إســالمية يف ذلــك اتلاريــخ. لقــد مــر عقــد مــن الزمــان، 
وقــد أثبتــت جامعــة الســلطان الرشيــف عــي اإلســالمية بالفعــل نتيجــة اتلقــدم واجلــودة الفخــورة جــًدا 
مــن إدارتهــا، وأعضــاء هيئــة اتلدريــس، ولكياتهــا ومراكزهــا، وحــى أصوهلــا الرئيســية أي طالبهــا وطابلاتها. 

ويف هــذا ابلحــث ســوف أشح مفهــوم مبــدأ » الوســطية والعتــدال« يف تنميــة اإلســالم يف برونــاي دار 
الســالم، وذلــك ببيــان تعريــف الوســطية أوًل، ثــم تاريــخ دخــول اإلســالم إىل برونــاي دار الســالم وتطــوره. 
ــة  ــج األكديمي ــذ الرام ــق وتنفي ــه تطبي ــالمية، يلي ــي اإلس ــف ع ــلطان الرشي ــة الس ــاء جامع ــخ إنش وتاري
ــة  ــرًيا قائم ــج، وأخ ــن انلتائ ــة وتتضم ــا اخلاتم ــة، وبعده ــة يف اجلامع ــات الرشعي ــة ادلراس ــة، وممارس للجامع

املصــادر واملراجــع.
مبدأ الوسطية والعتدال يف اتلنمية اإلسالمية يف بروناي دار السالم

املبــدأ هــو أســاس العيــش، وهــو يتطلــب جهــًدا أو عمليــة للتعبــري عــن وجودهــا يف واقــع احليــاة الــي 
يمكــن الشــعور بهــا وتعقبهــا. ومــن ثــم فــإن مبــادئ الوســطية والعتــدال تتطلــب مــن حيثــون عليهــا، وإىل 

مــن يدعــو انلــاس إىل خــري هــذا املبــدأ حــى تســتفيد منــه األمــة اإلســالمية.

ــة. ومــن  ــذ فــرتة طويل ــل يمارســون مفهــوم الوســطية يف حياتهــم من إن املجتمعــات املســلمة يف األرخبي
ثــم، فــإن هــذا املفهــوم حيتــاج إىل توســيع وإحيــاء يف خمتلــف املياديــن مثــل: ادليــن، واتلعليــم، والقتصــاد، 

واتلنميــة الجتماعيــة، واثلقافيــة، واملجتمعــات املحليــة وغريهــا.
تعريف الوسطية

مــن حيــث اللغــة، لكمــة »وســطية« يه لكمــة مشــتقة مــن العربيــة، وأصلهــا لكمــة و- س- ط. فهــو يعــين 
الشــعور بالرفاهيــة والوســاطة والعدالــة واللطــف والشــفاعة 1. 

لكمة أخرى يف اللغة العربية تعادهلا ويه: »العتدال« تعين عدم اتلطرف، وعدم الفوىض واإلهمال.

قال اهلل تعاىل يف سورة ابلقرة: 

 ﴾اَشِهيد َُكونُواْ ُشَهَدآَء ىلَعَ ٱنلَّاِس َوَيُكوَن ٱلرَُّسوُل َعلَيُكم ة وََسطا تِلّ مَّ
ُ
لَِك َجَعلنَُٰكم أ ﴿َوَكَذٰ

املعــى: وهكــذا جعلنــا أمــة اإلســالم أمــة وســط، أمــة معتدلــة ؛ تلكــون شــهوًدا ىلع انلــاس، ورســول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص يكــون شــاهًدا عليكــم.

ــة.  ــة والرائع ــة، العادل ــة املعتدل ــًطا« أي األم ــة وس ــة »أم ــلمني بصف ــف املس ــاىل وص ــبحانه وتع اهلل س
وهنــاك تعاريــف خمتلفــة تلوضيــح معــى »أمــة وســًطا« يف هــذه اآليــة مــن وجهــات نظــر املفريــن القــداىم 

1   ابن منظور. )د.ت(. لسان العرب. القاهرة: دار املعارف. ص:  426.



107

ــث.  ــص احلدي ــن يف الع ــن املعارصي واملفري

ــام  ــؤلء، اإلم ــن ه ــة. م ــط« يف اآلي ــى »وس ــا ملع ــا حرفيً ــا تعريًف ــوا نل ــداىم أعط ــري الق ــاء اتلفس علم
الطــري1، ابــن كثــري2، الــرازي3، وغريهــم... فقــد فــروا معــى »الوســطية« يف نطــاق اآليــة، األفضــل، أىلع 

ــاٍن، ويه:  ــة مع ــدال« بأربع ــطية والعت ــان »الوس ــرازي مع ــر ال ــط. ويف ــدل والوس ــة، املعت مرتب

أوًل: بعيًدا عن طرفني؛ 	 

ثانيًا: عدم تفضيل أي طرف متضارب، 	 

ثاثلــاً: املجامــالت اجليــدة و)العدالــة(، رابًعــا: عــدم املســاواة يف صالــح طــرف واحــد فقــط مــع عدم 	 
وجــود طــرف آخر4.  

ويفهــم تعريــف »الوســطية« أيًضــا مــن بعــض أحاديــث رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الــي تشــري إىل امتيــازات ومزايــا 
متــه كأفضــل أمــة ىلع األمــم األخــرى. وهــذه احلقيقــة تتضــح نلــا مــن قــول اهلل ســبحانه 

ُ
انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص حممــد  وأ

وتعــاىل يف ســورة يوســف:

نَا ِمَن ٱلُمرِشِكنَي﴾ 108 
َ
َن ٱهلِل َوَمآ أ بََعيِن وَُسبَحٰ نَا َوَمِن ٱتَّ

َ
ٰ بَِصرَيٍة أ دُعٓواْ إىَِل ٱهلِل ىلَعَ

َ
﴿قُل َهِٰذهِ َسِبيِيٓ أ

املعــى: »قــل يــا حممــد: هــذا هــو طريــي، أنــا وأولــك اذليــن يتبعونــين، أدعــو إىل اهلل حبجــة واضحــة. 
تعظيًمــا هلل تعــاىل، وأنــا لســت مــن املرشكــني بــل مــن املوحديــن«.

عندمــا يكــون اإلنســان يف شود العقــل ويذهــب إىل عبــادة الاكئنــات األخــرى، فــإن انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص حيفظهــم 
ــال إىل  ــر الرج ــا ينظ ــاىل. فعندم ــبحانه وتع ــادة اهلل س ــدال، أي لعب ــري والعت ــم إىل اخل ــالل تقديمه ــن خ م
النســاء ويســتعبدونهم، حيفظهــم رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مــن خــالل تقديمهــم إىل اخلــري والعدالــة الــي تعطــي املــرأة 

حًقــا أىلع.

أمــة اإلســالم الوســط هــم انلــاس اذليــن يأمــرون باملعــروف وينهــون عــن املنكــر ويؤمنــون بــاهلل تعــاىل، 
وقــد تبــنيَّ نلــا هــذا املعــى مــن قــول اهلل تعــاىل يف ســورة آل عمــران: 110

خرَِجــت لِلنَّــاِس تَأُمــُروَن بِٱلَمعــُروِف َوتَنَهــوَن َعــِن ٱلُمنَكــِر َوتُؤِمنُــوَن بـِـٱهلِل َولـَـو َءاَمــَن 
ُ
ــٍة أ مَّ

ُ
﴿ُكنتُــم َخــرَي أ

كَرُُهــُم ٱلَفِٰســُقوَن﴾ املعــى: »أنتــم أفضــل انلــاس اذليــن 
َ
نُهــُم ٱلُمؤِمنُــوَن َوأ َُّهــم ِمّ هــُل ٱلِكتَـٰـِب لَــاَكَن َخــريا ل

َ
أ

ودلوا للبرشيــة، ألنكــم تفعلــون األمــور اجليــدة وتمنعــون األشــياء اخلاطئــة، وتؤمنــوا بــاهلل إيمانـًـا حقيًقــا«.

وتُبــنَي هــذه اآليــة أن اخلرييــة ألمــة انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص حممــد يه األمــر باملعــروف وانلــي عــن املنكــر. تلكــم 
ــة رضــوان اهلل عليهــم أمجعــني. ثــم جتنــب  ــة الــي أت بهــا رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وســار عليهــا الصحاب يه األمان

1   الطربي. حممد بن جرير. )2001(. جامع البيان يف تأويل القرآن. مرص: دار هجر. 2: 626  .
2   ابن كثري. أبو الفداء إسامعيل بن عمر. )2000(. تفسري القرآن العظيم. بريوت: دار ابن حزم. 2:  . 217

3   الرازي. حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن بن عيل البكري. )1999(. التفسري الكبري. بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. 2: 84 .
4   الرازي. )1999(. التفسري الكبري. 2: 84 .
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الــرش ومــا جيلــب إيلــه مــن األشــياء الســيئة يف أمــور ادليــن الــي ليســت مــن طبيعتــه وأصحابــه ريض اهلل 
عنهــم.

وخالصــة القــول، فــإن »أمــة وســطا« تعــين أمــة رائعــة ديناميكيــة ومتطــورة، وجتمــع بــني لك الصفــات 
احلســنة الــي تظهــر جمدهــا. إنهــا ليســت أمــًة متخلفــًة، أمــًة تركــت أمــور ادلنيــا وأهتمــت بشــؤون اآلخــرة 

مــة اإلســالم - أمــًة وســًطا ؛ جتمــع بــني ادلنيــا واآلخــرة1. 
ُ
فقــط،  إنهــا أي أ

اإلسالم يف بروناي دار السالم
بروناي دار السالم:

ــوين« أو  ــم »ف ــة باس ــو املعروف ــل املالي ــة يف أرخبي ــة القديم ــد للمملك ــم اجلدي ــاي« يه الس ــة »برون لكم
»فــويل« مقرهــا يف »قرنــق« يف منطقــة تمبورونــغ، برونــاي دار الســالم، ثــم انتقلــت إىل »كوتــا باتــو«. وقــد 
ــني اذلي  ــجاعة برونوي ــز لش ــاي« كرم ــة »برون ــتخدمت لكم ــد اس ــل اعم 1397م. وق ــرة قب ــت اهلج حدث

ــط2.  ــتخدم املحي اس

ومــن بــني األدلــة ىلع وجــود حكومــة اململكــة القديمــة للمملكــة )فــوين(  يف تمبورونــغ ل تــزال هنــاك 
ــازل  ــن املن ــة م ــدة قديم ــاك أعم ــق«. هن ــى »قرن ــا يس ــاكن م ــة يف م ــك املنطق ــوين، ويف تل ــمها ف ــة اس قري
ــود  ــا إىل وج ــااًع تارخييً ــوا انطب ــتوطنات يعط ــن املس ــابقني م ــاكن الس ــار، والس ــظايا الفخ ــن ش ــة م القديم

ــاي.  اململكــة القديمــة مــن برون

ــورة  ــم، س ــرآن الكري ــماء. يف الق ــة يف الس ــماء اجلن ــن أس ــدة م ــالم« يه واح ــة »دار الس ــني أن لكم يف ح
ــول: ــاىل يق ــبحانه وتع ــام: 127، اهلل س األنع

ِم ِعنَد َربِِّهم َوُهَو َويِلُُّهم بَِما َكنُواْ يَعَملُوَن﴾ )اآلية 127(.
ٰ لَ ﴿لَُهم َداُر ٱلسَّ

املعــى: » هلــم اجلنــة ويه )دار الســالم(  عنــد ربهــم، واهلل يتــوىل أمرهــم فيهــا، جــزاًء بمــا كنــوا يفعلونــه 
يف ادلنيــا«.

ويقول اهلل سبحانه وتعاىل يف سورة يونس: 25.

ستَِقيم﴾ )اآلية 25(. ٰط مُّ ِم َوَيهِدي َمن يََشآُء إِىَلٰ رِصَ
ٰ لَ ﴿َوٱهلُل يَدُعٓواْ إىَِلٰ َداِر ٱلسَّ

املعى: »واهلل يدعو إىل جنة السماء دار السالم، واهلل يهدي من يشاء إىل الطريق املستقيم«.

إطــالق لكمــة »دار الســالم« بعــد لكمــة »برونــاي« يقصــد بهــا ادلاعء بطلــب األجــر واثلــواب لرونــاي؛ 
وبذلــك يتمتــع اإلنســان دائًمــا يف برونــاي براحــة ابلــال إىل األبــد3. 

1  انظر: إسامعيل إبراهيم. )د.ت(. مفهوم الوسطية يف املنظور اإلسالمي. اتفاقية الوسطية بالتزامن مع مليون مسلم يف العامل. ص: 5 . وانظر: إسامعيل إبراهيم. )2012(. 
الوسطية ركيزة احتاد األمة. ماليزيا: إدارة التقدم اإلسالمي. ص: 8 – 9  .

2  حاج حممد زين. حاج سريودين. )1998(. هنج امللكية اإلسالمية. بروين دار السالم: ديوان اللغة والكتب. وزارة الشباب والثقافة والرياضة. ص:1. 13 املرجع السابق. 
ص: 1 ، 2 .

3    حاج حممد زين. حاج سريودين. )1998(. هنج امللكية اإلسالمية. )املرجع السابق(.ص: 2 .
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تاريخ دخول اإلسالم إىل بروناي دار السالم وتطوره:
كن اإلســالم يف برونــاي دار الســالم عندمــا اعتنــق أوانــغ ألك بتاتــار اإلســالم وداعه الســلطان حممــد 
ــخ. ىلع  ــك اتلاري ــل ذل ــالم قب ــاي دار الس ــالم كن يف برون ــة ىلع أن اإلس ــاك أدل ــنة 1368م. وهن ــاه يف س ش
ســبيل املثــال مــن خــالل اكتشــاف قــر مســلم صيــين مشــهور ســنة 1264م. وهــذا هــو أقــرب ديلــل حــى 

ــاي1.  ــر وجــود املســلمني يف برون اآلن يظه

وأعقبــت ملكيتــه األرس املالكــة، والقــادة الوطنيــون، وعــدد كبــري مــن انلــاس العاديــني، وخاصــة أولك 
اذليــن يعيشــون يف العاصمــة واملناطــق املحيطــة بها.

وقــد اســتمر اإلســالم يف انلمــو بعــد وفــاة الســلطان حممــد شــاه، خاصــة بعــد أن عــني الرشيــف عــي 
ســلطان برونــاي اثلالــث. وقيــل: إنــه مــن أحفــاد ســيدنا احلســن بــن عــي بــن أيب طالــب، حفيــد انلــيب 

ــا مــن الطائــف.  ملسو هيلع هللا ىلص. واكن الســلطان الرشيــف عــي قادًم

وبصفتــه اعملــا، يــدرك أهميــة ادلعــوة إىل اإلســالم يف حــق لك فــرد مســلم، وأهميتهــا يف ريق األمــة وقــوة 
ــري  ــلمني وغ ــالمية إىل املس ــوة اإلس ــة ادلع ــز حرك ــي بتعزي ــف ع ــلطان الرشي ــام الس ــم ق ــن ث ــة؛ وم ادلول
املســلمني. يف الواقــع، إنــه لــم يقتــص ادلعــوة إىل اإلســالم يف برونــاي فقــط، بــل كنــت دعوتــه إىل مجيــع 
ســاكن برونــاي، وكذلــك ذهــب إىل جزيــرة جــاوة؛ دلعــوة امللــك ماجاباهيــت، وداعه إىل اإلســالم، وكذلــك 

امللــك بريابــو اجنــاك ووجايــا.
العص اذلهيب لسلطنة بروناي يف تطوير وإدارة اإلسالم:

السلطان الرشيف عي )1425 م - 1432م( :
وقــد نمــت احلركــة اتلبشــريية وازدهــر انلفــوذ اإلســاليم برعــة عندمــا قيــل بــأن الســلطان الرشيــف 
عــي مــن ســاللة رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ألنــه مــن ســاللة ســيدنا احلســن أو ســيدنا احلســني، ولكــن الكثــري مــن 
األدلــة القويــة تــدل ىلع أنــه مــن نســل ســيدنا احلســني2. وجــاء مــع صديــق يــدع ســيد علــوي الفقيــه 

)املعــروف باســم شيــف مفاقيــه(3. 

ــاح،  ــالم بنج ــرش اإلس ــد أن ن ــالم وبع ــوة إىل اإلس ــظ وادلع ــو الوع ــي ه ــف ع ــه الرشي ادلور اذلي يلعب
تــزوج مــن ابنــة الســلطان أمحــد، أمــرية راتنــا كســوما. وبعــد وفــاة الســلطان أمحــد، تــوىل الرشيــف عــي 
عــرش الســلطنة ؛ فــاكن الســلطان اثلالــث لرونــاي دار الســالم. وســبب تويلــه العــرش: هــو أن الســلطان 

أمحــد لــم يكــن هل ابــن، فتــوىل زوج ابنتــه العــرش وهــو الســلطان الرشيــف عــي.

ويقــال بــأن الســلطان الرشيــف عــي )ســلطان برونــاي اثلالــث(  واكن ســلطانًا قوًيــا ومبــاراًك، وقــد تــم 
ل مــن قــام بتنظيــم وتعزيــز  ل مــن أقــام مســجًدا يف برونــاي، وأوَّ تلقيبــه بلقــب »ســلطان الــراكت«. واكن أوَّ
ــًرا مــن مظاهــر  ــت إســهاماته مظه ــو. كن ــة بات ــاء مدين ــه الشــعب بلن ــاع يف ابلــالد مــن خــالل توجي ادلف

1   املرجع السابق. ص:227.
2   حممد. حاج عبد الرمحن. )1996(.  دور السلطان يف التنمية اإلسالمية يف بروين دار السالم. جملة دار السالم 1: 77 85. ص: 124.

3   حاج حممد عبد اللطيف. )1992(. اخلالفية اإلسالمية يف بروناي. بروناي: ديوان اللغة والكتب. ص: 115 .
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اإلســالم الصحيــح. واكن أيًضــا اإلمــام والعالــم واخلطيــب اذلي يقــرأ القــرآن ويقــوم بقــراءة املوعظة احلســنة. 
وهــذا يعــين أنــه ل يعمــل فقــط كحاكــم، بــل يعمــل يف جمــال ادلعــوة اإلســالمية مبــاشة، وينقــل تعايلــم 

اإلســالم للســاكن املحليــني1. 

ــل القــادم  ــدم للجي ــه ق ــل الســلطان الرشيــف عــي أن ــة مــن قب ــرتاث املوروث ــني ال ــأن مــن ب ويقــال ب
مــن برونــاي عمــاًل جليــاًل  وهــو إنشــاء لفتــة دليهــا 3 أجنحــة وفــوق ذلــك هــو جــذع الطبيعــة يقــف 
رمــًزا لإلســالم. ومــن بــني اتلفســريات الــي تــم اتلوصــل إيلهــا هــو أن األجنحــة اثلالثــة حتتــوي ىلع معــى 
اإليمــان واإلســالم واخلــري. يف حــني أن قصبــة الطبيعــة هــو رمــز لســلطة الســلطان اذلي يديــر ابلــالد بأمــر 

اهلل تعــاىل2. 
السلطان ُعمر عي سيف ادلين اثلالث )1950 م - 1967م( :

ــدة يف  ــة جدي ــة حقب ــت بداي ــو 1950م، واكن ــرش يف 6 يوني ــن الع ــيف ادلي ــي س ــر ع ــلطان عم ــوىل الس ت
تنميــة برونــاي. وقــد كن رائــًدا يف تطويــر برونــاي مــن خــالل إجــراء بعــض اتلغيــريات الرئيســية يف اإلدارة 
ــاء املســاجد،  ــادة بن ــة اتلبشــريية، وزي ــين، وتكثيــف احلرك ــم ادلي اإلســالمية. وتمــت إاعدة هيلكــة اتلعلي
ــنة  ــاي س ــتور برون ــنَّ دس ــد َس ــك، فق ــادة ىلع ذل ــاة، وزي ــالت احلي ــع جم ــالم يف مجي ــم اإلس ــق تعايل وتطبي
ــة يف اعم 1954م،  ــؤون ادليني ــاء إدارة الش ــام بإنش ــة، وق ــي لدلول ــن رس ــالم كدي ــع اإلس 1959م، اذلي وض
وإنشــاء املجلــس اإلســاليم ادليــين يف اعم 1955م، كمــا أنشــأ جملــس الرشيعــة يف اعم 1954م، و أنشــأ الراعيــة 
الجتماعيــة اعم 1954م، وقــام بإنشــاء مؤسســة تعليميــة دينيــة جلميــع مســتويات املجتمــع اإلســاليم بمــا يف 
ذلــك تطويــر املدرســة العربيــة للرجــل واملــرأة... وغريهــا الكثــري والكثــري. واكن الســلطان عمــر عــي ســيف 

ادليــن يُســىَّ بـــ »املهنــدس املعمــاري احلديــث«3. 

ــا تلوطيــد قانــون توحــد املاليــو وحمكمــة  وفيمــا يتعلــق بإنشــاء املجلــس ادليــين اإلســاليم، َســنَّ قانونً
العــدل وادلســتور وتنظيــم األحــزاب احلاكمــة يف ادليــن وتنظيــم الشــؤون ادلينيــة. إن موقف املجلــس ادليين 
ــات  ــد السياس ــع وحتدي ــني يف وض ــادة كبريت ــلطة وقي ــه، وهل س ــاص وشف ــزه اخل ــع وهل مرك ــاليم مرتف اإلس
املتعلقــة باملشــكالت ادلينيــة واإلداريــة يف ابلــالد. وتتمثــل املهمــة الرئيســية للمجلــس اإلســاليم ادليــين يف 

مســاعدة وإســداء املشــورة للســلطان يف مجيــع املســائل املتعلقــة بديــن اإلســالم4. 
السلطان احلاج حسن بلقية )1968 م - حى اآلن( :

تــوىل جاللــة الســلطان احلــاج حســن ابللقيــة معــز ادليــن وادلولــة العــرش يف 4 أكتوبــر 1968 م، بــدًل 
مــن وادله الســلطان عمــر عــي ســيف ادليــن، وذلــك ملواصلــة جهــوده يف اتلنميــة اإلســالمية القائمــة مــن 
ــر اإلســالم يف خمتلــف جوانــب  ــة جهــوًدا عظيمــة تلطوي ــذل الســلطان احلــاج حســن ابللقي قبــل. وقــد ب
ــك  ــم، وكذل ــون واتلعلي ــادة والقان ــه والعب ــدة، أم بالفق ــان والعقي ــة باإليم ــت ذات صل ــواء أكان ــاة س احلي

املوعظــة احلســنة لغــري املســلمني.
1   حممد. حاج عبد الرمحن. )1996(. مرجع سابق. سبق ذكره. ص: 124 .

2    املرجع السابق. ص: 125 .
3   حممد. حاج عبد الرمحن. )1996(.  دور السلطان يف التنمية اإلسالمية يف بروين دار السالم. جملة دار السالم 1: 77 85. ص: 134.

4    املرجع السابق. ص: 135 .
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ويف افتتــاح اســتقالل برونــاي دار الســالم صبــاح يــوم 1 ينايــر 1984م، جعــل جاللــة الســلطان »ماليــو 
ــا ملذهــب أهــل الســنة  ــو امللكيــة اإلســالمية(  وتعــين: فلســفة وسياســة األمــة وفًق إســالم براجــا« )املالي
واجلماعــة. وخــالل فــرتة حكمــه، تــم رفــع مســتوى اتلعليــم ادليــين إىل مســتويات متوســطة واعيلــة مثــل 
بنــاء لكيــة املعلمــني ادلينيــة، وبنــاء املعهــد اإلســاليم يف وليــة توتونــج، وبنــاء معهــد ادلراســات اإلســالمية 
يف برونــاي دار الســالم، وبنــاء جامعــة برونــاي دار الســالم حيــث توجــد أيضــا لكيــة ادلراســات اإلســالمية، 
وبنــاء معهــد حتفيــظ القــرآن وغريهــا مــن املؤسســات ادلينيــة الــي تشــري مجيعهــا إىل رغبــة الســلطان احلاج 

حســن ابللقيــة يف رؤيــة وجــودة وريق مســتوى اتلعليــم ادليــين يف برونــاي والــي تزدهــر مــن وقــت آلخــر.

ومــن أجــل تمكــني املؤسســات ادلينيــة مــن العمــل بسالســة وبشــل تــام وفًقــا دلســتور اإلســالم كديــن 
ــؤون  ــث إدارة الش ــة يف اعم 1986م بتحدي ــن ابللقي ــاج حس ــلطان احل ــة الس ــام جالل ــالد، ق ــي يف ابل رس
ادلينيــة إىل وزارة مســتقلة تعــرف باســم وزارة الشــؤون ادلينيــة. كمــا قــام بتطبيــق املعامــالت اإلســالمية 
وذلــك مــن خــالل الســماح بإنشــاء بنــك إســالم برونــاي دار الســالم، وشكــة تأمــني برونــاي اإلســالمية 
)أمانــه(  )املعروفــة باســم (، واتلاكفــل اإلســاليم للعمــل يف ابلــالد. كمــا حظــر الكحــول يف برونــاي بالاكمــل 
ــخة  ــف نس ــل إىل 150 أل ــا يص ــه م ــالم وطباعت ــاي دار الس ــف برون ــة مصح ــر بكتاب ــا أم يف اعم 1990. كم

لســتخدامها مــن قبــل املســلمني يف هــذا ابلــدل1. 
دستور بروناي سنة 1959 م :

وقــام الســلطان احلــاج حســن ابللقيــة بوضــع دســتور برونــاي دار الســالم ســنة 1959م، دســتور برونــاي 
ـــنَّــــــة واجلماعــة، والعمــل  ــا لعقيــدة أهــل السُّ ر »أن اإلســالم هــو ادليــن الرســي لأمــة وفًق اذلي قــرَّ
باملذهــب الشــافيع«. ونتيجــة ذللــك، فــإن بدلنــا آمنــا، فــإن تطــور ابلــدل يســري أيًضــا ىلع حنــو ســلس، حــى 
يــأت انلــاس مــن دول أســيا وغريهــا مــن خمتلــف بــدلان العالــم؛ للعمــل يف برونــاي واحلصــول ىلع أرزاقهــم 

يف هــذا ابلــدل اآلمــن.

ــن  ــه ادلي ــالم بوصف ــص ىلع أن اإلس ــادة )1(  ين ــث، امل ــاب اثلال ــالد، ابل ــتور ابل ــن دس ــان م ــل اثل الفص
ــل  ــن قب ــا م ــلميًا ومثايلً ــرى س ــان األخ ــة األدي ــة ممارس ــح حري ــا يتي ــالم، كم ــاي دار الس ــي يف برون الرس
أتباعهــا. واملذهــب الشــافيع هــو املذهــب الرســي واملعتمــد يف بــروين دار الســالم. وهــذا مــا ورد بوضــوح يف 

ــاي دار الســالم2 : دســتور برون

وينص الفصل الفريع )2(  من الفصل 3 ىلع ما يي:

ــا للمذهــب  ــدة أهــل الســنة واجلماعــة، ووفًق ــا لعقي ــن الرســي لأمــة، وفًق ــن اإلســاليم هــو ادلي »ادلي
ــافيع«. الش

سيطرة أهل السنة واجلماعة واملذهب الشافيع:
عقيــدة أهــل الســنة واجلماعــة يه مرادفــة ومهيمنــة ىلع املجتمــع اإلســاليم يف جنــوب شق آســيا. مجيــع 

1   املرجع السابق. ص: 136 .
2   وثائق دستور بروناي دار السالم. )2004(. بروين دار السالم: إدارة الطباعة احلكومية. رئيس الوزراء. ص: 40 .
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ســاكنها املســلمني تقريبــا يتبعــون فهــم عقيــدة أهــل الســنة واجلماعــة. والواقــع أن دولــة بروناي دار الســالم 
قــد وضعــت ديــن اإلســالم كديــن رســي للبــدل وفًقــا لعقيــدة أهــل الســنة واجلماعــة )كمــا ســبق بيانــه يف 

دســتور برونــاي 1959، الفصــل 3، املــادة 1(.

ــة  ــة مــرة أخــرى جالل ــر 1984م أكــد القضي ــاي دار الســالم يف 1 يناي ــة برون ويف إعــالن اســتقالل دول
ــه: ــة، واذلي قــال يف لكمت الســلطان احلــاج حســن ابللقي

»إن دولــة برونــاي دار الســالم بــإذن اهلل ســبحانه وتعــاىل، ســوف تصبــح إىل األبــد دولــة املاليو املســتقلة 
)املاليــو امللكيــة اإلســالمية(، دولــة ســيادية وديمقراطيــة امللزتمــة بتعايلــم ادليــن اإلســاليم وفًقــا ملذهــب 

أهــل الســنة واجلماعــة، ىلع أســاس العــدل واثلقــة واحلريــة، وبتوجيــه مــن اهلل ســبحانه وتعــاىل«.

ووفًقا للتعريف الوارد يف ورقة املجلس األىلع اإلساليم حول اإلسالم:

»ادليــن الرســي للبــالد هــو ديــن اإلســالم وفقــا لعقيــدة أهــل الســنة واجلماعــة، واملذهــب الشــافيع هــو 
املذهــب الرســي اذلي يطّبــق يف حيــاة انلــاس«.

وهــذا يعــين أن أي معتقــدات أخــرى غــري معتقــدات أهــل الســنة واجلماعــة، مثــل: الشــيعة وابلاطنيــة 
واخلــوارج واملرجئــة والقاديانيــة ومــا إىل ذلــك، والــي تتنــاىف مــع عقيــدة أهــل الســنة واجلماعــة ؛ ل يتــم 

إدخاهلــا إىل هــذا ابلــدل.

ــع  ــش يف املجتم ــلم يعي ــل املس ــا، جيع ــا صحيًح ــة فهًم ــنة واجلماع ــل الس ــدة أه ــلمني لعقي ــم املس إن فه
ــة واســتقرارها. ــا يف وحــدة األم ــا دائًم ــرًيا إجيابيً ــا، وهــذا أعطــى تأث اإلســاليم يف هــذا ابلــدل آمنً

ــا  ــة عندم ــن ابللقي ــاج حس ــلطان احل ــة الس ــب اجلالل ــل صاح ــن قب ــان م ــذا ابلي ــاد ه ــم اعتم ــد ت وق
حتــدث يف حفــل مراســم ذكــرى عيــد ميــالده ال 43 يف قــص األســتانة نــور اإليمــان، يف 15 يويلــو 1989م، 

واذلي قــرأ مــن بــني أمــور أخــرى:

»يف جمــال ادليــن أيًضــا، أثبــت النتمــاء ادليــين اذلي تــم التفــاق عليــه واذلي نمارســه حــى اآلن وفقــا 
لعقيــدة أهــل الســنة واجلماعــة، وخاصــة مذهــب اإلمــام الشــافيع، أنــه قــادر ىلع منعنــا مــن أي نــزاع أو 
خــالف يف األمــور ادلينيــة ؛ وذللــك مــن أجــل اســتمرار اتلفاهــم املتبــادل بــني إخواننــا املؤمنــني، ول ســيما 
يف جمــال ادليــن، ثــم التفــاق ىلع توحيــد العقيــدة ادلينيــة، ول جيــب أن تــرتك دون مراقبــة مــن أي حمــاولت 
لتســليط األضــواء ىلع األيديولوجيــات أو اتلدفقــات األخــرى. وســتواصل حكومــة برونــاي الهتمــام بهــذا، 
ــا  ــاليم وفق ــن اإلس ــدة ادلي ــم عقي ــة وفه ــدة األم ــان وح ــراءات لضم ــوات وإج ــا خط ــذ دائًم ــك تتخ وذلل

لعقيــدة ألهــل الســنة واجلماعــة«.
جمال اتلعليم:

ــالل  ــن خ ــة م ــو واإلجنلزي ــم املالي ــط ىلع تعلي ــز فق ــالم ل يرك ــاي دار الس ــي يف برون ــم الرس اتلعلي
ادلورات الــي تســيطر عليهــا بالاكمــل وزارة الرتبيــة واتلعليــم مــن خــالل قســم املــدارس. بــل تــم تطبيــق 
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الرتبيــة ادلينيــة اإلســالمية يف انلظــام اتلعليــي يف هــذا ابلــدل، وقــد أدخلــه منــذ القــرن الرابــع عــرش مــن 
ــازل اخلاصــة. ــك الســاكن املحليــني مــن خــالل املســاجد والقــااعت واملن قبــل املبرشيــن وكذل

وزارة الشــؤون ادلينيــة يه الــوزارة احلكوميــة الرســمية املســؤولة عــن الشــؤون ادلينيــة بما يف ذلــك تنفيذ 
الرتبيــة اإلســالمية يف برونــاي دار الســالم، يف حــني أن قســم ادلراســات اإلســالمية هــو إدارة متخصصــة 

تديــر وترصــد الرحلــة اتلعليميــة اإلســالمية.

إن املجتمعــات اإلســالمية وغــري املســلمة يف برونــاي دار الســالم حمظوظــة جــًدا ؛ ألن ممارســة الوســطية 
والعتــدال مطبقــة بالاكمــل يف سياســة اتلعليــم الــي تتمتــع بمــزات عديــدة مثل حكومــة جاللة الســلطان 
احلــاج حســن ابللقيــة ســلطان برونــاي دار الســالم، واذلي يــويل دائًمــا اهتماًمــا جــاًدا لرفاهيــة األمــة  مــن 

املســلمني وغريهــم - ول ســيما مــن حيــث الصحــة واتلعليــم واحلمايــة واألمــن.

ــرية،  ــأرس الفق ــبة ل ــتوى اعل، وبالنس ــاء إىل مس ــض وارتق ــتوى منخف ــن مس ــا م ــم جمانً م اتلعلي ــدَّ وُيَق
حتصــل ىلع بــدل تعليــي يتــم توجيهــه مــن خــالل إدارة تنميــة املجتمــع ووزارة الشــباب والرياضــة واثلقافة، 

وتمنــح نفــس ابلــدلت واملنــح لأيتــام الفقــراء واملســاكني؛ تلمويــل اتلاكيلــف املتصلــة باتلعليــم.

إن جهــود احلكومــة واضحــة، لضمــان حصــول مجيــع انلــاس، ول ســيما األطفــال يف ابلــدل، ىلع فرصــة 
ــادة ابلــدل يف املســتقبل. ــاكيف، والقــدرة ىلع أن يصبحــوا ق ــم ال احلصــول ىلع اتلعلي

وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن إنشــاء مؤسســات اتلعليــم العــال هلــا أيًضــا مبادئهــا اإلســالمية اخلاصــة الــي 
تركــز ىلع إنشــاء جامعــات ومعاهــد عليــا تركــز ىلع جمــال ادليــن اإلســاليم وأيًضــا ىلع العلــوم اتلقليديــة 
األخــرى. ومــن بــني هــذه اجلامعــات حايلــاً: جامعــة برونــاي دار الســالم )UBD(، وجامعة الســلطان الرشيف 
ــا  ــة تكنولوجي ــة )KUPU SB(، وجامع ــة اجلامعي ــاوان ادليني ــريي بيغ ــة س ــالمية )UNISSA(، ولكي ــي اإلس ع

  )UTB( برونــاي
: )UNISSA( تاريخ إنشاء جامعة السلطان الرشيف عي اإلسالمية

ــالم  ــاي دار الس ــة برون ــالمية يف دول ــال اإلس ــم الع ــز للتعلي ــاء مراك ــة إىل إنش ــود الرامي ــدأت اجله ب
بإنشــاء معهــد ادلراســات اإلســالمية اتلابــع لــوزارة الشــؤون ادلينيــة يف اعم 1989م، وإنشــاء لكيــة ادلراســات 
ــال يف اعم  ــم الع ــات اتلعلي ــت مؤسس ــم أدرج ــالم يف اعم 1993م، ث ــاي دار الس ــة برون ــالمية يف جامع اإلس
ــن«، واكن  ــيف ادلي ــي س ــر ع ــاج عم ــلطان ح ــالمية الس ــات اإلس ــد ادلراس ــم: »معه ــة باس 1999م واملعروف

ــاي دار الســالم. ــة برون حتــت جامع

ــد  ــذا املعه ــد كن ه ــالم، فق ــاي دار الس ــالمية يف برون ــة إس ــاء جامع ــة يف إنش ــة والرغب ــراً للحاج ونظ
أساًســا إلنشــاء جامعــة الســلطان الرشيــف عــي اإلســالمية )UNISSA( ، فاكنــت اجلامعــة اثلانيــة يف برونــاي 
ــلطان  ــة الس ــاء جامع ــة ىلع إنش ــن ابللقي ــاج حس ــلطان احل ــة الس ــة جالل ــك بموافق ــالم. واكن ذل دار الس

ــر 2007 م1.  ــق 1 يناي ــة 1427ه، املواف ــالمية، يف 11 ذو احلج ــي اإلس ــف ع الرشي

1   اخلطة االسرتاتيجية جلامعة السلطان الرشيف عيل اإلسالمية،  2009-2018، ص: 4.
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»هــذه اجلامعــة تهــدف إىل أن تصبــح َمْعلًَمــا لعظمــة اإلســالم يف بالدنــا، وبــإذن اهلل، ســوف تلعــب دوًرا 
كبــرًيا يف ختريــج العلمــاء واملفكريــن املوثــوق بهــم، تلبليــة متطلبــات األمــة«. 

ــول ىلع  ــن احلص ــت م ــا، وتمكن ــة فيه ــة أول دراس ــدأت اجلامع ــنة 2007م، ب ــطس س ــهر أغس يف أول ش
ــالل  ــن خ ــة م ــدأت ادلراس ــيع 2007  /2008، وب ــام اجلام ــل ادلرايس األول للع ــن الفص ــة م ــب بداي 107 طال
تقديــم برامــج أكاديميــة يف درجــة ابلاكلوريــوس، ودرجــة املاجســتري، وادلكتــوراه وكذلــك دبلــوم يف القانــون 

ــرشيع1.  ــاء ال ــوم يف القض ــاليم ودبل اإلس

وابتــداء مــن شــهر أغســطس ســنة 2012 م بــدأ العمــل برنامــج ادلبلــوم يف اإلســالم، ويف اعم 2013م بــدأ 
ــز  ــالمية، ومرك ــة اإلس ــة اإلدارة واتلنمي ــاء لكي ــم إنش ــة(  ويف اعم 2017م، ت ــج الرتقي ــة )برنام ــج الرتبي برنام

ــا للبحــث العلــي، ومركــز اتلعلــم والقيــادة مــدى احليــاة. حــالًل طيبً
رؤية جامعة السلطان الرشيف عي اإلسالمية:

ــنَّــة. أن تصبح اجلامعة اإلسالمية العاملية املتقدمة؛ القائمة ىلع أساس القرآن والسُّ
مهمة جامعة السلطان الرشيف عي اإلسالمية:

ــا مــن اتلــالوة واتلحقيــق واتلوجيــه  أن تكــون جامعــة تتوافــق مــع املعايــري ادلويلــة الــي توفــر برناجمً
مــن خــالل أســايلب شــمويلة، تتمــاىش مــع أحــدث اتلقنيــات وفــق تطــور العالــم ؛ تلخــرج علمــاء شفــاء 

ذو أخــالق كريمــة وقيمــة ؛ للمســاهمة يف تنميــة املجتمــع وادلولــة.
تطبيق الرامج األكديمية جلامعة السلطان الرشيف عي اإلسالمية يف احلفاظ ىلع الوسطية يف بروناي دار 

السالم:
يف عــص اتلنميــة القتصاديــة، بــدأ العالــم اآلن يف تقديــم ادلعــم لإلســالم حلل مشــكالت احليــاة البرشية 
يف العالــم، وىلع الرغــم مــن أن بعــض املشــكالت يمكــن حلهــا، لكــن تنشــأ قضايــا أخــرى حتتــاج إىل 
حــل، وهــذه يه فرصــة اإلســالم لطــرح حلــه تللــك املشــكالت، والطريــق إىل حــل املشــلكة يتأكــد باملعرفة 
والفهــم الصحيــح الوســطي لإلســالم، والواقــع أن موقــف العلــم مهــم جــًدا يف اإلســالم، وهــذا يتحقــق مــن 

قــول اهلل - ســبحانه وتعــاىل - يف ســورة املجادلــة:

ــَل  ــم َوإَِذا ِقي ــِح ٱهلُل لَُك ــُحواْ يَفَس ــِس فَٱفَس ِل ــُحواْ يِف ٱلَمَجٰ ــم َتَفسَّ ــَل لَُك ــٓواْ إَِذا ِقي ــَن َءاَمنُ ي ِ
ــا ٱذلَّ َه يُّ

َ
﴿يَٰٓأ

ــت َوٱهلُل بَِمــا تَعَملـُـوَن َخِبــري﴾2 وتـُـواْ ٱلِعلــَم َدرََجٰ
ُ
يــَن أ ِ

يــَن َءاَمنُــواْ ِمنُكــم َوٱذلَّ ِ
واْ يَرفَــِع ٱهلُل ٱذلَّ واْ فَٱنــُزُ ٱنــُزُ

اآليــة املذكــورة أعــاله تبــني بوضــوح أن املؤمــن صاحــب املعرفــة ســوف حيصــل ىلع ماكنــة اعيلــة. إيمــان 
املــرء هــو أن يكــون القــوة ادلافعــة ملتابعــة العلــم واملعرفــة الــي يمتلكهــا الفــرد، وهــذا ســيجعله يــدرك 
مــدى صغــر الشــخص أمــام اهلل خشــية اهلل إذا فعــل أشــياء حمرمــة. ويتضــح هــذا مــن قــول اهلل ســبحانه 

وتعــاىل: 

1   املرجع السابق. ص: 4.
2   سورة املجادلة: اآلية 11 .
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 إِنَّ ٱهلَل 
ْ ــُؤا ــاِدهِ ٱلُعلَمٰٓ ــن ِعبَ ــَى ٱهلَل ِم ــا خَي َم ــَك إِنَّ ِ ل

ــُه َكَذٰ لَوٰنُ
َ
ــٌف أ ــِم خُمتَِل نَعٰ

َ
َوآِبّ َوٱأل ــاِس َوٱدلَّ ــَن ٱنلَّ ﴿َوِم

ــوٌر﴾1  ــٌز َغُف َعِزي

إن دراســة العلــم تعتــر مــن أهــم الوســائل لزيــادة املعرفــة، وهــذا املفهــوم جيــب أن يكــون موجــوًدا يف 
احليــاة، حــى نصــل إىل نهايــة احليــاة. 

كمــا أن املؤسســات اإلســالمية العليــا اتلابعــة إىل وزارة اتلعليــم العــال، ل ســيما برامــج جامعة الســلطان 
الرشيــف عــي اإلســالمية اخلاصــة بنــرش العلــم وابلحــث العلــي، تهــدف إىل نــرش املعرفــة اإلســالمية لــل 
ــالمية  ــي اإلس ــف ع ــلطان الرشي ــة الس ــا جامع ــي تقدمه ــة ال ــن املعرف ــة م ــروع خمتلف ــاك ف ــب. وهن طال
ــون،  ــة واحلضــارة اإلســالمية، علــوم القان ــة، اتلنمي ــن، اللغــة العربي منهــا: جمــالت الرشيعــة، أصــول ادلي
مــة اإلســالمية ليــس يف برونــاي 

ُ
ا لأ القتصــاد واتلمويــل اإلســاليم. ولك هــذه املعرفــة والعلــوم مفيــدة جــدًّ

نــا مــن  فحســب، بــل يف مجيــع أحنــاء العالــم. وممــا ل شــك فيــه أن فَهــم وممارســة املعرفــة املكتســبة، تمِكّ
حــل مجيــع املشــكالت الــي تنشــأ مــن وقــت آلخــر، والــي يمكــن اســتيعابها يف اجليــل القــادم.

الرامج األكديمية جلامعة السلطان الرشيف عي اإلسالمية:
إن جامعــة الســلطان الرشيــف عــي اإلســالمية دليهــا اآلن )خــالل العــام اجلامــيع 2017  /2018(  خــس 

لكيــات، وثمانيــة مراكــز، منهــا ثالثــة مراكــز خاصــة بابلحــث العلــي، وإيلــك ابليــان:

1. لكية أصول ادلين.

2. لكية الرشيعة والقانون.

3. لكية اللغة العربية.

4. لكية القتصاد واتلمويل اإلساليم.

5. لكية اإلدارة واتلنمية اإلسالمية.

6. مركز تنمية العلوم واللغات.

7. مركز حبوث املذهب الشافيع.

8. مركز حبوث حالًل طيباً.

9. مركز ادلراسات العليا.

10. مركز ابلحوث والنرش.

11. مركز القيادة واتلعلم مدى احلياة.

1  سورة فاطر: اآلية 28.
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12. مركز العالقات العامة وادلويلة. 

13. مركز تقنية الوسائط املتعددة.

وســوف يركــز هــذا ابلحــث ىلع بيــان وتعريــف لكيــة الرشيعــة والقانــون ومركز حبــوث املذهب الشــافيع، 
جبامعــة الســلطان الرشيــف عــي اإلســالمية، والــي تضــم خــرية مــن أعضــاء هيئــة اتلدريــس، ويمكــن 
ــم،  ــوق به ــاء موث ــاج علم ــاهمة يف إنت ــدف إىل املس ــام، وته ــني يف الع ــالل مرت ــالب لك اعم وخ ــول الط قب

يكونــوا كـــ »اذلهــب« يف أصــول العلــم واملعرفــة يف جامعــة الســلطان الرشيــف عــي اإلســالمية.
األول: لكية الرشيعة والقانون

نشأة اللكية:
تأسســت لكيــة الرشيعــة والقانــون يف اعم 1428 ـه /2007م، لزتويــد الطــالب باتلعليــم الرســي يف الرشيعــة 
ــدة،  ــااعت املعتم ــام الس ــع نظ ــة تتب ــا. واللكي ــاً و21 موظًف ــة 622 طابل ــم اللكي ــة. وتض ــات القانوني وادلراس
ــو أو  ــة املالي ــتخدم لغ ــا نس ــة، وأحيانً ــة العربي ــتخدام اللغ ــة باس ــة باللكي ــج الرشيع ــس يف برنام واتلدري
اللغــة اإلجنلزيــة يف تدريــس عــدد حمــدود مــن ادلورات األكديميــة. وبالنســبة تلدريــس برنامــج القانــون 
يف اللكيــة فــإن وســيلة اتلدريــس يه اللغــة اإلجنلزيــة فقــط. وجيــب ىلع الطالــب إكمــال مــا ل يقــل عــن 
ــات  ــة هلــا مكون ــة. برامــج اللكي 130 ســاعة معتمــدة أو 62 موضــواًع دراســيًا؛ للحصــول ىلع شــهادة جامعي
نظريــة وعمليــة، فضــاًل عــن حتفيــظ وتــالوة القــرآن. تقــدم اللكيــة ثالثــة برامــج رئيســية، يه: برنامــج 
الفقــه واألصــول، برنامــج الفقــه والقضــاء، وبرنامــج القانــون. كمــا تقــدم اللكيــة برنامــج ادلراســات العليــا 
يف الرشيعــة والقانــون. إمجــال عــدد الطــالب 45 طابلــا باللكيــة يســعون لالتلحــاق بدراســة تلــك الرنامــج. 

ــة الطــالب ىلع املشــاركة يف احللقــات ادلراســية واملســابقات والرحــالت وابلحــوث. وتشــجع اللكي
جمالت الرشيعة:

ــة،  ــالت السياس ــل يف: جم ــي تتمث ــة، وال ــاة ايلومي ــب احلي ــن جوان ــد م ــع العدي ــة م ــل الرشيع تتعام
ــا  ــة، والقضاي ــية، وانلظاف ــاة اجلنس ــود، واألرسة، واحلي ــة، والعق ــال اتلجاري ــارف، واألعم ــاد، واملص والقتص

ــة. الجتماعي
جمالت القانون:

القانــون هــو نظــام مــن القواعــد، واعدة مــا يتــم فرضــه مــن خــالل جمموعــة مــن املؤسســات. وجمــالت 
القانــون تشــل: السياســة والقتصــاد واملجتمــع، بطــرق عديــدة، كمــا أنــه يعمــل كوســيط اجتمــايع أســايس 

للعالقــات بــني انلــاس.
مهمة اللكية:

ــة  ــارات الالزم ــعة وامله ــة الواس ــامية واملعرف ــالق السَّ ــول ىلع األخ ــب للحص ــف الطال تثقي  .1
احلديثــة. اتلكنولوجيــا  لســتخدام 
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ختريــج الطــالب اذليــن ســيقومون ببنــاء املجتمــع الرونــاوي، وتوفــر احتياجــات املجتمــع يف   .2
ــون. ــة والقان ــال الرشيع جم

إنتــاج حبــوث عليمــة اعيلة اجلــودة، تعــود بانلفــع ىلع املجتمــع الرونــاوي ىلع وجــه اخلصوص،   .3
ــة. ــة اعم ــالمية بصف ــة اإلس واألم

رؤية اللكية:
إنتــاج خرجيــني متمزيــن ومتخصصــني، قادريــن ىلع اســتخدام اتلكنولوجيــا احلديثــة، وتلبية   .1

ــون. ــة والقان ــال الرشيع ــاوي يف جم ــع الرون ــات املجتم احتياج

إنتــاج حبــوث عليمــة اعيلــة اجلــودة، حبيــث جتعــل اللكيــة مؤسســة حبثيــة اعمليــة املســتوى يف   .2
ــون. ــة والقان ــال الرشيع جم

املواد يف اللكية الرشيعة والقانون )قسم الفقه والقضاء قسم الفقه واألصول(، جامعة السلطان الرشيف عي 
اإلسالمية.

أول: مستوى ابلاكلريوس
كتب املقرر - املراجعأسامء املوادرقم

أصول الفقه 1، 2، 13

زيدان، عبد الكريم، الوجيز يف أصول الفقه )بريوت: مؤسسة الرسالة، 1998م( 
الغزايل، أبو حامد، املستصفى من علم األصول )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، مؤسسة التاريخ العريب، د. ت( 

البيانوين، حممد أبو الفتح، احلكم التكليفي يف الرشيعة اإلسالمية )دمشق: دار القلم، 1409هـ/ 1988م( 
أبو زهرة، حممد، أصول الفقه )القاهرة: دار الفكر العريب، د. ت( 

الرازي، فخر الدين حممد بن عمر، املحصول يف علم أصول الفقه، ط1، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1988م(.
ابن السمعاين، أبو املظفر منصور بن حممد، قواطع األدلة يف األصول، ط1، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1997م(.

فقه العبادات 1 و 22

اخلن، مصطفى، وآخرون، الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي، ط3، )دمشق: دار القلم، 1991م( 
الرشبيني، حممد اخلطيب، مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، )بريوت: دار املعرفة، 1997م(.

النووي، حيي بن رشف، املجموع، )القاهرة: إدارة الطباعة املنريية، د.ت.(.

اهليتمي، حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، )القاهرة: مصطفى احللبي، د.ت.(.

القواعد الفقهية3

البورنو، حممد صدقي، الوجيز يف القواعد الفقهية الكلية، ط 4، )بريوت مؤسسة الرسالة،1416 هـ/ 1996م( 
الزركــيش، بــدر الديــن حممــد بــن هبــادر، حتقيــق تيســري فائــق، املنثــور يف القواعــد، ط2، )الكويــت: رشكــة دار الكويــت 

1985م(  هـــ/   1405 للصحافــة، 
السيوطي: عبد الرمحن بن أيب بكر، األشباه والنظائر، )بريوت: دار املعرفة، 1973م( 

ابن نجيم: زين العابدين بن إبراهيم، األشباه والنظائر، )القاهرة: مطبعة مصطفى احللبي، د.ت( 
الندوي، عيل أمحد، القواعد الفقهية، ط3، )دمشق: دار القلم، 1994م( 

اهليتمي، ابن حجر، حتفة املحتاج رشح املنهاج، )القاهرة: مصطفى احللبي، د.ت(.

الفقه املقارن1 4

اجلزيري، عبدالرمحن، كتاب الفقه عىل املذاهب األربعة، )بريوت: دار الفكر، 1986م(.
ابن رشد، حممد بن رشد، بداية املجتهد وهناية املقتصد، ) القاهرة: مكتبة الكليات األزهرية، 1970م(. 

عقله، حممد، دراسات يف الفقه املقارن، )عامن: مكتبة الرسالة، 1983م(.
ابن قدامة، عبدالرمحن بن حممد، املغني، )بريوت: دار الفكر، 1994م(.

النووي، حيي بن رشف، املجموع رشح املهذب، )القاهرة: إدارة الطباعة املنريية، د.ت(.
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فقه األطعمة واألرشبة 5

اخلن، مصطفى وآخرون، الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي، ط 7، )دمشق: دار القلم،2006م(.
أبو رسيع، حممد عبد اهلادي، األطعمة والذبائح يف الفقه اإلسالمي، )القاهرة: دار االعتصام، 1985م( 

الرشبيني، حممد اخلطيب، مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، )بريوت: دار الفكر. د.ت(.
أبــو فــارس، حممــد عبــد القــادر، أحــكام الذبائــح يف اإلســالم: الذبــح، الصيــد، األُضِحيــة، العقيقــة، )الزرقــاء: مكتبــة املنــارة، 

1980م( 
النووي، حيي بن رشف، املجموع رشح املهذب، )القاهرة: إدارة الطباعة املنريية، د.ت(

ية يف كتب الفقه 6 دراسات نصِّ
فعي لشــا ا

حممد بن إدريس، األم )بريوت: دار الكتب العلمية( 
النووي، أبو زكريا حييى بن رشف، الروضة )بريوت: دار الكتب العلمية( 

مالك بن أنس/ سحنون التنوخي، املدونة الكربى )بريوت: دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع( 
الكاساين، عالء الدين أيب بكر بن مسعود، بدائع الصنائع )بريوت: دار الكتب العلمية( 

ابن قدامة املقديس، املغني )الرياض: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية(

مقاصد الرشيعة7

الريسوين، أمحد، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي )فرجينيا: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، 1992( 
ابن عاشور، حممد الطاهر، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، حتقيق حممد الطاهر امليساوي )عامن: دار النفائس( 

الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، املوافقات، اجلزء الثاين )بريوت: دار الكتب العلمية( 
النجار، عبد املجيد، مقاصد الرشيعة بأبعاد جديدة )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 2006( 

عطية، مجال الدين، نحو تفعيل مقاصد الرشيعة )دمشق: دار الفكر، 2000م(

االقتصاد االسالمي8

اجلــامل، د. حممــد عبــد املنعــم، موســوعة االقتصــاد اإلســالمى ودراســات مقارنــة، )القاهــرة: دار الكتــاب املــرصي وبــريوت : 
دار الكتــاب اللبنــاين، 1980م( 

الصدر، حممد باقر، اقتصادنا )بريوت: دار التعارف للمطبوعات،1991م( 
الفنجري، حممد شوقي، نحو اقتصاد إسالمي (  جده: رشكه مكتبة عكاظ، د.ت ) 

الفنجري، حممد شوقي، املذهب االقتصاد يف ضوء الرشيعة اإلسالمية )الرياض: رشكة عكاظ، 1981م( 
قره داغي، عيل حمي الدين عيل، بحوث االقتصاد اإلسالمي )بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 2002م(

املصارف اإلسالمية9

محود، سامي حسن امحد، تطوير األعامل املرصفية بام يتفق والرشيعة اإلسالمية، )مرص: دار الرتاث، 1991م( 
املرصي، رفيق يونس، املصارف اإلسالمية: دراسة رشعية، ) سوريا:دار املكتبي، 2001م( 

املرصي، عبد السميع، املرصف اإلسالمي علميا وعمليا، ) مرص: مكتبة وهبة، 1988م( 
اهلمرشى، مصطفى عبداهلل، االعامل املرصفيه واالسالم، )القاهره :الرشكة املرصية للطباعة والنرش، د.ت ( 

ــة  ــريوت: املؤسس ــق )ب ــة والتطبي ــاد النظري ــم واالجته ــم التقوي ــة والتنظي ــني احلري ــالمية ب ــوك اإلس ــن، البن ــال الدي ــة، مج عطي
اجلامعيــة للدراســات والنــرش والتوزيــع، 1993م(

الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، املوافقات )بريوت: دار الكتب العلمية، د.ت( أصول االجتهاد والفتوى10
الغزايل، أبو حامد، املستصفى من علم األصول )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، مؤسسة التاريخ العريب، د. ت( 

فقه املناكحات11
الرشبيني، حممد اخلطيب، مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، )بريوت: دار الفكر. د.ت(.

اخلن، مصطفى، وآخرون، الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي، ط7، )دمشق: دار القلم، 1427هـ/2006م(.
النووي، حيي بن رشف، املجموع رشح املهذب. )القاهرة: إدارة الطباعة املنريية، د.ت(

فقه املعامالت12

اخلن، مصطفى، وآخرون، الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي، ط7، )دمشق: دار القلم، 2006م(.
الزرقاء، مصطفى أمحد، املدخل الفقهي العام، )دمشق، دار القلم، 1998م( 

الرشبيني، حممد اخلطيب، مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، )بريوت: دار الفكر. د.ت(.
حممصاين، صبحي، النظرية العامة للموجبات والعقود، ط3، )بريوت، دار العلم للماليني، 1983م( 

موسى، كامل، أحكام املعامالت، ط2، )بريوت: مؤسسة الرسالة، 1998م(.

فقه القضاء وطرق اإلثبات13

اخلن، مصطفى سعيد وآخرون، الفقه املنهجي عىل مذهب االمام الشافعي، )دمشق: دار العلوم، 1989م( 
الشريازي، إبراهيم بن عىل بن يوسف الشريازي، املهذب، )القاهرة: دار الكتب العربية الكربى، 1333هـ( 

د.ن،  )صنعــاء:  اليمنــي،  والقانــون  اإلســالمي  الفقــه  يف  الرشعــي  واإلثبــات  القضــاء  اهلل،  عبــد  بــن  صالــح  الضبيــاين، 
2002م(  1423هـــ/

النووي، حييى بن رشف، روضة الطالبني وعمدة املفتني، )بريوت : املكتب اإلسالمي، 1396هـ/1976م.( 
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معامالت مالية معارصة14

شبري، حممد عثامن، بحوث فقهية يف قضايا اقتصادية معارصة، )األردن: دار النفائس، 1998م(   
القره داغى، عىل حمى الدين، مبدأ الرضا ىف العقود، دراسة فقهية مقارنة، )بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 1985م(  

قلعة جى، حممد رواس، املعامالت املالية املعارصة يف ضوء الفقه والرشيعة، ) عامن: دار النفائس، 1999م( 
الكبي، سعد الدين حممد املعامالت املالية املعارصة يف ضوء اإلسالم، )بريوت: املكتب اإلسالمي، 2002م(

فقه املرياث15

الزالط، حممد منصور، توضيح علم املرياث، )بريوت: دار الكتب العلمية، 2002( 
الرشبيني، حممد اخلطيب، مغنى املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، )القاهرة: مصطفى احللبي البايب، 1958م( 

الصابونى، حممد بن عىل، املواريث يف الرشيعة اإلسالمية يف ضوء الكتاب والسنة، )مدينه نرص: دار الصابوين، 2002م) 
غالب، أمحد عيسى، علم املرياث، )بريوت: دار اجليل، 1991م

حميى الدين، حممد، أحكام املواريث يف الرشيعة اإلسالمية )بريوت: دار الكتاب العريب، 1984م(

فقه الوصية والوقف واهلبة16

اخلصــاف، أبــو بكــر أمحــد بــن عمــرو، أحــكام األوقــاف، ضبطــه وصححــه حممــد عبــد الســالم شــاهني، )بــريوت: دار الكتــب 
العلمية، 1420هـــ /1999م.( 

ــئون  ــالمي، )القاهــرة : وزارة األوقــاف - املجلــس األعــىل للش ــد، الوقــف و دوره يف تنميــة املجتمــع اإلس ــوقي، حمم الدس
اإلســالمية،2000( 

الرسيتي، عبد الودود حممد، الوصايا واألوقاف واملواريث يف الرشيعة اإلسالمية،)بريوت: دار النهضة العربية 1997م.( 
الشافعي، حممد بن إدريس الشافعي، األم، )القاهرة: مطبعة مكتبة الكليات األزهرية، 1381هـ/1961م.(

فقه اجلنايات17

أبو زهرة، حممد، اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، )القاهرة :دار الفكر العريب، 1976 م( 
هبنيس، أمحد فتحي العقوبة يف الفقه اإلسالمي، )بريوت : دار الرشوق، 1983( 

عودة، عبد القادر، الترشيع اجلنائي اإلسالمي، بريوت :مؤسسة الرسالة، 1985م( 
حممصاين، صبحي، تراث اخللفاء الراشدين يف الفقه والقضاء، ) بريوت: دار العلم للماليني 1981 م(

مسائل فقهية معارصة18

ياسني، حممد نعيم : أبحاث فقهية ىف قضايا فقهية معارصة ط 1، )عامن، دار النفائس’ 1996م(  
القره داغى، عىل حمى الدين، املحمدى، عىل يوسف، فقه القضايا الطبية املعارصة ط 1، )بريوت: دار البشائر، 2005م( 

السالوس، عيل أمحد، موسوعة القضايا الفقهية املعارصة واالقتصاد اإلسالمي، ) دوحة: دار الثفاقة،1996 م( 
الشافعى، حممد فريد، خلف، عبد اجلواد، دراسات ىف قضايا الفقه املعارصة )مرص : دار البيان، 2006 م( 

مصباح، عبد اهلادى، االستنساخ بني العلم والدين، ط1 ) مرص، نرش الدار املرصية اللبنانية، )1997(

ثانيا: مستوى املاجستري
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نظرية العقد1
الزرقاء، مصطفى أمحد، املدخل الفقهي العام، ط1، )دمشق، دار القلم، 1998م( 

الشــال، إبراهيــم عــيل أمحــد حممــد، القواعــد والضوابــط الفقهيــة عنــد ابــن تيميــة يف املعامــالت املاليــة، )عــامن: دار النفائــس، 
2002م(.

شبري، حممد عثامن، املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اإلسالمي، )عامن: دار النفائس، 1999م(.

نظام احلكم يف اإلسالم2

أمحد، عبد املنعم، أصول نظام احلكم يف اإلسالم، )اإلسكندرية: مؤسسة شباب اجلامعة، 1991م(.
التاج، عبد الرمحن، السياسة الرشعية والفقه اإلسالمي، )القاهرة: مطبعة دار التأليف، 1953م(.

خالف، عبد الوهاب، السياسة الرشعية يف الشؤون الدستورية واخلارجية واملالية، )الكويت: دار القلم، 1988م(.
املاوردي، عيل بن حبيب، األحكام السلطانية يف الواليات الدينية، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1978م(..

الفقه املعارص للزكاة3
األشــقر، حممــد ســليامن، واألشــقر، عمــر ســليامن، وياســني، حممــد نعيــم، و شــبري، حممــد عثــامن، أبحــاث فقهيــة يف قضايــا الــزكاة 

املعــارصة، الطبعــة الثانيــة، األردن: دار النفائــس، 2000م. 
الزيباري، عامر سعيد، أجوبة عن أسئلتك يف الزكاة، بريوت: دار ابن حزم، 1994م.

شحاته، شوقي إسامعيل، التطبيق املعارص للزكاة، جدة: دار الرشوق، 1977م.
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دراسات يف علم أصول الفقه4

اإلســنوي، مجــال الديــن عبــد الرحيــم بــن احلســن، هنايــة الســول رشح منهــاج األصــول، )القاهــرة: طبعــة حممــد عــيل صبيــح، 
دت(.

الرازي، فخر الدين حممد بن عمر، املحصول من علم األصول، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1988م.( 
الشوكاين، حممد عيل بن حممد، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، )القاهرة: طبعة دار السالم، د.ت.(.

الغزايل، أبو حامد بن حممد، املستصقى من علم األصول، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1983م(.
القــرايف، شــهاب الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن إدريــس، نفائــس األصــول يف رشح املحصــول، )مكــة: مكتبــة نــذار مصطفــى 

ــاز، 1999م(. الب

فقه القضاء وطرق اإلثبات5

الطرابليس، عيل بن خليل، معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام، )القاهرة: مطبعة احللبي، 1973م(.
عليان، شوكت حممد، السلطة القضائية يف اإلسالم، )الرياض: دار الرشيد، 1982م(.

ابــن فرحــون، إبراهيــم بــن عــيل بــن القاســم، تبــرصة احلــكام يف أصــول األقضيــة ومناهــج احلــكام، )القاهــرة: املطبعــة احلديثــة، 
1986م(.

واصل، نرص فريد حممد، السلطة القضائية ونظام القضاء يف اإلسالم، )القاهرة: مطبعة األمانة، 1977م(.

املصارف اإلسالمية6

ــات املصــارف اإلســالمية، ط1، )األردن: دار النفائــس،  ــم، الشــامل يف معامــالت وعملي ــد الكري ارشــيد، أمحــد وحممــود، عب
2001م(.

الرتكامين، عدنان خالد، السياسة النقدية واملرصفية يف اإلسالم، ط1، )بريوت: مؤسسة الرسالة، 1988م( 
املــرصي، رفيــق، مــرصف التنميــة اإلســالمي وحماولــة جديــدة يف الربــا والفائــدة والبنــك، ط3، )بــريوت: مؤسســة الرســالة، 

1987م(.
النمر، رفعت صدقي، يف املصارف واالقتصاد: مقاالت ومقابالت، ط1، )بريوت: الدار العربية للعلوم، 2000م(.

يرسي، عبد الرمحن، قضايا إسالمية معارصة يف النقود والبنوك والتمويل، د.ط ) د.م: الدار اجلامعية، 2001م(.

فقه الوصايا واألوقاف7

احلطاب، حممد بن عبد الرمحن، مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، ) بريوت: دار الفكر، 1986م(.
أبو زهرة، حممد، رشح قانون الوصية، ) بريوت: دار الفكر، 1988م(. 

الرشبيني، حممد بن اخلطيب، مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، )بريوت: دار الفكر، د.ت(.
ــد،  ــه اإلســالمي يف اهلن ــة العــارشة ملجمــع الفق ــدوة الفقهي ــارة مقدمــة يف الن القاســمي، جماهــد اإلســالم، الوقــف: بحــوث خمت

ــة، 2001م(. ــب العلمي ــريوت: دار الكت )ب

العالقات الدولية يف اإلسالم8

احلسن، حممد عيل، العالقات الدولية يف القرآن والسنة، )عامن: مطبعة مجعية عامل املطابع التعاونية، د.ت(  
أبو زهرة، حممد، العالقات الدولية يف اإلسالم، )مرص: الدار القومية للطباعة، د.ت.(.

الرسخيس، حممد بن حممد، رشح السري الكبري، )مرص: د. ن.، د.ت.( 
حممصاين، صبحي، القانون والعالقات الدولية يف اإلسالم، )بريوت: دار العلم للماليني، د.ت(.

النظام املايل يف اإلسالم9

مّحاد، نزيه، قضايا فقهية معارصة يف املال واالقتصاد، )دمشق: دار القلم، 2001م(.
شبري، حممد عثامن، املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اإلسالمي، )األردن: دار النفائس، 1999م(.

قحف، منذر، السياسات املالية: دورها وضوابطها يف االقتصاد اإلسالمي، )بريوت: دار الفكر املعارص، 1999م(.
هارون، حممد صربي، أحكام األسواق املالية، )األردن: دار النفائس، 1999م(.

الوادي، حممود حسني، وعّزام، زكريا أمحد، املالية العامة والنظام املايل يف اإلسالم، )األردن: دار املسرية، 2000م(.

دراسات يف النصوص الفقهية10

خليل، ابن إسحاق املالكي، خمترص خليل: يف الفقه املالكي، )مرص: دار إحياء الكتب العربية، د.ت.(.
ــة  ــد الوهــاب إبراهيــم، منهــج البحــث يف الفقــه اإلســالمي خصائصــه ونقائصــه. ط2. )مكــة املكرمــة: املكتب ــو ســليامن، عب أب

املكيــة، 1421هـــ/2000م و بــريوت: دار ابــن حــزم، 1421هـــ/2000م(.
الشريازي، إبراهيم بن عيل، املهذب: يف فقه اإلمام الشافعي، )بريوت: دار املعرفة، د.ت.(.

ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد، املغني: يف الفقه احلنبيل، )الرياض: مكتبة الرياض احلديثة، 1987م(.
الكاساين، عالء الدين أبو بكر، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، )القاهرة: مطبعة اإلمام، د.ت.(.

دراسات يف القواعد الفقهية11

البورنو، حممد صدقي، الوجيز يف القواعد الفقهية الكلية، ط 4، )بريوت مؤسسة الرسالة،1416 هـ/ 1996م( 
الزركــيش، بــدر الديــن حممــد بــن هبــادر، حتقيــق تيســري فائــق، املنثــور يف القواعــد، ط2، )الكويــت: رشكــة دار الكويــت 

1985م(  هـــ/   1405 للصحافــة، 
السيوطي: عبد الرمحن بن أيب بكر، األشباه والنظائر، )بريوت: دار املعرفة، 1973م( 

ابن نجيم: زين العابدين بن إبراهيم، األشباه والنظائر، )القاهرة: مطبعة مصطفى احللبي، د.ت.(.
الندوي، عيل أمحد، القواعد الفقهية، ط3، )دمشق: دار القلم، 1994م(
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دراسات يف فقه النكاح12
 الرميل، حممد بن أمحد، هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، )بريوت: دار الفكر، 1986م(.

ل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الرشيعة اإلسالمية، )بريوت: مؤسسة الرسالة، 1997م(. زيدان، عبد الكريم، املفصَّ
الرشبيني، حممد بن اخلطيب، مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، )بريوت: دار الفكر، دت(.

ثاثلا: املراجع املذهب الشافيع.
الغــزال، أبــو حامــد، املســتصى مــن علــم األصــول )بــريوت: دار إحيــاء الــرتاث العــريب، مؤسســة   .1

ــريب، د. ت(  ــخ الع اتلاري

الــرازي، فخــر ادليــن حممــد بــن عمــر، املحصــول يف علــم أصــول الفقــه، ط1، )بــريوت: دار الكتــب   .2
ــة، 1988م(. العلمي

ابــن الســمعان، أبــو املظفــر منصــور بــن حممــد، قواطــع األدلــة يف األصــول، ط1، )بــريوت: دار الكتب   .3
العلميــة، 1997م(.

الرشبيين، حممد اخلطيب، مغين املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، )بريوت: دار املعرفة، 1997م(.  .4

انلووي، يي بن شف، املجموع، )القاهرة: إدارة الطباعة املنريية، د.ت.(.  .5

انلــووي، حيــى بــن شف، روضــة الطابلــني وعمــدة املفتــني، )بــريوت : املكتــب اإلســاليم، 1396 ـه   .6
/1976م.( 

اهليتي، حتفة املحتاج يف شح املنهاج، )القاهرة: مصطى احلليب، د.ت.(.  .7

السيويط: عبد الرمحن بن أيب بكر، األشباه وانلظائر، )بريوت: دار املعرفة، 1973م(   .8

اخلــن، مصطــى، وآخــرون، الفقــه املنهــيج ىلع مذهــب اإلمــام الشــافيع، ط3، )دمشــق: دار القلــم،   .9
1991م( 

الزركــي، بــدر ادليــن حممــد بــن بهــادر، حتقيــق تيســري فائــق، املنثــور يف القواعــد، ط2، )الكويــت:   .10
ــة، 1405 ه/ 1985م(  ــت للصحاف ــة دار الكوي شك

الشافيع، حممد بن إدريس، األم )بريوت: دار الكتب العلمية(   .11

ــة  ــب العربي ــرة: دار الكت ــذب، )القاه ــريازي، امله ــف الش ــن يوس ــن ىلع ب ــم ب ــريازي، إبراهي الش  .12
1333ه(  الكــرى، 

املــاوردي، عــي بــن حبيــب، األحــاكم الســلطانية يف الوليــات ادلينيــة، )بــريوت: دار الكتــب العلمية،   .13
1978م(.

اإلســنوي، مجــال ادليــن عبــد الرحيــم بــن احلســن، نهايــة الســول شح منهــاج األصــول، )القاهــرة:   .14
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طبعــة حممــد عــي صبيــح، دت(.

الــرازي، فخــر ادليــن حممــد بــن عمــر، املحصــول مــن علــم األصــول، )بــريوت: دار الكتــب العلميــة،   .15
1988م.( 

الرمي، حممد بن أمحد، نهاية املحتاج إىل شح املنهاج، )بريوت: دار الفكر، 1986م(.  .16
اثلان: مركز حبوث املذهب الشافيع

تــم إنشــاء مركــز حبــوث املذهــب الشــافيع يف 1 ينايــر 2007م تمشــيًا مــع إنشــاء جامعــة الســلطان الرشيــف 
ــي  ــف ع ــلطان الرشي ــة الس ــت إدارة جامع ــث، حت ــة وابلح ــز ادلراس ــد مراك ــر أح ــالمية. ويعت ــي اإلس ع
ــن  ــؤويلة م ــدر املس ــون ىلع ق ــي تك ــة وال ــاريع ابلحثي ــداد املش ــز إىل إع ــدف إدارة املرك ــالمية، وته اإلس
األهميــة لأمــة واملجتمــع وتكــون أهدافهــا نبيلــة ؛ تلتوافــق مــع دســتور برونــاي دار الســالم اذلي جيعــل 

املذهــب الشــافيع هــو املذهــب الرســي للبــالد، واذلي يتــم تطبيقــه يف حيــاة انلــاس.

وقــد بــدأ املركــز يف تقديــم منــح دلراســة درجــة املاجســتري يف املذهــب الشــافيع، وادلكتــوراه يف املذهــب 
الشــافيع يف العــام اجلامــيع 2017/2016 ؛ وذلــك تلبيــة لرغبــة جاللــة الســلطان احلــاج حســن ابللقيــة ســلطان 
ــا  ــه مرجًع ــون حبوث ــافيع، وتك ــب الش ــا للمذه ــًزا مرجعيً ــز، مرك ــذا املرك ــل ه ــالم ؛ جلع ــاي دار الس برون
ــم  ــدلان العال ــع ب ــا، ويف مجي ــيا خصوًص ــوب شق آس ــة يف جن ــدلول اإلقليمي ــافيع ل ــب الش ــاًل للمذه أصي

ــا. اإلســاليم عموًم
رؤية مركز حبوث املذهب الشافيع 

ــة  ــون املرجعي ــوث، وأن يك ــا للبح ــًدا وقياديً ــزاً رائ ــافيع مرك ــب الش ــوث املذه ــز حب ــون مرك أن يك
ــافيع. ــب الش ــة باملذه ــوث املتعلق ــال ابلح ــيا يف جم ــوب شق آس ــة جن ــالمية يف منطق اإلس

مهمة مركز حبوث املذهب الشافيع:
إجــراء ابلحــوث وتوثيــق ونــرش نتائــج ابلحــوث املتعلقــة باملذهب الشــافيع بهــدف توســيع وتعزيــز انلفوذ 
اإلســاليم للمذهــب الشــافيع يف منطقــة جنــوب شق آســيا، فضــال عــن اللــزتام بتحقيــق رؤيــة جامعــة 
الســلطان الرشيــف عــي اإلســالمية تلكــون جامعــة إســالمية اعمليــة متقدمــة؛ قائمــة ىلع أســاس القــرآن 

والســنة.
الرامج األكديمية يف مركز حبوث املذهب الشافيع:

برامج املاجستري وادلكتوراه، يف املذهب الشافيع.	 

ــن  ــد م ــعون ملزي ــن يس ــالب اذلي ــا للط ــات العلي ــج ادلراس ــافيع برام ــب الش ــوث املذه ــز حب ــدم مرك يق
ادلراســة ىلع مســتوى درجــة املاجســتري وادلكتــوراه. ومــن املأمــول أن يــؤدي الرنامــج األكديــي املزتايــد يف 
الرامــج اتلعليميــة وابلحــث العلــي جلامعــة الســلطان الرشيــف عــي اإلســالمية، وخاصــة برنامج ادلراســة 
املقــدم يف مركــز حبــوث املذهــب الشــافيع إىل فتــح مســاحة وفــرص قيمــة إىل جانــب استكشــاف املعرفــة 
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وخاصــة فيمــا يتعلــق باملذهــب الشــافيع وعلومــه. فضــاًل عــن أن هــذه الرامــج األكديميــة، تتوافــق مــع 
املذهــب الرســي املطبــق يف هــذا ابلــدل ؛ تمشــيًا مــع دســتور برونــاي اعم 1959م، الفصــل 3 ) بــاب 1(، اذلي 
ــنَّــــة واجلماعــة، واملذهــب الرســي  يقــرر بــأن اإلســالم هــو ادليــن الرســي لأمــة وفًقــا لعقيــدة أهــل السُّ

لدلولــة هــو املذهــب الشــافيع.

إن اجلهــد املبــذول إلنتــاج خرجيــني ماهريــن واستكشــاف حبــوث جديــدة يف املذهــب الشــافيع هــو جهد 
خالــص لضمــان رؤيــة اجلامعــة بــأن تكــون جامعــة إســالمية وســطية، حتقــق أهــداف جاللــة الســلطان 
احلــاج حســن ابلقيــة ســلطان برونــاي دار الســالم، اذلي يريــد مــن اجلامعــة إنتــاج خرجيــني قادريــن ىلع 

املســاهمة يف تطويــر األمــة وابلــالد يف املســتقبل.

وباإلضافــة إىل ذلــك، يمكــن هلــذا الرنامــج األكديــي يف مركــز حبــوث املذهــب الشــافيع أيًضــا تقديــم 
حبــوث أخــرى ذات الصلــة بالعلــوم اإلســالمية املتعلقــة بالفكــر واألخــالق والقانــون، ل ســيما وحنــن يف 
ــاء  ــد علم ــة عن ــطية ومعتدل ــة ووس ــة موثوق ــول علمي ــث العلــي للوصــول إىل حل ــة إىل ابلح ــة ماس حاج
أهــل الســنة واجلماعــة؛ تللبيــة اتلطــور احلــال والعالــم احلديــث اذلي شــهد البتــاكر املعقــد ىلع حنــو مزتايد، 
ــتمر يف  ــل مس ــارس بش ــدال واذلي يم ــطية والعت ــور الوس ــالل منظ ــن خ ــتمر م ــدأ املس ــن املب ــاًل ع فض

جامعــة الســلطان الرشيــف عــي اإلســالمية ويف ســلطنة برونــاي دار الســالم.
اخلاتمة:

ــب  ــوث املذه ــز حب ــا مرك ــي يقدمه ــاًل« ال ــة »إمج ــة وادلورات األكديمي ــب املرجعي ــا إىل الكت إذا نظرن
ــاك الكتــب ادلراســة  ــا أن نالحــظ أن هن الشــافيع يف جامعــة الســلطان الرشيــف عــي اإلســالمية، يمكنن
ــو  ــد األدىن ه ــزال احل ــه ل ي ــك، فإن ــن ذل ــم م ــافيع. وبالرغ ــب الش ــع يف املذه ــارصة واملراج ــة واملع الرتاثي
املتوفــر دلينــا؛ وذللــك، فــإن تنــوع املراجــع يف املذهــب الشــافيع وتعددهــا وزيادتهــا أمــٌر ل بـُـدَّ مــن القيــام 
بــه، حبيــث تعكــس ادلراســات الرشعيــة يف جامعــة الســلطان الرشيــف عــي اإلســالمية دراســة وتنفيــذ 
ــاي دار الســالم الــي جتعــل املذهــب الشــافيع هــو املذهــب الرســي  املذهــب الشــافيع خصوًصــا يف برون
ــة يف  ــا ادلائم ــتمرة وتطبيقاته ــة مس ــا ممارس ــطية باعتباره ــدأ الوس ــز مب ــل يف تعزي ــب العم ــة، إىل جان لدلول

ــالم. ــاي دار الس ــلطنة برون س
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تمهيد
ــل، وادله  ــة ذات اتلنوي ــاذ الكعب ــل اعم إنق ــوار، يف اعم الفي ــُة واألن ــاُه ابلهج ــار ملسو هيلع هللا ىلص، تغش ــيب املخت ودل انل
ــه  ــد أرضعت ــم، وق ــيب ملسو هيلع هللا ىلص اخلات ــب أم انل ــت وه ــة بن ــه ءامن ــم، وأم ــن هاش ــب ب ــد املطل ــن عب ــد اهلل ب عب
حليمــُة الســعدية، ويه بــه قــد غــدت رضيــة، وعندمــا صــار عمــره خســة أعــوام، أاعدتــه إىل أمــه عليــه 
الســالم، ويف السادســة مــن عمــره الطيــب، ماتــت أمــه فــراعه جــده عبــد املطلــب، ويف ســن اثلامنــة مــات 
جــده، فتــوله أبــو طالــب عمــه وعضــده، وعندمــا صــار عمــره اثنــي عــرشَة ســنة، خــرج إىل الشــام برفقــة 
ــزوج بالســيدة خدجيــة أم املؤمنــني، ويف ســن األربعــني،  ــن، ت ــه، ويف عمــر خــس وعرشي عمــه واغدر وطن
ــل  ــه إىل املح ــره، ورفع ــهادتني ذك ــع يف الش ــدره، ورف ــالة ص ــني، وشح بالرس ــة للعامل ــاىل رمح ــلُه اهلل تع أرس
األســى، فــاكن قــاب قوســني مــن جريــل أو أدىن، واكن معتــدَل القامــة طيــَب الريــح والشــم، نظيــَف ابلــدن 
واجلســم، أطيــَب رحيــا مــن العنــر، وأزىك راحئــة مــن املســك األذفــر، جوامــُع لكِِمــِه مأثــورة، وبدائــُع ِحَكِمــِه 
منثــورة، عيــوُن معانيــه منســجمة، ودرُر ألفاظــه منتظمــة، يَِصــُل مــن قطعــه، وُيعطــي مــن منعــه، وَيبــُذُل 
ملــن حرمــه، ويعفــو عّمــن ظلمــه، ل ينتقــم مــع القــدرة، ويصــر ىلع مــا يكــره، أوضــح اهلُل هل الطرائــق، 
وأظهــَر ىلع يديــه احلقائــق، وأودعــه أرساًرا مكنونــة، وأطلعــه ىلع غرائــَب خمزونــة، وأشــهَدُه مــن عجائــِب 
ــزه  ــوا ت ــاه دن ــة، وأدن ــه اخلفي ــه، وشــمله بألطاف ــه، وأظهــر هل إشــاراٍت ىلع جــالهل وَجَروت ســلطانه وملكوت
عــن الكيفيــة، وأنبــت هل شــجرة يللــة الغــار، ونســج العنكبــوُت هل ســرتا مــن الكفــار، وبــرك ابلعــري بــني 
يديــه وبــه اســتجار، واســتجارت الظبيــة مــن صيادهــا، وســأتله إطالقهــا تلذهــب إىل أولدهــا، فضمــن إىل 
ــّن  ــم َم ــا، ث ــاد أوثقه ــا اعدت إىل الصي ــا، فلم ــت وعده ــا وأوف ــت أولده ــا فأرضع ــا، فأطلقه ــاد عوده الصي
ــم يُكــن  ــُه ل ــا فكأن ــَل عليه ــن احلكــم، فتف ــدق ســاُق اب ــوم اخلن ــا، وانكــرت ي ــه فأعتقه ــا بإذن عليه
بــه ألــم، وركــَب فرًســا أليب طلحــَة غــرَي لحــق، فصــاَر بركِتــِه ل تلَحُقــُه الســوابق، وقطــَع أبــو جهــٍل يــَد 
بعــِض أصحابــه، فبصــَق عليهــا وألَصَقَهــا فََشــَي ممــا بــه، ومــن معجزاتــه القــرءاُن املجيــُد، املــّزُل عليــه من 
حكيــٍم محيــد، اذلي أنــاَر العقــول، وفــاَق بكالمــِه لُكَّ مقــول، وأخــَرَس بفَصاحتــه بالغــَة العــرب، وبســيِف 
إعجــازه وإجيــازه أعناقُهــم رضب، ومجــع اهلُل هُل املعــارَف الوافــرة، وأطلَعــُه ىلع مصالــح ادلنيــا والخــرة، فهــذه 
ُنبـْـذٌة مــن معجزاتــه الواضحــة، وملعــُة مــن أنــواره الالحئــة، فعليــه مــن اهلل أزىك الصلــوات، وأطيــُب الســالم 

وأنــى اتلحيــات، وىلع ءاهل وأصحابــه مــن األنصــار واملهاجــرة، إىل دار القــرار ادلار اآلخــرة.



دور املدارس اإلسالمية بكمبوديا يف نرش العتدال والوسطية

ابلاحث:حممد داود بن قاسم

عضو املجلس األىلع للشؤون اإلسالمية يف كمبوديا

ورئيس شؤون الرتبية اإلسالمية يف املرحلة اثلانوية يف كمبوديا
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ــَعْت  ــِي وَِس احلمــد هلل رب العاملــني، الرمحــن الرحيــم، اذلي وســعت رمحتــه لك يشء، فقــال تعاىل:﴿ َورمَْحَ
ــوَل  ــوَن الرَُّس ــَن يَتَِّبُع ي ِ

ــا يُْؤِمنُوَن 	 اذلَّ ــْم بِآيَاتِنَ ــَن ُه ي ِ
َكَة َواذلَّ ــزَّ ــوَن ال ــوَن َوُيْؤتُ ــَن َيتَُّق ي ِ ْكتُبَُها لِلَّ

َ
ــأ ٍء فََس لُكَّ يَشْ

ُمُرُهــْم بِالَْمْعــُروِف َوَينَْهاُهــْم َعــِن الُْمنَْكــِر 
ْ
يــِل يَأ جْنِ ُدونـَـُه َمْكتُوًبــا ِعنَْدُهــْم يِف اتلَّــْوَراِة َواإْلِ ي  جَيِ ِ

َّ اذلَّ يِمّ
ُ
انلَّــيِبَّ اأْل

يــَن  ِ
ْغــاَلَل الَّــِي َكنـَـْت َعلَيِْهــْم فَاذلَّ

َ
ُهــْم َواأْل ُم َعلَيِْهــُم اخْلَبَائـِـَث َوَيَضــُع َعنُْهــْم إِرْصَ ِيّبَــاِت َوحُيَــِرّ ــلُّ لَُهــُم الطَّ َوحُيِ

وَلِــَك ُهــُم الُْمْفِلُحــوَن ﴾)1(.
ُ
نـْـِزَل َمَعــُه أ

ُ
ي أ ِ

بَُعــوا انلُّــوَر اذلَّ وُه َواتَّ ُروُه َونَــَصُ آَمنُــوا بِــِه وََعــزَّ

وأشــهد أن ل هلإ إل اهلل وحــده ل شيــك هل، هل امللــك وهل احلمــد، حيــي ويميــت وهــو ىلع لك يشء قديــر، 
أرســل نبيَّــه رمحــة للعاملــني، فهداهــم مــن ضاللــة، وعلَّمهــم مــن جهالــة، وأخرجهــم مــن ظلمــات اجلهــل إىل 

رَْســلْنَاَك إِلَّ رمَْحَــًة لِلَْعالَِمــنَي ﴾)2(.
َ
نــور العلــم واإليمــان، فقــال تعــاىل: ﴿ َوَمــا أ

ــد، والعــدو  ــَر والفاجــر، والقريــب وابلعي ــه: ال وأشــهد أن ســيدنا حممــًدا رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، شــِملت رمحت
والصديــق، فــاكن رمحــة ُمهــداة مــن اهلل - عــز وجــل-؛ فعــن أيب هريــرة، قــال: قــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )يــا أيهــا 

انلــاس، إنمــا أنــا رمَْحَــٌة ُمْهــَداٌة(3، أمــا بعــد،

ــوا  ــن فُِتن ــلمني اذلي ــري املس ــن غ ــاء م ــن والعلم ــهادات املفكري ــخ بش ــات اتلاري ــأت صفح ــد امت فلق
ثــر عنــه مــن مبــادئ وإجنــازات، ومــن هــؤلء:

ُ
بشــخصية انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص ؛ ففاضــت لكماتهــم عنــه بمــدح مــا أ

ألفونــس دو لمارتــني، حيــث قــال: »لــم يســبق إلنســان بمفــرده متواضــع اإلماكنــات، حمــدود األســباب 
ىلع هــذه الشــالكة أن يفعــل مــا فعلــه حممــد فكــرا وعمــال، بهــذا الرونــق يف الشــل واملضمــون، يف حــني 
ــم  ــريا: ل ــراء... وأخ ــن الصح ــش يف رك ــال، يعي ــة رج ــون إل بضع ــه أو ع ــني إل نفس ــن مع ــن هل م ــم يك ل
ــم؛ ذلــك بأنــه يف أقــل مــن قرنــني مــن  يســبق إلنســان إحــداث ثــورة بهــذا احلجــم وهــذا اخللــود يف العال
ظهــوره تمّكــن اإلســالم  دينًــا وجيًشــا  مــن الســيطرة ىلع اجلزيــرة العربيــة لكهــا، وفتــح باســم اهلل فــارس 
وخراســان وبــالد مــا وراء انلهــر واهلنــد الغربيــة وســوريا ومــص واحلبشــة ولك شــمال أفريقيــا وعــرشات 

اجلــزر يف ابلحــر املتوســط وإســبانيا وجــزًءا مــن بــالد الغــال«4.

وقــال الســري جــورج برنــارد شــو: »إذا كن دليــن فرصــة تســّيد إجنلــرتا، بــل أوروبــا يف غضــون القــرن 
املقبــل، فهــو اإلســالم«، و«لطاملــا نظــرت دليــن حممــد بعــني اإلكبــار؛ ملــا فيه مــن حيــاة باعثــة ىلع اإلعجاب، 
فهــو ادليــن الوحيــد اذلي يبــدو ل قــادًرا  بمــا هل مــن إماكنــات اســتيعابية  ىلع: تغيــري وجــه الوجــود واتلكيف 

مــع لك عــص)5(.

وقــال مايــكل هــارت: »إن اختيــاري حممــًدا ىلع رأس قائمــة املائــة األعظــم واألكــر تأثــرًيا قــد يدهــش 
بعــض القــراء، بــل ويثــري شــكوك ابلعــض اآلخــر، لكنــه كن الرجــل األوحــد - ىلع مــر اتلاريــخ - اذلي حقق 
ــن  ــري النســيب ملحمــد ىلع دي ــن ادليــين وادلنيــوي... قــد يكــون اتلأث ــا منقطــع انلظــري ىلع الصعيدي جناًح

سورة: األعراف، اآليتان: 156- 157.  1
سورة: األنبياء، اآلية: 1077.  2

املستدرك عىل الصحيحني.  3
تاريخ تركيا، ألفونس دو المارتني، بانز، 1854، ج11، ص 267-277.  4

عبقرية اإلسالم، السري جورج برنارد شو، ج1، ص 8، 1936.  5



128

اإلســالم أكــر مــن تأثــري عيــى املســيح والقديــس بولــس جمتمعــني ىلع املســيحية...؛ فهــذا اجلمــع منقطــع 
انلظــري بــني اتلأثــري ادليــين وادلنيــوي  كمــا أراه  خيــّول حممــًدا لقــب األكــر تأثــرًيا يف تاريــخ اإلنســانية«1.

وقــال القائــد اهلنــدي العظيــم اغنــدي: »بعــد أن أنهيــت اجلــزء اثلــان مــن ســرية حممــد شــعرت حباجــي 
إىل معرفــة املزيــد عــن هــذه الشــخصية العظيمــة؛ فهــو بــال منــازع مــن فــاز بقلــوب ماليــني البــرش«.

وإذا كنــت هــذه يه شــهادة املســترشقني أنفســهم، فحــريٌّ بنــا وحنــن أمــة انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص حممــد أن نــدرس 
ســريته ونقتــدي بــه ونســري ىلع دربــه؛ ذلا حــرص املجلــس األىلع للشــئون اإلســالمية بــزرع هــذه القيــم 
ــن  ــني املتمّزي ــن املعلم ــة م ــار جمموع ــالل اختي ــن خ ــم، م ــة أظفاره ــذ نعوم ــا من ــوب أبنائن ــول وقل يف عق
املشــهود هلــم بادليــن والكفــاءة، إىل جانــب تكليــف ســماحة املفــي ملجموعــة مــن خــراء اتلعليــم بقيــادة 
ــم  مبعــوث األزهــر بكتابــة كتــاب حيمــل بــني جنباتــه بعًضــا مــن أخــالق انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص وصحبــه الكــرام، تقسَّ
ىلع ســنوات املرحلــة البتدائيــة؛ وذلــك بلــِثّ روح حــّب اتلديّــن والقتــداء منــذ الصغــر، ولوقايــة أبنائنــا 

ومحايتهــم مــن األفــاكر اهلّدامــة والعــادات الســيئة املقيتــة.

مــن ثــم كن لرتبيــة النــشء يف مملكــة كمبوديــا كثــري اهتمــام وعنايــة مــن ســماحة املفــي واملجلــس؛ 
وذلــك لعلمهــم بــأن احلالــة القتصاديــة ملســلي كمبوديــا ل تســمح بتوفــري تعليــم مثــال كغريهــا مــن ادلول 
املجــاورة، إل مــن خــالل املنــح واملعونــات؛ ذلا كن الهتمــام األكــر باتلخلـّـق بأخــالق اإلســالم، وستشــهد 
الفــرتة املقبلــة بــإذن اهلل طفــرة تعليميــة كبــرية؛ نتيجــة الفكــر املســتنري ابلّنــاء لســماحة املفــي ومستشــاره 

لشــئون اتلطويــر واتلعليــم والرتبيــة اجلديــد. 

ــم  ــًة: اس ــة لغ ــاليح؛ فالرتبي ــر اصط ــويٌّ وآخ ــف لُغ ــني: تعري ــني ابلاحث ــروف ب ــو مع ــا ه ــة كم وللرتبي
ــم، ول  ــم والُمنع ــريِبّ والقِيّ ــر والُم ب ــيد والُمِدّ ــك والس ــة ىلع املال ــق يف اللغ ــرّب: يطل ــرّب، وال ــن ال ــتق م مش
طلــق ىلع غــريه فيقــال: رَبُّ كــذا، وُيقــال: َربَّــه يُربِّــه: أي كن هل 

ُ
يطلــق غــري مضــاف إل ىلع اهلل تعــاىل، وإذا أ

َربًّــا، وفيــه )ألــك نعمــٌة تُرّبيهــا ( أي: حتفظهــا، وتُراعيهــا وتُربِيّهــا كمــا يـُـريب الرجــل ودله، يُقــال: رَبَّ فُــالن 
ودله يَُربُّــه َربًّــا وَربَّتَــه وَربَّــاه لكــه بمعــى واحــد، وتســتعمل لكمــة الرتبيــة بمعــى: اتلهذيــب وعلــو املزلــة، 

وقــال بعضهــم: ومــن املجــاز: فــالن يف َرَبــاوة قومــه: يف أشفهــم.

ولكــن خيتلــف تعريــف الرتبيــة اصطالًحــا باختــالف املنطلقــات الفلســفية، الــي تســلكها اجلمــااعت 
ــة  ــوم العملي ــول مفه ــالف اآلراء ح ــا، وباخت ــا ومعتقداته ــاء ِقيِمه ــا، وإرس ــب أجياهل ــانية يف تدري اإلنس

ــة تعاريــف متعــددة منهــا: ــة وطرقهــا ووســائلها 2، فقــدورد يف تعريــف الرتبي الرتبوي

الرتبية: إنشاء اليء حاًل فحاًل إىل حد اتلمام 3.	 

الرتبيــة تعــين: »تغذيــة اجلســم وتربيتــه بمــا حيتــاج إيلــه مــن مــأكل ومــرشب؛ ليشــب قويًّــا معــاىف 	 
ــو  ــال ه ــد الكم ــه إىل ح ــول ب ــان والوص ــة اإلنس ــقاتها، فتغذي ــاة ومش ــف احلي ــة تكايل ــادًرا ىلع مواجه ق

أعظم مائة مؤثرين يف التاريخ، مايكل هارت، نيويورك، 1978.  1
املنهج الرتبوي اإلسالمي للطفل، هباء الدين الزهوري، محص، مطبعة الياممة، 1423هـ/ 2002م، 16.  2

التوقيف عىل مهامت التعاريف، حممد عبد الرؤوف املناوي، تح: حممد رضوان الداية، بريوت، دار الفكر املعارص، 1410 هـ / 1990م، باب التاء، فصل الراء، ص 169.  3
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معــى الرتبيــة، ويقصــد بهــذا املفهــوم لّك مــا يُغــذي يف اإلنســان جســًما وعقــاًل وروًحــا وإحساًســا ووجدانـًـا 
واعطفــة 1.

ــة إىل 	  ــة موجه ــت هــذه العناي ــة يف مراحــل العمــر األدىن، ســواء كن ــة والعناي ــة: تعــين »الراعي الرتبي
اجلانــب اجلســي أم موجهــة إىل اجلانــب اخلُلــي اذلي يتمثــل يف إكســاب الطفــل أساســيات قواعــد الســلوك 

ومعايــري اجلماعــة الــي ينتــي إيلهــا«2.

ى 	  ــذَّ ــة، فيتغ ــوان اثلقاف ــة، وأل ــواع املعرف ــل بأن ــزتوَّد الطف ــك حــني ي ــاء؛ وذل ــادة وانلم ــة: الزي الرتبي
عقلــه، وتكــر مدراكتــه، فزكــو ويســمو، عــالوًة ىلع نمــاء جســمه، بســبب تغذيتــه وراعيتــه صحيًّــا، وتأمني 
ــل تكايلف  مــا حيتــاج إيلــه من مــأكل ومــرشب؛ يلرتعــرع بعافيــة جيدة، ويشــب عــن الطــوق بقــوة، فيتحمَّ

احليــاة، وتبعاتهــا، وقــد تــرىبَّ جســمه، ونمــا عقلــه، وصفــت نفســه، وزكــت روُحــه.

ومــن معــان الرتبيــة: اإلصــالح واتلهذيــب، حيــث تُبــذل جهــوٌد كبــرية ومســتمرة لراعيــة الطفــل، 	 
وإصــالح أحــواهل، وعــدم إهمــاهل، بــدًءا مــن األرسة، مــروًرا باملدرســة وُدور العلــم، ووعــظ العلمــاء، وقــراءة 
ــم  ــه بالعل ــراء نفس ــل، وإث ــالح الطف ــاعد يف: إص ــريه يس ــذا وغ ــة...، وه ــج اهلادف ــماع الرام ــب، وس الكت
املفيــد، وانلهــج الســديد، إذ يرتبــط طلــب العلــم بمناهــج الرتبيــة، ممــا يعطــي األطفــال مــع مــرور الوقــت 
خــرات ومهــارات وتوجيهــات، تســاعدهم ىلع حتقيــق أهدافهــم يف احليــاة؛ فللرتبيــة دورهــا الرائــد، وأثرهــا 
العميــق يف توجيــه ميــول الطفــل، وربطــه باألخــالق احلميــدة، والعالقــات اإلنســانية الراقيــة، وكبــح مجــاح 

الشــهوات، ورفــع القــوى حنــو اخلــري والصــواب«3.

ومــن املعلــوم أن الرتبيــة يف اإلســالم تقــوم ىلع »الشــمول يف أهدافهــا وطبيعتهــا، وهــذه األهــداف الــي 
حــددت وبــرزت للرتبيــة اإلســالمية تســاعد يف: رســم الطريقــة الــي تتحقــق بهــا4«5، ول يمكــن أن تتحقق 

األهــداف الرتبويــة، وتــؤيت ثمارهــا دون وجــود وســائل تربويــة جّيــدة حتقــق هــذه األهــداف.

وبمــا أن اغيــة الرتبيــة يف اإلســالم يه: إعــداد املســلم الصالــح، واملجتمــع الســوّي انلاجــح، اذلي حيّقــق 
ــادره  ــر مص ــد ّشع ع ــالم ق ــإن اإلس ــا؛ ف ــن أجله ــه اهلل م ــي خلق ــرى ال ــه الك ــاة مهمت ــذه احلي ــر ه ع
العظيمــة الوســائل الرتبويــة املناســبة؛ تلحقيــق هــذه الغايــة 6 الكــرى يف إعــداد اإلنســان املســلم ذي األبعاد 

اثلالثــة: العابــد هلل تعــاىل، املســتخلف يف األرض، املســتعمر يف األرض.

وبقــدر نبــل الغايــة وســمو اهلــدف: يــأت شف األســلوب وجناعــة الطريقــة، ول ســيما إذا كن املــريّب يف 
أول العهــد  هــو معلــم انلــاس اخلــري حممــد ملسو هيلع هللا ىلص، واكن اتلالميــذ اذليــن اتلحقــوا بمدرســته، هــم الرعيــل األول 

مــن الصحابــة رضــوان اهلل عليهــم أمجعــني7. 

أصول الفكر الرتبوي يف اإلسالم، عباس حمجوب، دمشق، دار ابن كثري، 1398هـ/ـ 1978م، ص 155.  1
األهداف الرتبوية للعبادات يف اإلسالم، حممد حسني أمحد، رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف الرتبية، كلية الرتبية، جامعة طنطا، قسم أول الرتبية، غري منشورة، ص 14.  2

تربية األطفال يف ضوء القرآن والسنة، بديوي يوسف وحممد حممد قاروط، دمشق، دار املكتبي، ط2، 1423هـ/ 2003م، 1، 14.  3
سورة: األنبياء، اآلية: 1077.  4

الرتبية اإلسالمية مصادرها وتطبيقاهتا، د. عامد حممد حممد عطية، ط. مكتبة الرشيد، الرياض، 1425هـ.   5
احلدري، خليل بن عبد اهلل بن عبد الرمحن، الرتبية الوقائية يف اإلسالم ومدى استفادة املدرسة الثانوية منها، ط جامعة أم القرى، 1418 هـ، ص 197، بترصف.  6

العقيل، د/ عبد اهلل بن عقيل، الرتبية اإلسالمية مفهومها، مصادرها، أصوهلا، تطبيقاهتا، مربوها، ط1، 1427هـ، مكتبة الرشد، الرياض، صـ 157.  7



130

وبتوجيــه انلظــر إىل هــذه األســايلب الــي شعهــا اإلســالم، جنــد أنهــا لــم تــأِت ىلع صــورة واحــدة تصيب 
ــه،  ــه وماكمن ــذ إىل خلجات ــب وتنف ــزو القل ــة، تغ ــة وخمتلف ــاءت متنوّع ــا ج ــب، إنم ــآمة وانلص ــرء بالس امل

. ة، موجهــة لســلوك خــرِيّ فتصنــع منــه آلــة خــرِيّ

ــة يف اإلســالم، ويه أســايلب  ــم بهــا الرتبي ــد مــن األســايلب الــي تت ــا يتضــح نلــا وجــود العدي مــن هن
تربويــة أصيلــة ومعــارصة؛ فأصاتلهــا تتمثــل يف امتــداد جذورهــا إىل أربعــة عــرش قرنــا مــن الزمــان أو يزيــد، 

كمــا أنهــا معــارصة تناســب العــص احلــال ولك عــص 1.

ولقــد كن تلنــّوع األســايلب الرتبويــة الــي أشــار إيلهــا اإلســالم أثــره الفعــال يف تربيــة النــشء؛ ألنــه 
يتناســب مــع اختــالف نــوع املــرتيب ومرحلتــه ومزاجــه، كمــا أن إملــام املــريّب ووعيــه بتلــك األســايلب - 
الــي أثبتــت جناحهــا ىلع مــّر اتلاريــخ - أمــر يف اغيــة األهميــة للقيــام بواجبــه الرتبــوي؛ ألنــه ل يســتطيع أن 

يــريّب األجيــال دون اســتخدام أســايلب تربويــة 2.

وقــد اســتمدت هــذه األســايلب  يف معظمهــا مــن القــرآن الكريــم والســنة انلبويــة املطهــرة، بــل إّن كثــرًيا 
منهــا مارســه الرســول ملسو هيلع هللا ىلص يف تربيــة أصحابــه وتعليمهــم مبــادئ اإلســالم، ولعــل مــن أشــهر تلــك األســايلب 
ــب  ــة بالرتغي ــة، والرتبي ــة بالقّص ــوار، والرتبي ــة باحل ــلوب الرتبي ــنة، وأس ــدوة احلس ــة بالق ــلوب الرتبي :- أس
والرتهيــب، والرتبيــة باملوعظــة، والرتبيــة باألحــداث، ورضب األمثــال، واملمارســة العمليــة، وأســلوب الرتبيــة 
ــري ىلع نهجــه يف  ــن نس ــنة، اذلي ــة بالقــدوة احلس ــن أســلوب الرتبي ــث ع ــي ســأفرد احلدي ــا ي بالعــرة، وفيم
تربيــة أولدنــا وتعليمهــم إىل جانــب غــريه مــن أســايلب الرتبيــة الســابقة؛ وذلــك حلــرص املجلــس األىلع 

للشــئون اإلســالمية يف كمبوديــا لقتفــاء أثــر انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص، وأصحابــه رضــوان اهلل عليهــم.

أســلوب الرتبيــة بالقــدوة احلســنة: تُعــدُّ القــدوة مــن أهــم الطــرق واألســايلب الرتبويــة املؤثــرة يف جمــال 
الرتبيــة واتلعليــم؛ وذلــك لتفاقهــا مــع طبيعــة انلفــس البرشيــة، ومــع فطــرة اإلنســان، مــع حاجتــه وميلــه 
ــدة وماثلــة أمــام املتأثّريــن  للتقليــد واملحــاكة، ولســهولة اكتســاب اخلــرات مــن خالهلــا، ولكونهــا متجِسّ

بهــا. 

ــع ىلع قمــة  ــك األســلوب انلاجــع، اذلي يرتّب ــة بأســلوب القــدوة احلســنة ذل ــة الرتبي ومــن خــالل حماول
األســايلب الرتبوّيــة املؤثـّـرة، حيــث يرتجــم اللكمــات إىل مواقــف، وحيــّول العبــارات إىل ســلوكيات وأخــالق، 

فتــرتىّب انلفــوس مــن خــالهل تربيــة صحيحــة مؤثــرة 3  

وقــد آثــر املجلــس األىلع للشــئون اإلســالمية بقيــادة ســماحة املفــي أن جيعلهــا أول األســايلب الرتبويــة 
الوقائيــة واألوىل بالتبــاع؛ إذ ل قيمــة ملــا يــأت بعدهــا مــن األســايلب حــني تفقــد؛ ألننــا ننتــي إىل اإلســالم، 
ــام ادلاعة، وهــو  ــه، ورســونلا ملسو هيلع هللا ىلص هــو إم ــّمانا ب ــه وس ــاىل ب ــارك وتع ــا اهلل تب ــاء هــو اذلي ّشفن ــذا النتم وه
القــدوة واألســوة وادلاعيــة واملعلـّـم اذلي أمــر اهلل تبــارك وتعــاىل باقتفــاء نهجــه، وأن نقتــدي بــه يف: عبادتنا، 

القايض، د/سعيد إسامعيل، أصول الرتبية اإلسالمية، ط1، 1422هـ، ط عامل الكتب، صـ 171.   1
الغامدي، د/ عبد الرمحن بن عبد اخلالق بن حجر، مدخل إىل الرتبية اإلسالمية، دار اخلرجيي للنرش والتوزيع، 1418هـ،الرياض، صـ 184.  2

الرتبية الوقائية يف اإلسالم ومدى استفادة املدرسة الثانوية منها، مرجع سابق، صـ 199، بترصف.   3
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ــو إِىَل اهلِل ىلَعَ  ْدُع
َ
ــِبيِي أ ــِذهِ َس ــْل َه ــاىل: ﴿قُ ــال تع ــا، ق ــور حياتن ــع أم ــا، ومجي ــا، ومعامالتن ــا، وخلقن ودعوتن

ِكــنَي﴾1، وقــال تعــاىل: ﴿لََقــْد َكَن لَُكــْم يِف رَُســوِل  نـَـا ِمــَن الُْمرْشِ
َ
بََعــيِن وَُســبَْحاَن اهلِل َوَمــا أ نـَـا َوَمــِن اتَّ

َ
بَِصــرَيٍة أ

ْســَوٌة َحَســنٌَة لَِمــْن َكَن يَرُْجــو اهلَل َوايْلَــْوَم اآْلِخــَر وََذَكــَر اهلَل َكِثــرًيا﴾2.
ُ
اهلِل أ

ــص  ــصُّ خصائ ــادات، ويه أخ ــع العب ــال، وأرف ــن: أشف األعم ــد م ــاىل- تع ــوة إىل اهلل تع ــإن ادلع ذلا ف
الرســل عليهــم الســالم، وأبــرز مهــام األويلــاء األصفيــاء مــن عبــاده الصاحلــني، قــال تعــاىل: ﴿ومــن أحســن 
ــوة  ــم صف ــون وادلاعة إىل اهلل ه ــلمني﴾3، واملرّب ــن املس ــين م ــال إن ــا وق ــل صاحل ــن داع إىل اهلل وعم ــول مم ق
خمتــارة مــن رجــال األمــة؛ إذ يســتلزم قيامهــم بالرتبيــة وادلعــوة أن يكونــوا نمــاذج حيتــذي بهــا النــشء 
وانلــاس، وقــدوة هلــم يف لك تصفاتهــم، تبــدو عليهــم آثــار الرســالة الــي يعلمونهــا ويدعــون انلــاس إيلهــا 

ىلع علــم وبصــرية.

وقــد أوجــب اهلل ىلع األمــة اإلســالمية أن تهيــئ مــن بينهــا طائفــة تقــوم باتلعليــم وادلعــوة إىل اإلســالم 
الصحيــح، وتهيئــة هــؤلء املعلّمــني وادلاعة ليســت أمــًرا هّينـًـا، بــل حتتــاج إىل إماكنيــات وتضحيات مســتمرة 

عمــا كن عنــد ســلف هــذه األمــة.

ذلا تعــد القــدوة مــن أهــم الطــرق واألســايلب الرتبويــة املؤثــرة يف جمــال ادلعــوة واتلعليــم؛ وذلــك لتفاقها 
مــع: طبيعــة انلفــس البرشيــة، ومــع فطــرة اإلنســان، وحاجتــه وميلــه للتقليــد واملحاكة، ولســهولة اكتســاب 

اخلــرات مــن خالهلــا، ولكونهــا متجّســدة وماثلــة أمــام املتأثريــن بها. 

ــد  ــا تمت ــة ألنه ــة ومعــارصة؛ فــي أصيل ــة أصيل ــا: »أســايلب تربوّي وبانلظــر تللــك األســايلب جنــد أنه
ــال ولك  ــص احل ــب الع ــا تناس ــارصة؛ ألنه ــد، ويه مع ــان أو يزي ــن الزم ــا م ــرش قرنً ــة ع ــا إىل أربع جبذوره

عــص.

فمــا تنــادي بــه الرتبيــة املعــارصة مــن رضورة تنويــع طــرق وأســايلب الرتبيــة واتلعليــم واتلدريــس، هو ما 
قاتلــه وعملــت بــه الرتبيــة يف اإلســالم، املســتمدة مــن كتــاب اهلل وســنة رســوهل حممــد ملسو هيلع هللا ىلص، تلــك األســايلب 
ــم األول يف الرتبيــة اإلســالمية؛ فاكنــت هنــاك القــدوة واملوعظــة احلســنة،  الــي عمــل بهــا وداع إيلهــا املعلّ
ــة،  ــرب األمثل ــة، وي ــة بالقص ــاك الرتبي ــت هن ــب، واكن ــب والرتهي ــاش، والرتغي ــوار وانلق ــاك احل واكن هن

وباألحــداث اجلاريــة، إىل غــري ذلــك مــن أســايلب تربويــة 4.

ويمكــن للمعلـّـم أو املــريّب أن يوظــف هــذه األســايلب األصيلــة املســتمدة مــن القرآن والســنة يف دروســه 
انلظريــة وممارســاته العمليــة ويف مجيــع املواقــف الرتبوية 5.

ويــأت شف األســلوب مــن ســمو اهلــدف وهــو تربيــة النــشء وادلعــوة إىل اهلل عــز وجــل؛ فمــن ضوابــط 
هــذه األســايلب: »أن تكــون طرائــق وكيفيــات شعيــة مســتمدة مــن مصــادر الرتبيــة يف اإلســالم، حبيــث 

سورة: يوسف، اآلية: 108.   1
سورة: األحزاب، اآلية: 21.   2

سورة: فصلت، اآلية: 33.   3
أصول الرتبية اإلسالمية، د. سعيد إسامعيل القايض، أستاذ أصول الرتبية املساعد كلية الرتبية بأسوان  عامل الكتب، القاهرة 1422هـ، صـ 171.  4

تعلم وتعليم الرتبية اإلسالمية واالجتامعية، د. أمحد رشيد القادري،د. شاهر ذيب أبو رشيخ، ط 1 2005م، 1425هـ، صـ 33، دار جرير للنرش والتوزيع.  5
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ــى  ــف، ح ــن احلني ــم ادلي ــق تعايل ــا، أو ل يواف ــا شعيًّ ــا، أو حكًم ــًرا عقديً ــف أم ــا يشء خيال ــد فيه ل يوج
ــإن  ــك ف ــا، وذلل ــيلة يف دينن ــرر الوس ــة ل ت ــالمية؛ ألن الغاي ــة اإلس ــداف الرتبي ــن أه ــا م ــت هدفً ــو حقق ل
األســلوب والوســيلة ينبــي أن يكــون مــن جنــس األهــداف، الــي يه منبثقــة أصــاًل مــن مقاصــد ادليــن 
اإلســاليم، وتمثــل تطلّعــات األمــة اإلســالمية، كمــا جيــب ىلع املســلم أن يعتقــد اعتقــاًدا جازًما أن اإلســالم 
ــرى يف ســلوك  قــد اســتوعب أســايلب الرتبيــة املثايلــة الــي تســعد اإلنســان يف ادلنيــا واآلخــرة، وأن مــا يُ

املســلمني يرجــع إىل ســوء أخذهــم بالرتبيــة اإلســالمية، أو عــدم معرفتهــم بأســايلبها«1.
األسس اجلوهرية ألسايلب الرتبية يف اإلسالم:

ــري  ــب إىل غ ــب والرتهي ــال، وبالرتغي ــة باألمث ــص، وتربي ــوار، وقص ــدوة، وح ــن: ق ــة م ــايلب الرتبي إن أس
ذلــك مــن األســايلب، تقــوم ىلع أســس جوهريــة يف معاجلــة انلفــس البرشيــة؛ فمــن هــذه األســس ألســايلب 

الرتبيــة اإلســالمية:
1- مرااعة جانب الوحدة واتلاكمل يف الفطرة اإلنسانية :

ويبــدو هــذه األســاس إذا لحظنــا أن طــرق اتلعلـّـم وأســايلبه يف اإلســالم تــي بــكل احتياجــات الفطــرة 
ــم، كمــا أنهــا تطابــق مــا يف هــذه الفطــرة مــن اســتعدادات متنوعــة للتعلــم، وأن اإلســالم  اإلنســانية للتعلّ
ــا، كمــا يــرايع  يــرايع يف أســايلبه الرتبويــة وحــدة انلفــس اإلنســانية: عقــاًل وإرادة واعطفــة وحركــة وحسًّ
ــة تشــمل: احلفــظ،  ــم يف اإلســالم متنوّع ــا، وذلا جنــد أن أســايلب اتلعلّ ــذه املجــالت وتكامله تداخــل ه
والفهــم، والعتبــار، واتلدبــر، والرغبــة، والرهبــة، كمــا تشــمل اتلعلـّـم باملمارســة واملحاولــة، وتــرك األخطــاء، 
وبالقــرتان بــني العمــل وانلتيجــة، وبــني العمــل واجلــزاء، وباتلجربــة احلّيــة، وبــرب األمثــال، وبالقــدوة 

املؤثــرة، وبالوعــظ، والزجــر، واثلنــاء، واحلــّض، واألمــر، وانلــي..«2.

وبذلــك جنــد أن مــا يظهــر مــن هــذا األســاس هــو: انســجام األســايلب مــع الفطــرة اإلنســانية؛ وذلــك 
ألن األســايلب منهــا: »مــا يالمــس قلــب املدعــو وحيــّرك عواطفــه، وُيعــدُّ ركــزة مــن راكئــز املنهــج العاطــي 
كأســلوب املوعظــة احلســنة جبميــع أشــاكهلا، »ومنهــا: مــا يالمــس عقــل املدعــو، وحيــرك فكــره، ويدعــوه 
ــة باحلســى، ومنهــا: مــا  ــز املنهــج العقــي، كأســلوب املجادل ــر والعتبــار، ويعــد ركــزة مــن راكئ إىل اتلدب
يالمــس احلــّس البــرشي، ويدعــو إىل املحــاكة واملشــابهة، وُيعــدُّ ركــزة مــن راكئــز املنهــج احلي، كأســلوب 

القــدوة احلســنة.

فادلاعيــة أو املــريّب احلكيــم هــو اذلي خيتــار الشــل املناســب مــن أشــاكل األســايلب املتنوعــة للمناهــج 
املتعــددة؛ فيلــيب يف دعوتــه وتعليمــه متطلبــات الفطــرة اإلنســانية مــن مجيــع جوانبهــا كمــا فعــل القــرآن 

الكريــم، والرســول ملسو هيلع هللا ىلص العظيــم3.
2- تنّوع أسايلب الرتبية يف اإلسالم:

أصول الرتبية اإلسالمية، د. أمني أبو ألوي، صـ 153، دار ابن اجلوزي اإلحساء ط2، 1423هـ.  1
من أساليب الرتبية اإلسالمية، الرتبية باآليات، عبد الرمحن النحالوي، دار الفكر املعارص بريوت، لبنان، 1409هـ، صـ22.  2

املدخل إىل علم الدعوة، صـ 276- 277.  3
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ــّوع يف  ــشء؛ ألن اتلن ــة الن ــوس وتربي ــه انلف ــال يف توجي ــره الفّع ــة: هل أث ــايلب الرتبي ــّوع يف أس إن اتلن
األســايلب يــرايع أصنــاف انلــاس املختلفــة، وتــرز أهميــة اتلنــوع يف: »اختــالف تقبُّــل انلــاس لأســايلب 
الرتبويــة، ويعــزز أهميــة تنوعهــا؛ فابلعــض يعتــر ويتأثــر بالقــدوة الــي يشــاهدها، وابلعــض يتأثر باألســلوب 
العاطــي اذلي يتضمنــه أســلوب الرتغيــب والرتهيــب، وابلعــض دليــه معلومــات أو أفــاكر ســابقة منحرفــة أو 

غــري صحيحــة، ول جيــدي فيــه إل األســلوب احلــواري اذلي جيــّي ويصّحــح مــا دليــه مــن أوهــام وشــبه 1.
3- استهداف اتلأثري يف الشخصية وتربية السلوك:

املالحــظ ألســايلب الرتبيــة يف اإلســالم يــرى: أنهــا تســتهدف اتلأثــري باإلنســان وتربيــة ســلوكه تدرجييًّــا؛ 
فالغايــة مــن األســايلب الرتبويــة هــو: »اتلأثــري يف الســلوك البــرشي العمــي حــى ترجــع البرشيــة إىل ربهــا 
وإىل منهجــه اذلي أراد هلــا، وإىل احليــاة الرفيعــة الكريمــة الــي تتفــق مــع الكرامــة الــي كتبها اهلل لإلنســان، 

والــي حتققــت يف فــرتة مــن فــرتات اتلاريــخ« 2.

ــة  ــة الطبيع ــة دراس ــددة ىلع كيفي ــة متع ــزم تدريبي ــالل ح ــن خ ــني م ــب املعلم ــوم بتدري ــم نق ــن ث م
اإلنســانية وفــق الرتبيــة يف اإلســالم، حيــث جتعــل املــريب يبحــث عــن أفضــل األســايلب الرتبويــة يف تربيــة 

ــة الــي وجــدوا مــن أجلهــا. األفــراد، وجعلهــم بتوفيــق اهلل عــز وجــل يســريون مــع الغاي

كمــا أن معرفــة املــريب بطبيعــة اإلنســان بمثابــة ادلخــول يف قلــب اإلنســان، ومــن األهمية بمــاكن ادلخول 
إىل ذات اإلنســان ومعرفــة أرساره؛ إلمــاكن توجيهــه إىل حيــث يـُـراد أن يتجــه إيلــه، وذلــك لكــه ل يمكــن إل 
عــن طريــق معرفــة حقائــق هــذه الطبيعــة، إذ ل يمكــن اتلحكــم يف الــيء وتســخريه إل بعــد إملــام بمــا 

يف ذلــك الــيء مــن احلقائــق واخلصائــص والقوانــني والضوابــط الــي خيضــع هلــا 3.

وحــى تنجــح الرتبيــة وتتحقــق لبــد أن يتصــف املــريب وادلاعيــه إىل اخلــري بصفــات تمّكنــه مــن اتلأثــري 
يف اآلخريــن والرتقــاء بســلوكهم؛ فاملــريب هــو اذلي حيــول هــذا اإلنســان إىل إنســان ذي مواصفــات معينــة، 

ويوّجهــه حســب وظيفــة هــذه الرتبيــة وحســب تصــّور هــذه الرتبيــة لوظيفــة اإلنســان يف هــذه احليــاة 4.

ومــن أهــم الصفــات الي جيــب أن يتصــف بها املــريب وتُعــّد معيــاًرا مــن معايــري اختيــاره دلينا:اإلخالص، 
والعلــم، والصــدق، واتلواضع، واحللــم، والكرم.

األهداف الرتبوية الي نتطلّع تلحقيقها بشل اعم: 

ــام  ــاط ت ــوم واملعــارف، مــع ارتب ــم ومثقــف، متســلح بأحــدث العل ــج مــن الطــالب متعل إخــراج منت
باملبــادئ والقيــم ادلينيــة األصيلــة الــي حّثنــا عليهــا الــرشع احلنيــف؛ فاألهــداف دائًمــا يه نقطــة ابلدايــة 
ــد  ــة القائ ألي عمــل ســواء كن هــذا العمــل يف إطــار انلظــام الرتبــوي أو أي نظــام آخــر، فــي تعــد بمثاب
واملوجــه لاكفــة األعمــال، حيــث إن مــن أهــم عوامــل فشــل املناهــج الرتبويــة يف بــالد املســلمني هــو: عــدم 

أصول الرتبية اإلسالمية، د. خالد بن حامد احلازمي، صـ 376.  1
الرتبية باآليات، النحالوي،مرجع سابق، صـ 25.   2

الرتبية اإلسالمية والطبيعة اإلنسانية، أ.د. مقداد باجلن، دار عامل الكتب، الرياض، 1418هـ، صـ8.  3
املرجع السابق نفسه، صـ 7.  4
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حتديــد أهدافهــا حتديــًدا يتّســق مــع اإلنســان مــن حيــث: مصــدر خلقــه، ومركــزه يف الكــون، ووظيفتــه يف 
احليــاة، واغيــة وجــوده.

ــع  ــني ىلع وض ــني الرتبوي ــي تع ــي ال ــج؛ ف ــة املنه ــوة يف منظوم ــة أول خط ــداف الرتبوي ــّد األه ــا تُع كم
اخلطــط اتلعليميــة، واختيــار اخلــرات واألنشــطة اتلعليميــة املناســبة، وتفيــد يف القيــام باتلقويــم املناســب، 
واذلي يســاعد ىلع تعديــل األهــداف نفســها، وتعــد مــن أهــم مــا يمكــن أن يمــز املنهــج املــدريس؛ ألننــا 
عــن طريقهــا نســتطيع حتديــد املحتــوى املعــريف بشــل يتناســب مــع مســتوى وقــدرات لك متعلــم ىلع حدة، 
ويعــرف اهلــدف أيًضــا ىلع أنــه ســلوك إجيــايب يتوقــع أن يكتســبه الطالــب أو الطابلــة نتيجــة تفاعلــه مــع 
موقــف مــا وتأثــره بعنــارصه، كمــا يمكننــا مــن خالهلــا حتديــد الطــرق واألســايلب الــي جيــدر اســتخدامها 
تلدريــس املنهــج املــدريس حســب املرحلــة اتلعليميــة، والوســائل املناســبة للمحتــوى، ويمكــن إبــراز ادلور 

اهلــام لأهــداف الرتبويــة ىلع انلحــو اتلــاىل:

تســاعد األهــداف الرتبويــة ىلع تنســيق وتنظيــم وتوجيــه العمــل؛ تلحقيــق الغايــات الكــرى، وبلنــاء 	 
اإلنســان املتاكمــل عقليًّــا ومهاريًّــا ووجدانيًّــا يف املجــالت املختلفــة.

تــؤدي األهــداف الرتبويــة دوًرا بــارًزا يف تطويــر السياســة اتلعليميــة، وتوجيــه العمــل الرتبــوي ألي 	 
جمتمــع. 

يســاعد حتديــد األهــداف الرتبويــة يف اتلنفيــذ اجليــد للمنهــج مــن حيــث: تنظيــم طــرق اتلدريــس، 	 
وأســايلبها، وتنظيــم وتصميــم وســائل وأســايلب خمتلفــة للتقويــم.

هــذا وقــد محــل املجلــس األىلع للشــئون اإلســالمية بكمبوديــا ىلع كهلــه أمانــة اتلطويــر واتلخطيــط 
والرتبيــة وفــق منهــج درايس وســطي معتمــد مــن وزارة اتلعليــم املالزيــة، وحتــت عبــاءة وإشاف األزهــر 
الرشيــف، يف خمتلــف مراحــل اتلعليــم عــدا املرحلــة البتدائيــة، حيــث حــرص املجلــس ىلع أن تكــون 
هــذه املرحلــة الفارقــة عــر منهــج درايس يتــواءم ومنهج اإلســالم الوســطي مــن جهــة واعدات وقيــم املجتمع 
األســيوي الطيبــة، حيــث ل خيــى ىلع أحــد أن اعدات لك جمتمــع ختتلــف عــن اآلخــر حســب اتلنشــئة؛ فقام 
ــة بإعــداد هــذا املنهــج ادلرايس الوســطي املســتقل؛ يلتوافــق مــع أهدافهــم  املجلــس وجمموعــة مــن انلخب

الرتبويــة ووســطية ادليــن واعدات املجتمــع.

ــة،  ــة مالزي ــإشاف ومتابع ــري ب ــج األزه ــق املنه ــا ادلرايس وف ــاكن منهجه ــطة ف ــة املتوس ــا املرحل أم
حيــث حيصــل الطالــب بعــد انتهــاء هــذه املرحلــة ىلع الشــهادة اثلانويــة املتوســطة مــن املؤسســة اإلســالمية 
بكلنتــان مالزيــا، ينتقــل الطالــب بعــد اجتيــازه املرحلــة املتوســطة إىل املرحلــة اثلانويــة (STAM( بمنهــج 
درايس مالــزي، حيصــل بعدهــا الطالــب اذلي جيتــاز الختبــار ىلع الشــهادة اثلانويــة مــن الــوزارة اتلعليميــة 

املالزيــة.

ونظــًرا لأحــوال القتصاديــة الســيئة ملســلي كمبوديــا يصبــح الطالــب احلاصــل ىلع الشــهادة اثلانويــة 
، األول: أن يكمــل الشــهادة اجلامعيــة مــن خــالل منحــة دراســية مــن األزهــر  بــني خياريــن أحالهمــا مــرٌّ
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أو غــريه مــن اجلامعــات اإلســالمية ول تصــل هــذه املنــح إل لعــدد قليــل ل يتجــاوز أصابــع ايلــد الواحــدة؛ 
لضيــق ذات ايلــد فــال يملــك الطــالب نفقــات ادلراســة يف اجلامعــات الــي يرغبونهــا، واألمــر اثلــان: أن 
تنتــي احليــاة اتلعليميــة للطالــب اذلي لــم حيصــل ىلع املنحــة ادلراســية فــال جيــد غــري الزراعــة أو صيــد 

األســماك عوًضــا عــن اتلعليــم.

مــن ثــم نطمــح إىل إكمــال مجيــع الطــالب تعليمهــم دون جهــد أو عنــاء، وذلــك مــن خــالل بنــاء بعــض 
اللكيــات جبهــود املترعــني وأهــل اخلــري يف ادلول اإلســالمية ىلع أن تكــون حتــت إشاف األزهــر الرشيــف 
املعــروف بوســطيته واعتــداهل، كمــا نتمــى أن يــأت ايلــوم اذلي حيصــل فيــه طالبنــا وطابلاتنــا ىلع الشــهادات 
ــا، ول يمكــن حتقيــق هــذا إل مــن خــالل انتعــاش  ــا واعمليًّ العلميــة باعتمــاد كمبــودي معــرتف بــه ُدويلًّ

اقتصــاد املجلــس األىلع للشــئون اإلســالمية املــرشف العــام والوحيــد ىلع اتلعليــم اإلســاليم بكمبوديــا.
اخلاتمة

ــد وىلع آهل  ــا حمم ــات نبين ــري الري ــالم ىلع خ ــالة والس ــات، والص ــم الصاحل ــه تت ــد هلل اذلي بفضل احلم
ــد: ــن، وبع ــوم ادلي ــان إىل ي ــم بإحس ــن تبعه ــه وم وصحب

فهــذا مــا تــم تقييــده حــول )الرتبيــة اإلســالمية بمملكــة كمبوديــا(، وهــو موضــوع يف اغيــة األهميــة حيث 
غفــل املســلمون يف شــى ابلقــاع عــن إخوانهــم يف كمبوديــا اذليــن يعيشــون ىلع الكفــاف ول جيــدون يــد 
العــون إل مــن خــالل بعــض األطعمــة مــن املترعــني؛ فتمتلــئ ابلطــون دون العقــول والــي يتمثــل غذاءهــا 
يف العلــم اذلي حيتــاج الكثــري ولكــن هيهــات بيننــا وبــني حتقيــق مــا نربــو إيلــه، مــن ثــم احتــاج األمــر 
هنــا إىل إيضــاح وســائل الرتبيــة بكمبوديــا رغــم انعــدام اإلماكنيــات، ومــا بــذل يف هــذا ابلحــث قليــل مــن 

كثــري، وإل فالوقــت ل يســعف يف اخلــوض يف حبــر خضــم تتنــوع معــه مــآيس الشــعب الكمبــودي املســلم.

ومــا كن يف هــذا ابلحــث مــن صــواب فبتوفيــق مــن الكريــم املنــان، ومــا كن فيــه مــن خطــأ أو نســيان 
ــه،  ــا لوجه ــه خالًص ــاله أن جيعل ــل يف ع ــأل اهلل ج ــان، وأس ــه بريئ ــوهل من ــيطان واهلل ورس ــن الش ــين وم فم
مقبــوًل عنــد خلقــه، وأن ينفــع بــه املســلمني يف مشــارق األرض ومغاربهــا، وأن جيعلــه حجــة نلــا ل علينــا، 

وأن يكــون يف موازيــن احلســنات يــوم نلــى ربنــا. 

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم ىلع نبينا حممد وآهل وصحبه أمجعني.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة

احلمــد هلل رب العلمــني محــًدا يــوايف نعمــه، وصــى اهلل وســلم ىلع أشِف األنبيــاء واملرســلني، ســيدنا حممــد 
طــه األمــني، وىلع أزواجــه وآل بيتــه وصحابتــه الغــِرّ امليامــني ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم ادليــن، وأشــهد 
ِــَك َجَعلْنَاُكــْم  أن ل هلإ إل اهلل وحــده ل شيــك هل، امللــك احلــق املبــني، القائــل يف حمكــم كتابــه ﴿ َوَكَذل

ــاس َوَيُكــون الرَُّســول َعلَيُْكــْم َشــِهيًدا﴾1 صــدق اهلل العظيــم. ة وََســًطا تِلَُكونُوا ُشــَهَداء ىلَعَ انلَّ مَّ
ُ
أ

وبعــد، فإنــه قــد كــر يف هــذا العــص الــكالم عــن الوســطية واتلوســط ومنهــج العتــدال، فكتــب عــن 
ــم،  ــعار هل ــطية كش ــوان الوس ــون عن ــاس يرفع ــن انل ــر م ــار ك ــرات، وص ــدت هل مؤتم ــري وعق ــك الكث ذل
وآخــرون يعترونــه منهجــا للحيــاة، وصــار كثــري مــن اجلمــااعت واتليــارات الفكريــة والعقديــة حيرصــون 

ىلع الظهــور باســم اتلوســط والعتــدال.

ل شــك أن كــرة الــكالم يف هــذا املوضــوع كن هل أســباب متعــددة، إل أن لك فريــق تكلــم فيــه حبســب 
مايــراه موافقــا ملنهجــه واعتقــاده، وهلــذا فإننــا جنــد عنــد ابلحــث عــن الوســطية الكثــري مــن اآلراء املختلفة 
واملفاهيــم املتباينــة، وقــد أثــر هــذا األمــر يف وقــوع بعــض انلــاس يف اللبــس واخللــط، بــل ونــرش مقــالت 
وكتــب باســم الوســطية إل أنهــا يف احلقيقــة فارغــة عــن معــى اتلوســط، وجــل مــا فيهــا آراء مجاعــة معينــة 

غطيــت بكلمــة »اتلوســط«.

ــم  ــار وأئمــة اإلســالم ىلع اســتعماهلا يف تعلي ــا الكب ــي درج علماؤن ــة ال ــة العلمي ولقــد عرفــت الطريق
العلــم وتعلمــه ب »طريقــة اتللــي«، ويه الطريقــة الــي انتــرشت مــن خالهلــا املفاهيــم الصحيحة للوســطية 
والعتــدال. وهــذه الطريقــة تكــون بــأن يأخــذ الطالــب العلــم روايــة وشحــا وتفهيمــا عــر الســماع مــن 
فــم العالــم اذلي ســمع عــن مــن قبلــه باإلســناد املتصــل إىل رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. وهــذه الطريقــة يه الــي درج 
عليهــا الســلف واخللــف يف تلــي العلــم، كمــا تلــى إمامنــا الشــافيع ريض اهلل عنــه علمــه عــن مســلم بــن 
خــادل ومالــك بــن أنــس وأصحــاب أيب حنيفــة وغريهــم، ويه الطريقــة الــي اعتمدتهــا املؤسســات اتلعليميــة 

القديمــة ألهــل الســنة واجلماعــة ىلع مــر العصــور كألزهــر، والزيتونــة، والقرويــني، وانلظاميــة وغريهــا. 
مشلكة ابلحث

ــي يه  ــالمية وال ــوم اإلس ــي العل ــف يف تل ــلف واخلل ــاء الس ــا علم ــي درج عليه ــي ال ــة اتلل إن طريق
الطريقــة الصحيحــة الــي انتــرش بهــا علم أهــل الســنة واجلماعة عــر اتلاريــخ، كنت أحــد العوامــل الكبرية 
الــي ســاهمت يف نــرش الوســطية والعتــدال بــني أبنــاء األمــة اإلســالمية، حيــث كنــت أحــد أهــم األمــور 
الــي اســتعملها العلمــاء ملاكفحــة انتشــار األفــاكر املتطرفــة والعقائــد الفاســدة بــني أبنــاء األمــة اإلســالمية، 
كمــا أنــه كن هلــا دور كبــري يف املحافظــة ىلع علــوم الــرتاث اإلســاليم ونقلهــا مــن جيــل إىل جيــل. إن هــذه 
الطريقــة تواجــه حتديــات كثــرية يف هــذا العــص مــن قبــل املتطرفــني اذليــن يريــدون اتلخلــص مــن هــذه 
الطريقــة بغيــة فتــح املجــال ألنفســهم بلــث أفــاكر جديــدة متطرفــة وعقائــد باطلــة ختالــف مــا كن عليــه 

1   )سورة البقرة / اآلية 143(.
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ســلف األمــة وخلفهــا، كمــا أن احلاقديــن ىلع تراثنــا اإلســاليم يريــدون أيضــا القضــاء ىلع طريقــة اتللــي 
بغيــة اتلخلــص مــن نــرش املفاهيــم اإلســالمية الصحيحــة وهــدم الرشيعــة اإلســالمية.

منهج ابلحث
يستعني ابلاحث باملناهج اتلايلة:

املنهــج الســتقرايئ: وذلــك بتصفــح املصــادر واملراجــع حبثــا عــن املعلومــات ذات الصلــة باملوضــوع 	 
فيمــا يتوفــر هل مــن الكتــب.

املنهــج اتلحليــي: ويعمــد ابلاحــث إىل مدارســة تلــك املعلومــات املســتخرجة مــن مصادرهــا بهــدف 	 
الوقــوف ىلع عنارصهــا ودواخلهــا بغيــة تزيلهــا يف مواقعهــا.

املنهــج انلقــدي: وذلــك بمراجعــة تلــك املعلومــات املســتخرجة مــن مواردهــا، بغــرض اتلأكــد مــن 	 
صحــة العنــارص وســالمة ادلواخــل يف اندراجهــا يف مدارهــا. 
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املبحث األول: مفهوم الوسطية
املطلب األول: معى الوسطية لغة واصطالحا

جاءت لفظة »وسط«يف اللغة ملعاٍن متعددة منها :

1- تــأت اســما ملــا بــني طــريف الــيء وهــو منــه فنقــول: قبضــت وســط احلبــل، وكــرت وســط القــوس، 
وجلســت وســط ادلار1.

2- تــأت صفــة بمعــى خيــار وأفضــل، وأجــود، فأوســط الــيء أفضلــه وخيــاره كوســط املــرع خــري مــن 
طرفيــه، ومــرع وســط أي: خيــار.

3- وتــأت وســط: بمعــى عــدل، جــاء يف لســان العــرب: »ووســط الــيء وأوســطه أعــدهل«2. ويف القاموس: 
»الوســط: حمركــة مــن لك يشء أعــدهل«3، وكذلــك قــال اجلوهــري4 يف الصحاح5.

4- وتــأت وســط: بمعــين: الــيء بــني اجليــد والــرديء، قــال اجلوهــري: »ويقــال أيًضــا يشء وســط: أي 
بــني اجليــد والــرديء«6.

وقال صاحب املصباح املنري: »الوسط باتلحريك، املعتدل يقال يشء وسط أي: بني اجليد والرديء«7. 

 ممــا تقــدم يتضــح نلــا أّن هــذه اللفظــة تــدل ىلع معــان متقاربــة : »الــواو والســني والطــاء بنــاء صحيــح 
يــدل ىلع: العــدل، وانلصــف وأعــدل الــيء أوســطه ووســطه«8. 

أمــا الوســطية اصطالحــا فقــد اختلفــت اآلراء فيهــا وتعــددت تعريفاتهــا حبســب وجهــة مــن يعرفهــا كمــا 
ســيظهر ممــا يــأت إن شــاء اهلل تعــاىل، إل أن ممــا ل شــك فيــه أن الوســطية الصحيحــة بالنســبة للمســلمني يه 
اتبــاع مــا جــاء بــه انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص قــول وفعــال واعتقــادا، ألن انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص مــا جــاء بديــن اتلطــرف والغلــو، ول 
بديــن يدعــو إىل القتــل بغــري حــق، ول بديــن الظلــم، بــل قــد جــاء نبينــا حممــد باإلســالم، اذلي يدعــو إىل 

الــر والعــدل واإلحســان واتلوســط والعتــدال والرمحــة. 

املطلب اثلان: الوسطية من القرآن واحلديث

إن ممــا يهــم ابلاحــث يف مــا يكتبــه هــو إظهــار معــى الوســطية الصحيح بالنســبة للمســلمني، واملســلمون 
ــوم  ــث يف مفه ــا أن نبح ــذا كن مهم ــة، وهل ــنة انلبوي ــرآن والس ــم بالق ــم واعتقاداته ــم وأفعال ــون أقواهل يزن

الوســطية مــن خــالل مــا ورد يف القــرآن واحلديــث.
1  حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي، لسان العرب )بريوت: دار صادر، ط1،د.ت(  ج7 ص426.

2  املصدر السابق ج7ص430.
3  حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، القاموس املحيط،: باب الطاء، فصل الواو: ص893.

هو إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب إمام العربية كان من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلام له مصنفات أشهرها كتاب الصحاح يف اللغة واعرتته يف آخر حياته وسوسة   4
فصعد إىل سطح جامع نيسابور وعمل لنفسه جناحني وحاول الطريان فسقط ميتا، وقد كانت وفاته سنة )98هـ(. انظر: ياقوت معجم األدباء )151/6(.

5  إسامعيل بن محاد اجلوهري، الصحاح، )بريوت: دار العلم للماليني ط4، 1990م(  ج 4ص304.
6  املصدر السابق ج3 ص1167. 

7  أمحد بن حممد بن عيل الفيومي املقري، املصباح املنري، حتقيق : يوسف الشيخ حممد )بريوت: املكتبة العرصية د.ط، د.ن(  ص 339.
8  أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة )بريوت: دار الفكر د.ط، 1399هـ - 1979م(. كتاب الواو، باب )الواو والسني( ؛ ج6ص108.
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ــًطا تِلَُكونُوا  ة وََس مَّ
ُ
ِــَك َجَعلْنَاُكــْم أ ــه العزيــز: ﴿ َوَكَذل أمــا القــرآن فقــد قــال اهلل تبــارك وتعــاىل يف كتاب

ُشــَهَداء ىلَعَ انلَّــاس َوَيُكــون الرَُّســول َعلَيُْكــْم َشــِهيًدا﴾1.

 فقــد بــني اهلل ســبحانه وتعــاىل يف هــذه اآليــة الكريمــة أن هــذه األمــة يه »أمــة وســط«، وأنهــا ســتكون 
ــة،  ــري أم ــة وخ ــل أم ــة يه أفض ــذه األم ــوم أن ه ــن املعل ــة، وم ــوم القيام ــم ي ــن األم ــا م ــاهدة ىلع غريه ش
ولكــن لفهــم معــى كونهــا وســطا ســيعرض ابلاحــث بعــض أقــوال علمــا اتلفســري املعتريــن يف تفســري 

ذلــك.

وقــد أشــار الطــري يف تفســري معــى »وســطا« أن اهلل تعالـــى إنـــما وصفهــم بأنهــم وســط تلوســطهم فـــي 
ادليــن، فــال هــم أهــل غلــّو فـــيه ول هــم أهــل تقصــري ولكنهــم أهــل توســط واعتــدال فـــيه، فوصفهــم اهلل 

بذلــك، إذ كن أحــّب األمــور إلـــى اهلل أوســطها2

وقــال القرطــيب: »املعــى: وكمــا أن الكعبــة وســط األرض كذلــك جعلناكــم أّمــًة وََســطاً؛ أي جعلناكــم 
دون األنبيــاء وفــوق األمــم. والوســط: الَعــْدل؛ وأصــل هــذا أّن أمحــد األشــياء أوســطها«3.

وأمــا الوســطية مــن احلديــث انلبــوي الرشيــف، فقــد روى الرتمــذّي عــن أيب ســعيد اخلـُـْدِرّي عــن انلــيب 
َُكونـُـوا ُشــَهَدآَء ىلَعَ ٱنلَّاِس َوَيُكــوَن ٱلرَُّســوُل َعلَيُْكْم  ــًة وََســًطا تِلّ مَّ

ُ
ــُكْم أ ـٰ لـِـَك َجَعلْنَ ملسو هيلع هللا ىلصّ يف قــوهل تعــاىل: ﴿َوَكَذٰ

ٰ َعِقبَيـْـِه َوإِن  ــن يَنَقِلــُب ىلَعَ َشــِهيًدا َوَمــا َجَعلْنَــا ٱلِْقبْلَــَة ٱلَّــِى ُكنــَت َعلَيَْهــآ إل نِلَْعلَــَم َمــن يَتَِّبــُع ٱلرَُّســوَل ِممَّ
ــنَُكْم إِنَّ ٱهلَل بِٱنلَّــاِس لـَـَرُءوٌف رَِّحيــٌم﴾ قال:  ـٰ يــَن َهــَدى ٱهلُل َوَمــا َكَن ٱهلُل يِلُِضيــَع إِيَم ِ

َكنـَـْت لََكِبــرَيًة إل ىلَعَ ٱذلَّ
»َعــْدًل«. قــال: هــذا حديــث حســن صحيــح4

َ رســوُل اهلِل بــنَي أمريــن إل أخــَذ أيَرَهمــا مــا لــم     وعــن اعئشــَة ريض اهلل عنهــا أنهــا قالــت: »مــا ُخــرِيّ
يكــن إِثمــاً، فــإِن كن إِثمــاً كن أبعــَد انلــاِس منــه، ومــا انتقــم رســوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نلفســِه إّل أن تُنْتَهــَك ُحرمــُة 

اهلِل فيَنَتِقــَم هلل بهــا«5.

  فيتلخــص ممــا ذكرنــاه أن مفهــوم الوســطية مــن القــرآن واحلديــث هــو أن يتبــع الشــخص مــا جــاء بــه 
انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص، مــن غــري غلــو ول تقصــري، ويتضمــن لــزوم العتــدال وجمانبــة الظلــم، واختيــار األيــر بــني 

األمــور مــا لــم يكــن إثمــا.
املطلب اثلالث: أسباب اختالف اآلراء يف تفسري الوسطية

ــن  ــاب واملفكري ــن الكت ــري م ــه الكث ــم في ــد تكل ــطية ق ــوع الوس ــث أن موض ــني ابلاح ــبق وب ــا س كم
واملشــهورين، وقــد أجــاد بعضهــم وأخفــق ابلعــض اآلخــر يف بيــان حقيقــة الوســطية، ول يمكــن يف حبــث 
ــإن ابلاحــث ســيذكر  ــك ف ــل، وذلل حبجــم هــذا ابلحــث أن تســتوعب لك تلــك اآلراء يف املناقشــة واتلحلي

ــل لك رأي. ــوض يف تفص ــري اخل ــن غ ــدد اآلراء م ــباب تع أس
1   )سورة البقرة / اآلية 143 (.

2  حممد بن جرير الطربي، تفسري الطربي )بريوت: دار املعرفة، ط1، 1990م(، ج2 ص 5.
3  حممد بن أمحد القرطبي، تفسري القرطبي)بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، د.ت(، ج2 ص153.

4  أخرجه الرتمذي يف السنن، باب: ومن سورة البقرة، رقم احلديث )3048(، )بريوت: دارالكتب العلمية، د.ط، 1994(، ج8 ص 250.
5  أخرجه البخاري يف صحيحة: باب صفة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، رقم احلديث )3484(، ) بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ط، د.ت(  ج3 ص1305.
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إن مــن أبــرز األســباب يف اخــالف آراء انلــاس واجتــاه ابلعــض إىل أعطــاء تفاســري غــري صحيحــة عــن 
معــى الوســطة:

اختــالف معتقــدات وأفــاكر مــن فــر الوســطية، ممــا أثــر ىلع فهمهــم ملعــى الوســطية بطريقــة تنــارص 	 
ــس  ــدل ويف نف ــط ومعت ــه متوس ــم أن ــن يزع ــرى م ــا ن ــا بتن ــة أنن ــم، إىل درج ــد منه ــب ورأي لك واح مذه
الوقــت يكفــر لك انلــاس تكفــريا شــمويلا، زاعمــا أنهــم كفــار مباحــو ادلم واملــال بســبب أنهــم حيتفلــون 

بمــودل الرســول ملسو هيلع هللا ىلص، أو بســبب أنهــم يتوســلون برســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

ــون 	  ــة، بهــدف ذر الرمــاد يف العي حمــاولت التســرت والغــش واتللبيــس مــن بعــض الفــرق املتطرف
وتغطيــة املعتقــدات اخلطــرية الــي ينرشونهــا بــني أتباعهــم، حيــث إننــا بتنــا جنــد بعــض املتســرتين بعنــوان 
الوســطية هــم أنفســهم قــد حكمــوا ىلع لك الرؤســاء واحلــاكم يف ابلــالد اإلســالمية و وىلع شــعوبهم بأنهــم 

كفــار ألنهــم يســتعملون القانــون الوضــيع، حــى قــال قائلهــم: »ارتــدت البرشيــة جبملتهــا«.

جهــل ابلعــض بالواقــع املعــارص، ومــا حييــط باجلتمــع اإلســاليم مــن املخاطــر، حيــث ذهــب ابلعــض 	 
ــق املبالغــة يف التســاهل مــع الفــرق املتطرفــة حتــت دعــوى التســامح معهــم واتلــآيخ، ونســوا أن  إىل طري
هــذه الفــرق قــد اســتباحت دمــاء انلــاس بابلاطــل ول تتــواىن عــن القتــل واتلفجــري وختريــب ابلــالد إذا 

ســنحت هلــا فرصــة.

اتلصــور اخلطــأ ملقومــات الوســطية، واللجــوء يف تفســريها إىل أفــاكر ومعتقــدات غــري مســتقيمة ول 	 
تتوافــق مــع املعتقــدات اإلســالمية. فــرى أن ابلعــض يظــن أن الوســطية يه احلداثــة واتلطــور القتصــادي 
ــريف  ــويج واملع ــدم اتلكنول ــور والق ــع اتلط ــض م ــطية تتناق ــن أن الوس ــم يظ ــب، وبعضه ــادي فحس وامل

ــادي. والقتص

ــئة  ــاعد يف تنش ــا تس ــا أنه ــار، كم ــدم والزده ــا للتق ــل منهج ــاليم تش ــا اإلس ــطية بمفهومه إن الوس
ــي  ــل ال ــد العوام ــدار، ويه أح ــوائب واألك ــن الش ــف م ــدل انلظي ــاليم املعت ــدي اإلس ــال ىلع اهل األجي
حتافــظ ىلع اســتقرار ابلــالد وتقدمهــا أخالقيــا واقتصاديــا وعلميــا وتكنولوجيــا، ولكــن لك هــذا يتحقــق 
ــوان  ــت عن ــة حت ــري صحيح ــم غ ــري مفاهي ــطية، ل بنش ــري الوس ــة يف تفس ــم الصحيح ــتعملت املفاهي إذا اس

ــدال. ــطية والعت الوس
املبحث اثلان: طريقة اتللي الي نرشت الوسطية يف اتلاريخ اإلساليم

إن اتلاريــخ يثبــت أن طريقــة تلــي العلــوم اإلســالمية بأســانيدها يه الطريقــة الــي درج عليهــا علمــاء 
أهــل الســنة واجلماعــة مــن أيــام الرســول ملسو هيلع هللا ىلص ومــا بعــده إىل ايلــوم، وانتــرشت مــن خالهلــا مفاهيــم الوســطية 

والعتــدال، ويف هــذا ابلحــث ســيظهر هــذا جليــا موثقــا.
املطلب األول: طريقة اتللي يف عص الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة

كن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حريصــا ىلع تعليــم أصحابــه القــرآن الكريــم اذلي يشــمل أمــورا فقهيــة واعتقاديــة 
وغــري ذلــك، واكن يقرؤهــم إيــاه ويبــني هلــم معانيــه، واكن أيضــا حريصــا ىلع تعليمهــم الســنة مــن خــالل 
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ــا الرســول ملسو هيلع هللا ىلص  ــم به ــي عل ــت األســايلب ال ــزل مــن القــرآن، واكن ــا أن ــة مل ــه املبين ــواهل وأفعــاهل وتقريرات أق
ــس  ــويح، وجمال ــة ال ــه كتب ــا عليهــم القــرآن ويكتب ــس يمــي فيه ــاك جمال ــت هن ــة متعــددة، فاكن الصحاب
يقرؤهــم فيهــا القــرآن، فعــن الشــعيب قــال: »قــرأ القــرآن يف عهــد انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص أيب، ومعــاذ، وزيــد، وأبــو زيــد، 
وأبــو ادلرداء، وســعيد بــن عبيــد«1، واكن يف جمالــس يبــني هلــم الواجبــات واملحرمــات واألخــالق اإلســالمية، 
كمــا كن أيضــا يعلمهــم مــن خــالل اإلجابــات ىلع أســئلتهم، ونهيهــم عــن بعــض األمــور وتقريرهــم ىلع 
أخــرى، ومــن خــالل أفعــاهل كتطبيــق الواجبــات أمامهــم، مــن الصــالة واحلــج وغــري ذلــك. كمــا أنــه علمهــم 
طــرق الجتهــاد ونبههــم ىلع العلــل يف القيــاس مــن خــالل طــرق وأســايلب الــرشح الــي كن يســتعملها 

ملسو هيلع هللا ىلص. 

أمــا الكتــاب اذلي كن يتعلمــه الصحابــة مــن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فــاكن القــرآن العظيــم، وقــد نــزل القــرآن 
منجمــا يف ثــالث وعرشيــن ســنة، ولــم يكــن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يكتــب القــرآن بنفســه، ولكــن كن هنــاك 
كتبــة الــويح مــن الصحابــة كزيــد بــن ثابــت وغــريه مــن اذليــن يكتبــون مــا يــزل مــن القــرآن يف اجللــود 
ــويف رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ــة مــن حيفــظ القــرآن يف صــدره، وت ــاع واألحجــار العريضــة، واكن مــن الصحاب والرق
ــه يف  ــواع لك ــن جمم ــم يك ــه ل ــا، إل أن ــاع وغريه ــدور والرق ــة يف الص ــد الصحاب ــه عن ــوظ لك ــرآن حمف والق

مصحــف واحــد، وإنمــا حصــل ذلــك يف خالفــة أيب بكــر ريض اهلل عنــه. 
أماكن اتللي 

أمــا أماكــن اتلعليــم، فاكنــت متعــددة وغــري حمصــورة بمــاكن معــني، ولكــن ل يعين هــذا أنه لــم يكن 
هنــاك مركــز أســايس لعقــد املجالــس العلميــة، بــل قــد اختــذ ملسو هيلع هللا ىلص يف مكــة دارا تلعليــم الصحابــة، وهــو دار 
بــين األرقــم، فــاكن مركــزا تعليميــا ودعويــا، فــاكن جيتمــع الرســول ملسو هيلع هللا ىلص فيــه مــع الصحابــة فيعلمهــم القــرآن 
ــة  ــم الصحاب ــزا تلعلي ــة فــاكن مســجده ملسو هيلع هللا ىلص مرك ــا يف املدين ــة. وأم ــم األمــور ادلعوي ــع معه واألحــاكم ويتاب
والوافديــن مــن أماكــن بعيــدة للقائــه واتلعلــم منــه ملسو هيلع هللا ىلص، فاكنــت تعقــد فيــه املجالــس العلميــة، واكن رســول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا صــى الصبــح انــصف إىل موضــع األســطوانة املســماة ايلــوم بأســطوانة اتلوبــة، وحلــق الصحابــة 
حــوهل حلقــا بعضهــا أضيــق مــن بعــض، وعلمهــم مــا نــزل عليــه مــن القــرآن يللتــه، وحيثــم إىل طلــوع 
الشــمس، وقــد كــر عــدد مــن حيــر تلــك املجالــس يف املســجد، حــى أمــروا أن يتفســحوا يف املجالــس 
ِــِس فَافَْســُحوا َيْفَســِح اهلُل لَُكــْم  ــُحوا يِف الَْمجال ــوا إِذا ِقيــَل لَُكــْم َتَفسَّ يــَن آَمنُ ِ

َهــا اذلَّ يُّ
َ
بقــوهل تعــاىل: ﴿يــا أ

وتـُـوا الِْعلـْـَم َدرَجــاٍت َواهلُل بِمــا َتْعَملـُـوَن 
ُ
يــَن أ ِ

يــَن آَمنُــوا ِمنُْكــْم َواذلَّ ِ
وا يَْرفَــِع اهلُل اذلَّ وا فَانـْـُزُ َوإِذا ِقيــَل انـْـُزُ

َخِبــرٌي﴾ )ســورة املجادلــة (.

  فاخلالصــة أنــه يف زمــن انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص كن املعلــم للعلــوم الفقهيــة هــو قائــد األمــة رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حممــد 
ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــو الق ــه ه ــا يتعلمون ــم، واكن م ــوان اهلل عليه ــة رض ــم الصحاب ــة ه ملسو هيلع هللا ىلص، واكن املتفقه
املطهــرة، واكنــوا حيفظونــه إمــا يف صدورهــم وإمــا يكتبونــه يف الرقــاع وحنوهــا، واكنــت أماكــن اتلعليــم 

ــك. متعــددة، واألوقــات كذل
زمن الصحابة واخللفاء األربعة من سنة 11 إىل 40  ـه

1  عبد اهلل بن حممد، مصنف ابن أيب شيبة )الرياض: مكتبة الرشد، ط1، 1409هـ(، ج6، ص131، رقم احلديث: 30061.
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 ولــم ختتلــف طريقــة تعليــم وتعلــم العلــوم الفقهيــة يف زمــن الصحابــة الكــرام، بــل كنــوا يعلمــون مــا 
ســمعوه مــن انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص مــن القــرآن والســنة، لكنهــم انتــرشوا يف ابلــالد وصــار هلــم أتبــاع.

ــة عمــر وعثمــان وعــي رضــوان اهلل عليهــم بالنســبة للقــرآن والســنة،  وبــي احلــال ىلع هــذا يف خالف
ــا ايلــوم، فــاكن الصحابــة يعلمــون انلــاس القــرآن  ولــم يكــن هنــاك كتــب فقــه باملعــى املعــروف عندن
ــوه ومــن حفظهــم، ويعلمونهــم ماحفظــوه مــن الســنة واكن بلعضهــم بعــض الصحــف  مــن بعــض مــا كتب
الــي مجــع فيهــا شــيئا مــن الســنة كمــا مــر، لكــن األكــر كن حمفوظــا يف الصــدور، كمــا ظهــرت يف ذلــك 
العــص اجتهــادات وفتــاوى للصحابــة فيمــا لــم جيــدوا حكمــه يف القــرآن والســنة، واكنــت هــذه الفتــاوى 
تنتــرش عنــد أتباعهــم يف األمصــار املختلفــة الــي فتحوهــا وانتقلــوا إيلهــا، إل أنهــا لــم تكــن مقيــدة يف 

كتــب خاصــة حمفوظــة كمــا حصــل لفقــه املذاهــب األربعــة. 

ويف خالفــة عثمــان ريض اهلل عنــه فعــل عثمــان نســخا مــن املصحــف اذلي مجــع يف عهــد أيب بكــر ريض 
اهلل عنــه وأرســلها إىل األمصــار خوفــا مــن اختــالف انلــاس يف القــرآن وحتريفــه1. 

ــة  ــن الصحاب ــم يك ــي ل ــوم ال ــض العل ــا أن بع ــر جلي ــد ظه ــه قف ــي ريض اهلل عن ــة ع ــا يف خالف   أم
حيتاجــون إىل تدوينهــا وتعلمهــا كعلــوم اللغــة العربيــة الــي كنــت عندهــم بالســليقة، صــار هنــاك حاجــة 
ــم  ــبب اختالطه ــم بس ــن يف لغته ــم اللح ــن دخله ــرب اذلي ــاء الع ــض أبن ــا بلع ــا وتعليمه ــن قواعده تلدوي
بالعجــم، وأيضــا ألهــل األمصــار الــي فتحهــا الصحابــة ول يعــرف أهلهــا اللغــة العربيــة، وقــد اشــتهر أنــه 
ــا األســود ادلؤيل بكتابــة قواعــد يف علــم انلحــو ففعــل، ثــم إن تراجــع مســتوى  قــد أمــر ســيدنا عــي أب
ــة وغريهــا ممــا  ــوم اللغــة العربي ــن عل ــك، أدى إىل احلاجــة تلدوي ــة ىلع مــر العصــور بعــد ذل اللغــة العربي

يتعلــق بهــا2.

وإىل هــذا العــص لــم يكــن هنــاك ظهــور ملــا يعــرف باملدرســة ادلينيــة ىلع انلحــو اذلي حصــل يف مــا 
بعــد، بــل بقيــت أماكــن اتلدريــس املســاجد وابليــوت وغريهــا مــن األماكــن املختلفــة الــي لــم ختصص 

لغــرض اتلعليــم فقــط. 

ــه  ــاء كن يف جل ــم الفقه ــص أن عل ــذا الع ــا يف ه ــاءة عليه ــي اإلض ــي ينب ــات ال ــم املالحظ ــن أه وم
ــرية ىلع  ــا الكث ــن املزاي ــا هل م ــدري اذلي هل م ــط الص ــر ىلع الضب ــاد أك ــاكن العتم ــدر، ف ــا يف الص مضبوط
الضبــط الكتبــايب، فــإن مــن أهــم مزايــا الضبــط الصــدري مســاعدة الفقيــه ىلع الفهــم العميــق للنصــوص 
واألدلــة اذلي حيتــاج إيلــه املجتهــد إلصــدار الفتــاوى، كمــا أنــه يســاعد ىلع مقارنــة األدلــة بســهولة ملعرفــة 
إن كن هنــاك خمصــص لعمــوم ادليلــل اذلي يســتعمله أو مقيــد ملطلقــه أو مبــني ملجملــه، وهــذا ل يتمكــن 
منــه مــن ل حيفــظ العلــم يف صــدره، فلــم يكــن جيــري ىلع أغلبهــم مقولــة »ويــح قــوم إذا ضاعــت كتبهــم 

ضاعــت عقوهلم«كمــا جــرت ىلع كثــري ممــن أتــوا بعدهــم.
املطلب اثلان: تعليم علوم الفقه يف عص األمويني والعباسيني

1  البخاري، صحيح البخاري، ج6، ص183، رقم احلديث: 4987.
2  عبد الرمحن بن حممد بن خلدون، املقدمة )بريوت: املكتبة العرصية والدار النموذجية، ط2، 1996م(، ص 546.
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عص األمويني	 

وهــو احلقبــة املمتــدة مــن ســنة 41 هــجرية إىل 132 هجريــة، واكنــت هــذه احلقبــة مــن احلقبــات املليئــة 
باألحــداث األيلمــة يف اتلاريــخ اإلســاليم بســبب الفــن الــي ظهــرت فيهــا، وكــر فيهــا قتــل املســلمني يف 
احلــروب الــي دارت يف تلــك اآلونــة، فانشــغل املســلمون باحلــروب ادلاخليــة، ولكــن هــذا لــم يمنــع مــن 
اســتمرار احلركــة العلميــة ىلع الرغــم مــن لك األزمــات الــي مــرت، فــي هــذه احلقبــة قويــت املدرســتان 
الفقهيتــان اللتــان أســس هلمــا فقهــاء الصحابــة، فمــن املالحــظ يف هــذه احلقبــة أنــه ملــع جنــم مدرســة أهــل 
ــة الســبعة  ــوا بفقهــاء املدين ــن عرف ــه اذلي ــن املســيب مــع أصحاب احلديــث يف احلجــاز، وترأســها ســعيد اب
وهــم: ســعيد بــن املســيب، وعــروة بــن الزبــري والقاســم بــن حممــد، وخارجــة بــن زيــد، وأبــو بكــر بــن 
عبــد الرمحــن بــن حــارث بــن هشــام، وســليمان بــن يســار، وعبيــد اهلل بــن عتبــة بــن مســعود. كمــا كن 
هنــاك أعــالم غريهــم مــن أهــل الفقــه ومنهــم قبيصــة بــن ذؤيــب، وأبــان بــن عثمــان، وغريهــم1. وصــار 
انلــاس يقصــدون هــؤلء الفقهــاء مــن لك حــدب وصــوب يلنهلــوا مــن علومهــم ويســمعوا العلــم تلقيــا مــن 
ــرأي وظهــر فيهــا  ــورة. كمــا ازدهــرت أيضــا مدرســة أهــل ال ــة املن أفواههــم، واكن مقرهــم األســايس املدين
أعــالم ىلع رأســهم إبراهيــم انلخــيع، ومعــه عمــه األســود بــن يزيــد، ومــروق اهلمــدان، وعبيــدة الســلمان، 
وشيــح القــايض، واعمــر الشــعيب، وســعيد بــن جبــري، والقاســم بــن عبــد الرمحــن، وغريهــم مــن الفقهــاء 

اذليــن ازدهــرت ىلع أيديهــم هــذه املدرســة يف تلــك احلقبــة.

  أمــا مــن حيــث املــواد العلميــة الــي كن الفقهــاء يدرســونها يف ذاك الوقــت فإننــا ل جنــد اختالفــا كبــريا 
عــن عــص الصحابــة واخللفــاء الراشــدين، بــل كن األســاس هــو تعليــم القــرآن وروايــة الســنة املطهــرة، 
وزاد ىلع ذلــك روايــة اجتهــادات الصحابــة رضــوان اهلل عليهــم، إل أنــه مــن املالحــظ أن طــرق الجتهــاد 

ووســائل الســتنباط صــارت منتــرشة أكــر ومســتعملة بشــل أكــر خاصــة عنــد أهــل الــرأي.

  إن مــن أهــم األحــداث العلميــة الــي حصلــت يف عــص ادلولــة األمويــة واكن هلــا تأثــري كبــري ىلع عملية 
ــز  ــد العزي ــن عب ــن الســنة يف كتــب مســتقلة بأمــر مــن اخلليفــة عمــر ب ــدأ تدوي ــه واتلفقــه هــو ب اتلفقي
ريض اهلل عنــه، فقــد روى ابلخــاري أنــه كتــب عمــر بــن عبــد العزيــز إىل أيب بكــر بــن حــزم أحــد فقهــاء 
املدينــة-: »انظــر مــا كن مــن حديــث رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فاكتبــه، فــإن خفــت دروس العلــم وذهــاب العلمــاء، 
ــم ل  ــإن العل ــم، ف ــن ل يعل ــم م ــى يعل ــوا ح ــم، وتلجلس ــوا العل ــيب ملسو هيلع هللا ىلص، وتلفش ــث انل ــل إل حدي ول تقب
ــدأت كتــب احلديــث تظهــر بــني انلــاس، واكن اإلمــام حممــد  يهلــك حــى يكــون رسا«2، ومــن حينهــا ب
بــن شــهاب الزهــري مــن أول مــن اســتجاب ألمــر عمــر بــن عبــد العزيــز ومهــد الطريــق ملــن بعــده مــن 
املصنفــني يف األمصــار املختلفــة، كبــن جريــج، وســفيان بــن عيينــة، وحممــد بــن إســحاق، وســعيد بــن أيب 

عــروة، وســفيان اثلــوري وغريهــم.

عص العباسيني 	 

1  الشريازي، طبقات الفقهاء، ص57 وما بعدها.
2  البخاري، صحيح البخاري، ج 1، ص31.
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إن العــص العبــايس اذلي امتــد مــن ســنة 132 هجريــة حــني جنحــت اجلمعيــة الريــة الــي كن هدفهــا 
حتويــل اخلالفــة مــن بــين أميــة إىل بــين العبــاس بــن عبــد املطلــب بتحقيــق مــا أرادت، إىل 656 هجريــة 
حيــث انتهــت ادلولــة العباســية بعصيهــا املعروفــني بعــص القــوة اذلي انتــى ســنة 334ه، وعــص الضعــف 
ــل ىلع  ــب، ب ــة فحس ــوم الرشعي ــس يف العل ــي، لي ــار العل ــص الزده ــو ع ــد ه ــد إىل 656ه، يع اذلي امت
ــا كن  ــك مم ــري ذل ــك وغ ــاب وفل ــة وحس ــب وهندس ــن ط ــا م ــف أنواعه ــة بمختل ــد العلمي ــف الصع خمتل

يــدرس أيضــا بأســلوب اتللــي. 

جنــد يف هــذا الزمــان أن أئمــة الفقــه األعــالم هــم اذليــن كنــوا يف صــدارة الفقهــاء والعلمــاء، فــإن مــن 
أهــم األمــور ابلــارزة والالمعــة يف هــذا اجلانــب مــن العــص العبــايس هــو انطــالق املذاهــب األربعــة ىلع 
يــد أئمــة الفقــه األربعــة اذليــن ذاع صيتهــم، ومــأت علومهــم طبــاق األرض علمــا، وهــو حــدث علــي 
ــزال  ــاليم، ل ي ــه اإلس ــة للفق ــم متين ــاء داعئ ــؤلء العلم ــث أرىس ه ــة، حي ــوم الفقهي ــخ العل ــري يف تاري كب
ــكل  ــازوا ب ــان ح ــذا الزم ــن يف ه ــة آخري ــة إىل أئم ــذا باإلضاف ــا، ه ــدون عليه ــوم يعتم ــلمون إىل ايل املس
جــدارة لقــب املجتهــد املطلــق، فنجــد مــن أول ادلولــة العباســية إىل منتصــف القــرن الرابــع اهلجــري مــا 

ل يقــل عــن اثنــا عــرش جمتهــدا مطلقــا قــدلت مذاهبهــم وانتــرشت يف اآلفــاق.

ظهور مدارس اتللي يف زمن ادلولة العباسية	 

أنشــأت يف زمــن ادلولــة العباســية املــدارس ادلينيــة، واكنــت أوائــل املــدارس الــي أنشــأت فرديــة مــن 
قبــل العالــم اذلي يــدرس فيهــا، واكنــت تلــك املــدارس تعتمــد اغبلــا مذهبــا فقهيــا واحــدا تعمــل ىلع نــرشه. 
وأمــا أول مدرســة دينيــة حكوميــة كبــرية منظمــة أنشــأت فــي املدرســة انلظاميــة الــي كن مســتواها يف 
العلــم مســتوى ادلراســات العليــا، واكن هنــاك نــوع مــن األفــاكر املرتاكمــة مــن نمــاذج املــدارس الفرديــة 
الــي أنشــأت قبــل ذلــك، وهلــذا كن هنــاك نقلــة نوعيــة يف زمــن اخلالفــة العباســية يف هــذا املجــال، ممــا أثــر 
بشــل جيــد ىلع مســار العمليــة اتلعليميــة كل، مــع اإلشــارة إىل أن اجلامــع األزهــر وإن كن إنشــاؤه مــن 
قبــل ادلولــة الفاطميــة قبــل إنشــاء انلظاميــة، إل أنــه يف ذلــك الوقــت كن جامعــا تقــام فيــه احللقــات ولــم 
يكــن يف ذلــك جديــد، حيــث إن احللقــات العلميــة منــذ أيــام انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص كنــت تقــام يف املســجد، وأمــا 

انلظاميــة فاكنــت مدرســة هلــا نظــام أســاتذة وطــالب وقوانــني.

   بعــد انتصــار الســالجقة ىلع ابلوهيــني ودخوهلــم بغــداد يف 25 حمــرم اعم 447ه، أراد الســالجقة املوالــون 
لدلولــة العباســية نــرش علــوم أهــل الســنة األشــاعرة الشــافعية يف ابلــالد الــي اســرتدوها مــن ابلويهيــني، 
ــن  ــرض هل م ــي يتع ــات ال ــن اهلجام ــة م ــنة واجلماع ــل الس ــب أه ــون مذه ــاء حيم ــج علم ــدف ختري وبه
املعزتلــة واملجســمة وغريهــم، فأســس الوزيــر الســلجويق احلســن بــن عــي بــن إســحاق الطــويس امللقــب 
ــم يقتــص نظــام امللــك  ــم بناؤهــا ســنة 459ه، ول ــة ببغــداد ســنة457ه، وت بنظــام امللــك املدرســة انلظامي
ىلع هــذه املدرســة بــل نــرش املــدارس يف بــالد املســلمني، كبلــخ، ونيســابور، وهــراة، وأصفهــان، وابلــصة، 
ومــرو، وآمــل، واملوصــل، وعرفــت هــذه املــدارس باملــدارس انلظاميــة نســبة إيلــه، واكن الغــرض األســاس 
مــن إنشــاء هــذه املــدارس هــو نــرش علــوم أهــل الســنة واجلماعــة ومنهــا علــوم الفقــه، واكن خيتار املدرســني 
فيهــا بدقــة اعيلــة حيــث كن خيترهــم بنفســه، فــإذا وجــد اعملــا متبحــرا بــى هل مدرســة وأمــره باتلدريــس 
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بهــا، كمــا حصــل مــع إمــام احلرمــني اذلي بــى هل نظــام امللــك نظاميــة نيســابور يلــدرس بهــا.

يمكــن أن نعتــر انلظاميــة نموذجــا للوضــع القائــم يف تلــك احلقبــة يف املــدارس ادلينيــة ملعرفــة كيفيــة 
ادلراســة يف تلــك احلقبــة، فباإلضافــة إىل املبــى الرائــع واخلدمــات املمتــازة للطلبــة والــي ل حاجــة لدلخــول 

يف تفاصيلهــا هنــا، قــام ىلع اتلدريــس يف تلــك املدرســة أئمــة كبــار مــن أعــالم األمــة اإلســالمية.

معلمو انلظامية	 

كن املعلمون فيها ىلع ثالث طبقات:
 املدرســون: وهــؤلء املدرســون كنــوا مــن املشــاهري، ومنهــم اإلمــام أبــو إســحاق الشــريازي الشــافيع . 1

ــنوات واكن  ــع س ــا أرب ــزال اذلي درس به ــد الغ ــو حام ــام أب ــداد، واإلم ــة بغ ــدرس بنظامي اذلي كن أول م
حيــر جملســه ثالثمائــة عمامــة مــن أكابــر العلمــاء، وإلكيــا اهلــرايس، وأبــو بكــر الشــايش، وأبــو نــص 
الصبــاغ، وأبــو القاســم ادلبــويس، والســهروردي، وابــن اجلــوزي، وابــن جبــري، وآخــرون، واكن لــل واحــد 

مــن املدرســني نائبــان1.
املعيــدون: وهــم اذليــن يعيــدون ادلرس: واكن املعيــد مــن أهــل العلــم اذليــن تمكنــوا يف املــادة الــي . 2

يعلمهــا املــدرس، ومــن أشــهر األســماء الــي كنــت يف ذلــك املنصــب مــدة مــن الزمــن الفقيــه الشــافيع 
ــن شــداد )ت 632ه(  وغريهمــا. ــع األســدي املعــروف باب ــن راف حممــد الســلمان )ت574ه(، واب

ــم يقــع . 3 ــوا يقيمــون جمالــس الوعــظ تلهذيــب الطلبــة وتربيــة نفوســهم، ول الــواعظ: وهــم علمــاء كن
ابلاحــث ىلع اســم واحــد منهــم فيمــا توفــر بــني يديــه مــن الكتــب2.

أسايلب اتلعليم والكتاب املدريس يف انلظامية	 

ــس  ــتاذ جيل ــاكن األس ــة، ف ــة انلظامي ــس باملدرس ــع يف اتلدري ــلوب املتب ــو األس ــات ه ــام احللق كن نظ
ــاء  ــس القرفص ــب جيل ــوس ىلع األرض، واكن الطال ــم جل ــون وه ــه ادلارس ــط ب ــض، وحيي ــريس منخف ىلع ك
أثنــاء اتلدريــس، مســتخدما ركبتــه كرســيا للكتابــة، وحيمــل أوراقــه بيــده اليــرى، بينمــا يســتخدم يــده 
ايلمــى للكتابــة وغمــس القلــم يف ادلواة. واكنــت دفاتــر الطالــب الــي يــدون عليهــا ادلروس يه الكتــاب 
ادلرايس، واكن هنــاك كتــب تضــم جمموعــة حمــارضات للفقيــه كن قــد أمالهــا ســابقا، فيستنســخها الطــالب 
وحيفظونهــا، مــع لفــت النتبــاه إىل أن مــن كنــوا يقومــون باإلمــالء هــم األئمــة الكبــار، ويذكــر أن إمــام 
احلرمــني قــد أمــى نهايــة املطلــب يف انلظاميــة، واكن قــد أمــاله ىلع اخلــواص مــن تالميــذه، قــام حبفــل عنــد 

ختــام الكتــاب حــره أعيــان ادلولــة والعلمــاء والوجهــاء.

أمــا املــواد العلميــة الــي كنــت تــدرس فاكنــت بتوجيــه مــن ادلولــة وىلع اخلصــوص نظــام امللــك، فــاكن 
هنــاك مادتــان أساســيتان: العقيــدة ىلع مذهــب أيب احلســن األشــعري، والفقــه وأصــوهل ىلع مذهــب اإلمــام 
ــث،   ــواد أخــرى يه: احلدي ــة إىل م ــس املذهــب الشــافيع مــن شوط الوقــف، باإلضاف الشــافيع، واكن تدري

1  عز الدين عيل بن أيب الكرم ابن األثري، الكامل يف التاريخ )بريت: دار الكتاب العريب، ط1، 1417هـ/1997م(، ج8، ص586.
2  سعيد نفييس، »املدرسة النظامية يف بغداد«، مقال يف جملة املجمع العليمي العراقي )بغداد: جملة املجمع العليمي العراقي، 1954م(، ج1، املجلد 3. 
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وانلحــو، واكن مــن شوط الواقــف أن يكــون يف املدرســة حنــوي يعلــم بهــا، واألدب1.

ــارة إىل  ــع اإلش ــارضات، فم ــور املح ــام حض ــة ونظ ــل اتلعليمي ــب يف املراح ــدرج الطال ــبة تل ــا بالنس أم
ــل كن  ــة، ب ــدة زمني ــددة بم ــة حم ــدة ادلراس ــن م ــم تك ــا، ل ــات العلي ــة لدلراس ــت مؤسس ــة كن أن انلظامي
انلظــام فيهــا يعتمــد ىلع إنهــاء الكتــب الــي يمليهــا الفقيــه ومســتوى ذلــك الكتــاب، ويمكــث الطالــب 
مــا يشــاء مــن الســنوات، واكن يــرتىق حبســب مؤهالتــه، فيبــدأ بلقــب طالــب أو تلميــذ، ثــم يصــري يف درجــة 
اعيلــة مــن املعرفــة يقــال هل مثقــف، ثــم فقيــه، فــإذا أكمــل دراســة منهاجــه وبــي مالزمــا لشــيخه ســي 
بالصاحــب، وقــد يعتمــد عليــه األســتاذ يف هــذه احلالــة يلكــون معيــدا دلروســه، واكنــت الشــهادة يه اإلجازة 
الــي يطلبهــا املتفقــه مــن شــيخه عنــد إتمــام ادلراســة، واكن مــن شطهــا الســتماع إىل املحــارضات يلكــون 

اتللــي حاصــال، وقــد يكــون للمتخــرج أكــر مــن إجــازة مــن عــدة مشــايخ2.
املطلب اثلالث: تعليم علوم اتللي يف جامعة األزهر قديما

ــة الفاطميــة وقيــام دولــة األيوبيــني، فلــم يكــن  ــم تنتــرش املــدارس يف مــص إل بعــد ســقوط ادلول  ل
ــأته  ــر اذلي أنش ــل كن األزه ــه، ب ــرف ب ــك وع ــد ذل ــه بع ــا آل إيل ــو م ــأ ىلع حن ــا أنش ــر أول م ــاء األزه إنش
ادلولــة الفاطميــة ىلع يــد جوهــر الصقــي، حيــث فــرغ مــن بنائــه ســنة 361ه3، واكن الغــرض مــن اجلامــع 
األزهــر يف ابلدايــة هــو نــرش مذهــب ادلولــة الفاطميــة يف مــص، واكن هــذا شــأن ادلول الــي جــاءت قبــل 
ذلــك الوقــت، حيــث أنشــأ األمويــون جامعــا يف الفســطاط الــي كنــت مركزهــم يف مــص، وأنشــأ بعدهــم 
العباســيون جامعــا يف مدينــة العســكر الــي كنــت مركزهــم، إل أن الغــرض األســاس مــن األزهــر عنــد 

ــة الشــيعية يف مــص ليســهل حكمهــا.  ــة الفاطمي إنشــائه كن اتلمكــني ملذهــب ادلول

بعــد ســقوط ادلولــة الفاطميــة وتــويل الســلطان املجاهــد صــالح ادليــن األيــويب ىلع مــص، قطــع املــوارد 
عــن األزهــر وســى يف إغالقــه ولــم تعــد تقــام فيــه اجلمعــة بــل نقلــت إىل جامــع آخــر، واكن اهلــدف مــن 
ذلــك هــو إيقــاف ادلعــم الفكــري للمذهــب الشــييع يلتمكــن صــالح ادليــن مــن إاعدة تقويــة املذهــب 
الســين، وبــي األزهــر مغلقــا نلحــو قــرن حــى جــاء املمايلــك يف زمــن الظاهــر بيــرس فــأاعد فتــح األزهــر 
ــي  ــد ب ــة، وق ــنة واجلماع ــل الس ــب أه ــا ىلع مذه ــدا علمي ــت معه ــك الوق ــذ ذل ــه من ــه وجعل وزاد يف بنائ

اجلامــع األزهــر ىلع ذلــك يف زمــن العثمانيــني اذليــن اهتمــوا بــه وبازدهــاره4.

ــب  ــوم الط ــل إن عل ــور، ب ــك العص ــة يف تل ــواد الرشعي ــصة ىلع امل ــر مقت ــة يف األزه ــن ادلراس ــم تك ل
واهلندســة واحلســاب وغــري ذلــك مــن العلــوم انلافعــة كنــت تــدرس يف األزهــر5، واكن يتــوىل تدريســها كبــار 
العلمــاء، ولــم يكــن لأزهــر شــيخ أكــر حــى القــرن العــاش اهلجــري حيــث عــني اإلمــام حممــد بــن 

عبــد اهلل اخلــريش املالــي )ت 1101ه(، واكن يــرأس هيئــة اتلدريــس يف اجلامــع األزهــر. 

1  عيل حممد الصاليب، املدارس النظامية يف عهد السالجقة )الشبكة العنكبوتية: www.islamtoday.net، 2 ذو احلجة 1428هـ(، تاريخ التصفح، 16-4-2014م.
2  املرجع السابق نفسه.

3  أمحد بن عيل القلقشندي، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا )القاهرة: املطبعة األمريية، وزارة الثقافة اإلرشاد القومي، د.ط، 1963م(، ج3، ص360.
4  خليل حوراين، صفحات من تاريخ األزهر الرشيف تأسيسا، وعلام ومقاومة لألجنبي )الشبكة العنكبوتية: موقع األزهر التعليمي: www.alazhar.gov.eg، تاريخ التصفح: 

.2014-4-23
5  سعيد عاشور، التعليم العايل يف العصور الوسطى، بحث بكتاب الذكرى والتاريخ الصادر بجامعة الكويت )الكويت: جامعة الكويت، د.ط، 1978م(، ص228.
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أسايلب اتلعليم يف األزهر إىل سقوط ادلولة العثمانية
بعــد أن انتقــل األزهــر إىل يــد ادلول الســنية مــن أيوبيــة ومملوكيــة وعثمانيــة، صــار تدريــس الفقــه فيــه 
ــس  ــس للتدري ــة ل جيل ــدة معين ــة أعم ــب األربع ــن املذاه ــب م ــل مذه ــار ل ــنية، وص ــب الس ىلع املذاه
جبانبهــا غريهــم، ول يمكــن حتديــد الكتــب الــي كنــت تــدرس تمامــا ىلع مــر العصــور، خاصــة يف نظــام 
احللقــات اذلي كن متبعــا، وهــو يعتمــد يف أساســه ىلع قــراءة الكتــب وختمهــا ىلع املشــايخ اذليــن يتصــدرون 
للتدريــس يف خمتلــف العلــوم، إل أنهــم كنــوا متمكنــني يف العلــوم ويعينــون بمرســوم حكــويم بألقــاب تــدل 
ىلع ماكنتهــم العايلــة1، واكن الشــيخ جيلــس عنــد ســارية مــن ســواري املســجد ىلع منصــة صغــرية أو حشــوة 
ويلتــف حــوهل الطــالب، ثــم يفتتــح جملســه بالبســملة واحلمدلــة والصــالة ىلع انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص وادلاعء، ثــم يأخــذ 

بــرشح ادلرس وتوضيــح معانيــه، واكنــت هنــاك طريقتــان إللقــاء ادلروس الفقهيــة واألصويلــة:
اإلمــالء: أي أن يمــي أحــد كبــار العلمــاء املتبحريــن يف العلــوم كتابــه ىلع الطلبــة وهــم يكتبــون، . 1

ثــم يقابلــون عليــه مــا أمــاله فيعلــق ويصلــح، ويســألونه عمــا غمــض معنــاه، ثــم يطابلهــم حبفــظ ادلرس 
ويســأهلم عنــه يف ايلــوم اتلــال يلختــر فهمهــم وحفظهــم، ويكــون ذلــك دافعــا هلــم ىلع ادلراســة والجتهــاد. 

 اإلقــراء: وهــو أن خيتــار الشــيخ كتابــا يلقــرأه الطــالب يف الفــن اذلي أولك إيلــه تدريســه، واغبلــا مــا . 2
يكــون الكتــاب ألحــد مشــاهري العلمــاء املعارصيــن أو الســابقني، حبيــث يســمع الطالــب قــراءة الكتــاب 
ــوم طالــب مــن الطــالب،  ــأن يقــرأ لك ي ــاب ب ــه الكت ىلع الشــيخ مــن أوهل إىل آخــره، فيقــرأ الطــالب علي
وبعــد قــراءة لك مســألة يقــف الطالــب ويبــدأ الشــيخ بــرشح مــا قــرأ الطالــب، فيحــل األلفــاظ ويــرشح 
مــا غمــض، ويــرب األمثلــة، ويصحــح اتلصحيــف والســقط، ويكتــب الطالــب ذلــك الــرشح ويضــع 
ــن  ــغ ع ــظ »بل ــون بلف ــا يك ــا م ــط اغبل ــك الضب ــراءة، وذل ــوم يف الق ــل لك ي ــث يص ــط حي ــة الضب عالم
الشــيخ فــالن بــن فــالن يــوم كــذا بتاريــخ كــذا وكــذا، بقــراءة فــالن بــن فــالن، يف اجلامــع األزهــر«، واكن 

الطــالب مطابلــني حبفــظ املــن وفهــم الــرشوح، ويســأهلم الشــيخ عــن ذلــك يف لك يــوم.
ــة  ــرشح اتلفصيلي ــة ال ــك أن طريق ــارات، ول ش ــات والستفس ــن املناقش ــني ع ــل كال الطريقت ــم خت ول
كنــت ختتلــف مــن اعلــم إىل آخــر حبســب قدراتــه ىلع اتلبســيط والــرشح، واكن الطــالب مطابلــني حبفــظ 
ــه يف  ــول ب ــد اذلي كن معم ــام املعي ــا أن نظ ــة، كم ــات املراجع ــك جلس ــون ذلل ــتاذ ويقيم ــه األس ــا يلقي م
انلظاميــة عمــل بــه يف األزهــر أيضــا2، واكن الشــيخ يعطــي الطــالب اذليــن ينهــون الكتــاب عليــه إجــازة 

ــة. ــة الشــهادة اجلامعي ــة يه بمثاب علمي

ــع ىلع  ــب، ويطل ــدة كت ــن ع ــه م ــد درس ــس يع ــس للتدري ــل أن جيل ــيخ قب ــة: كن الش ــة مهم مالحظ
كثــري مــن املراجــع حــى يســتحر أطــراف املســائل، ويســتعد بذلــك لــرشح املســائل ادلقيقــة بتفاصيلهــا 

ــا الطــالب. ــي يطرحه ــة عــن األســئلة ال ولإلجاب
طريقة دراسة الطلبة للمواد الفقهية يف األزهر

كن لطلبــة األزهــر نظــام خــاص حبضورهــم وغيابهــم يف املجالــس العلميــة، فــاكن للجامــع دفــرت يقيــد 
فيــه أســماء املنتســبني إيلــه مــن الطلبــة، وبيــان اتلابعــني لــل رواق، ولــم يكــن الغيــاب مســموحا للطالب 

1  القلقشندي، صبح األعشى، ج6 ص157. 
2  عبد احلميد يونس وعثامن توفيق، األزهر )القاهرة: دار الفكر العريب، د.ط، 1946م(، ص61.
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بــدون عــذر، أو النقطــاع عــن حضــور احللقــات، خاصــة أن نظــام اتلعليــم قائــم ىلع اتللــي واألســانيد 
املتصلــة بالســماع مــن اعلــم إىل اعلــم1، وقــد اشــتهر عنــد طلبــة األزهــر قديمــا القــول: »مــن حفــظ املتــون 
حــاز الفنــون«، فــاكن الطالــب حيفــظ متنــا يف العلــم اذلي يتلقــاه، كمــن أيب شــجاع ومــن الورقــات ومــن 
مجــع اجلوامــع أو منهــج الطــالب أو غريهــا مــن املتــون الفقهيــة املشــهورة، واكن يســاعده ذلــك ىلع ضبــط 
املســائل، خاصــة عنــد اخلــوض يف اتلفاصيــل ادلقيقــة، فــإن مــن لــم حيفــظ أي مــن يف صــدره ختتلــط عليــه 

املســائل، وهــذا واضــح جــدا خاصــة يف بــاب الفرائــض واملعامــالت.

كن الشــيخ يطلــب مــن طالبــه حتضــري ادلرس اذلي ســيلقيه يف ايلــوم اتلــال، فــاكن الطــالب قبــل أن 
حيــروا حلقــة الشــيخ يقــرؤون املــن وشحــه ومــا عليــه مــن احلــوايش مــرة أو أكــر، مجــااعت أو فــرادى، 
ــري  ــت غ ــرشح إن بقي ــد ال ــا املــدرس بع ــة ليســألوا عنه ــوا عالم ــن األمــور وضع ــرا م ــوا أم ــم يفهم وإن ل
ــث  ــة حب ــالب مطالع ــة الط ــون ادلرس بلقي ــة يطالع ــن الطلب ــاء م ــاء وانلبه ــم، واكن األذكي ــة عنده مفهوم

ــأت الطــالب إىل احللقــة ىلع تمــام الســتعداد. وفهــم وتدقيــق، حــى ي

ــرن  ــس يف الق ــرق يف اتلدري ــدث الط ــن أح ــد م ــذه تع ــة ه ــر القديم ــة األزه ــة: إن طريق ــة مهم مالحظ
ــة، إل أن بعــض  ــة احلديث ــن، وتتفــق يف كثــري مــن أســايلبها مــع طريقــة دتلــون يف الرتبي احلــادي والعرشي
الضعفــاء ومــن ليــس عندهــم ذكء أخــذوا جــزءا مــن هــذه الطريقــة اذلي يتعلــق باحلفــظ واتلكــرار وتركــوا 
ــم، فظــن  ــة األزهــر القدي ــم يتبعــون طريق ــوا أنه ــل واملناقشــة والســتدلل، وزعم ــم واتلحلي ــب الفه جان
بعــض ابلاحثــني ممــن ليــس عنــده اطــالع كف ىلع األســايلب اتلعليمــة احلديثــة والقديمــة بــأن طريقــة 
األزهــر بايلــة ول تنفــع يف اتلدريــس ألنهــا تعتمــد احلفــظ فقــط، وظــن ابلعــض أنهــا تمنــع الطالــب مــن 
اتلفكــري الســليم وتوجهــه إىل القوقعــة والنغــالق واتلقليــد األعــى للمشــايخ اذلي يكــون بــرتك األدلــة 
الرشعيــة الواضحــة واتبــاع رأي الشــيخ ولــو كن خمالفــا للــرشع. وهنــا يــود ابلاحــث أن ينبــه ىلع أن هــذه 
الفكــرة ليســت صحيحــة عــن نظــام األزهــر القديــم مــن حيــث اإلمجــال، مــع تأكيــد بــأن بعــض األســاتذة 
ــم يتبعــوا هــذه الطريقــة حبذافريهــا بــل أخــذوا جــزءا منهــا وراحــوا حنــو الغلــو يف اتلقليــد،  والطــالب ل
حبيــث إنهــم ل يقبلــون بانتقــاد أي مســألة يف الكتــب القديمــة الــي حفظوهــا ولــو كنــت هــذه املســألة يف 
الكتــاب خمالفــة للقــرآن، فشــوهوا صــورة األســلوب األزهــري يف تلــي العلــوم الرشعيــة، وليــس هــذا مــن 

املنهــج األصيــل لأزهــر الرشيــف.
الختبارات

لــم يكــن هنــاك امتحانــات شــهرية أو ســنوية يف الزمــان املــايض كلــي تفعــل اآلن يف اجلامعــات احلديثة، 
إل أنــه عمــل لحقــا نظــام لالمتحــان حبيــث يمتحــن لك مــن يريــد اتلدريــس عنــد الفــراغ مــن دراســة 
لك املــواد املقــررة، كن المتحــان يف أحــد عــرش علمــا يه: اتلفســري واحلديــث واألصــول واتلوحيــد والفقــه 
وانلحــو والــصف واملعــان وابليــان وابلديــع واملنطــق. فــاكن مــن أراد دخــول المتحــان بعــد النتهــاء مــن 
حضــور »الســعد« و »مجــع اجلوامــع« يقــدم اتلماســا لشــيخ األزهــر يلكــون مــن املدرســني، وأنــه حــر كــذا 
ــن لك  ــدد هل م ــم حي ــوه، ث ــه ودرس ــن يعرفون ــاتذة اذلي ــر األس ــيخ األزه ــه ش ــأل عن ــوم، فيس ــن العل ــذا م وك

1  عبد احلميد يونس وعثامن توفيق، األزهر )القاهرة: دار الفكر العريب، د.ط، 1946م(، ص61.
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علــم درســا، يعــني هل يــوم ملطالعــة لك علــم ومراجعتــه، ثــم عنــد انتهــاء أحــد عــرش يومــا يعقــد هل جملــس 
المتحــان، فيكــون هــو فيــه كلشــيخ واملشــايخ كطــالب، ثــم يســأهل املشــايخ يف خمتلــف الفنــون، مــن هنــا 
ــا عــرشة ســاعة ل يقــوم فيهــا  وهنــاك، ويناقشــونه مناقشــة تفصيليــة دقيقــة، وقــد يســتمر املجلــس اثنت
الطــالب إل إىل الصــالة وتنــاول الطعــام، فــإن أجــاب إجابــة ممتــازة يف لك العلــوم، كتــب يف ادلرجــة األوىل، 
وإن لــم تكــن إجاباتــه ممتــازة كتــب يف ادلرجــة اثلانيــة، وإن كنــت متوســطة فــي اثلاثلــة، وإن لــم جيــب 
مــر بالقيــام مــن املجلــس ولــم يــؤذن هل يف اتلدريــس. واكنــت هــذه الطريقــة 

ُ
الطالــب املمتحــن ىلع أســئلته أ

حافــزة للطــالب ىلع اجلــد والجتهــاد وســهر الليــال يف املطالعــة وادلراســة واحلفــظ.
املطلب الرابع: طريقة اتللي وأثرها يف بالد نوسنتارا

إن اســم نوســنتارا هــو اســم لعــدة نــواح وبــالد واقعــة يف جنــوب شق آســيا ويه تضــم يف زمننــا احلــارض 
ــذه  ــر يف ه ــك أن انلاظ ــد، ول ش ــوب تايلن ــني وجن ــوب الفلب ــاي وجن ــنغافورا وبرون ــيا وس ــا وأندنوس مالزي
ابلــالد يــرى أن فيهــا ماليــني املســلمني اذلي بأغلبــه هــم أشــاعرة شــافعية، ول نــدري إىل اآلن مــى وصــل 
اإلســالم إىل نوســنتارا حتديــدا، فهنــاك نظريــات ودراســات عديــدة عــن هــذا املوضــوع إل أن لكهــا لــم تصــل 
إل حتديــد تاريــخ دخــول اإلســالم ىلع وجــه ايلقــني وادلقــة، ولكــن الظاهــر واألقــرب مــن تلــك األقــوال 
والقصــص الكثــرية أن اإلســالم قــد وصــل مــا بــني القرنــني الســادس واثلامــن اهلجــري مــن خــالل العرب1.

ــوم  ــا العل ــرشوا فيه ــن ن ــاء اذلي ــن العلم ــر م ــظ واف ــت حب ــد حظي ــا ق ــنتارا قديم ــالد نوس ــك أن ب ل ش
ــك  ــالمية إىل تل ــوة اإلس ــول ادلع ــع وص ــم م ــا ادلاعة إىل بالده ــي نقله ــي ال ــة اتلل ــر طريق ــالمية ع اإلس
ابلــالد، وعــر جهــد أبنــاء شــعوب تلــك ابلــالد اذليــن كنــوا يســافرون بالســفن عــر املحيطــات للوصــول 
إىل مكــة أو املدينــة أو مــص أو ايلمــن أو نــواح أخــرى بغيــة تلــي العلــوم اإلســالمية مــن أفــواه العلمــاء، 
فيمــي بعضهــم عرشيــن ســنة ويمــي بعضهــم ثالثــني ســنة ويمــي بعضهــم أكــر مــن ذلــك ثم يعــودون 
إىل بالدهــم علمــاء وفقهــاء وحمدثــني ومفريــن، نهلــوا مــن حبــور العلــم الــيء الكثــري، ثــم بعــد وصوهلــم 
ــانرتين«يف  ــا أو »بنس ــودوق« يف مالزي ــرف ب »ف ــا يع ــري م ــم كث ــن انتظروه ــم اذلي ــاء قريته ــم أبن ــين هل يب
أندنوســيا، وهمــا اســمان للمــدارس اإلســالمية الــي تتعتمــد طريقــة اتللــي ىلع منهــج األشــاعرة الشــافعية، 
ثــم يبــى العالــم يف تلــك املدرســة ســنني طويلــة يعمــل ىلع تلقــني الطــالب العلــوم اإلســالمية مشــافة، وقد 
ترجــم علمــاء هــذه املــدارس الكثــري مــن كتــب األشــاعرة الشــافعية إىل لغتهــم املاليويــة، وعرفــت تلــك 
ــايض، ويه يف  ــان امل ــراء يف الزم ــع ىلع األوراق الصف ــت تطب ــا كن ــغ« ألنه ــاب كونين ــا ب »كت ــب لحق الكت

اغبلهــا كتــب األشــاعرة الشــافعية اذلي هــو مذهــب علمــاء هــذه ابلــالد.

إن مــن أشــهر العلمــاء ادلاعة الوافديــن إىل نوســنتارا واذليــن كن هلــم أثــر كبــري يف تقويــة طريقــة اتللي يف 
الزمــان املــايض الشــيخ نــور ادليــن حممــد جيــالن بــن عــي حســنيجء الرنــريي األشــعري الشــافيع الرفــايع 
القــادري املولــود ســنة 1009 ه، وهــو مــن أصــل يمــين ولكــن ودل يف رنــري يف اهلنــد ثــم تعلــم يف مكــة وذهــب 
بعــد ذلــك إىل أتشــيه يف أندنوســيا ومكــث فيهــا ســبعة عــرش ســنة وصــار مفــي أتشــيه الرســي، وهــو أول 

1  سليامن بن إبراهيم بن عمر الباروحي، الطرق الصوفية يف ماليزيا وأثرها يف الدعوة اإلسالمية )نغري سمبيالن، دار اإلفتاء بوالية نغري سمبيالن، ط1، 1423هـ(  ص 49 
.71-
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مــن كتــب كتــاب فقــه شــافيع واســع باللغــة املاليويــة بعنــوان الــصاط املســتقيم.

وأمــا أمثــال علمــاء نوســنتارا اذليــن هــم مــن أبنــاء هــذا ابلــالد ثــم ســافروا يف طلــب العلــم إىل نــواح 
شــى فكثــريون جــدا، ومــن أشــهرهم الشــيخ داوود الفطــان املولــود ســنة 1133 ـهواذلي ألــف الكثــري مــن 
الكتــب باللغــة املاليويــة يف خمتلــف الفنــون، ومفــي بنجــر يف القــرن اثلــان عــرش اهلجــري الشــيخ حممــد 
أرشــد ابلنجــاري اذلي أمــى خســا وثالثــني ســنة يف طلــب العلــم يف بــالد احلجــاز، وهــو جــد اعلــم قــدح 
املشــهور بتــوان حســني قــدح حســني طيــب املســعودي ابلنجــاري، ومــن أشــهرهم الشــيخ أمحــد بــن حممــد 
زيــن ادليــن الفطــان شــيخ علمــاء ومفــات املاليــو يف زمانــه، حيــث ختــرج عليــه مفــي ســالجنور األول 
ــان  ــيخ عثم ــن والش ــال كالن ــوء كن ــم، وت ــد اهلل فاه ــيخ عب ــغ الش ــي بينين ــدي، ومف ــود زه ــو حمم تونك

رسواك وغريهــم كثــري.

ــة  ــدة أهــل الســنة واجلماعــة األشــاعرة واملاتريدي ــوا متمســكني بعقي واملالحــظ أن هــؤلء العلمــاء كن
كمــا هــو واضــح مــن كتبهــم القديمــة الــي تعتمــد تدريــس الصفــات العرشيــن كأســاس لعلــم العقيــدة 
واكن تدريســهم هلــذه الكتــب القديمــة هــو إحــدى الوســائل يف احلفــاظ ىلع عقيــدة أهــل الســنة واجلماعــة.

املبحث اثلالث: أثر طريقة اتللي يف املحافظة ىلع الوسطية والعتدال
ــًة وََســًطا تِلَُكونُوا ُشــَهَداء ىلَعَ انلَّــاس َوَيُكــون  مَّ

ُ
قــال اهلل تعــاىل يف كتابــه العزيــز: ﴿ َوَكَذلـِـَك َجَعلْنَاُكــْم أ

الرَُّســول َعلَيُْكــْم َشــِهيًدا﴾1 صــدق اهلل العظيم. 

إن اهلل تعــاىل قــد جعــل هــذه األمــة أمــة وســطا، وأرســل إيلهــا رســوهل املصطــى ملسو هيلع هللا ىلص اذلي داع إىل العــدل 
واإلحســان وإيتــاء ذي القــرىب، وهــو اذلي علــم هــذه األمــة احلضــارة والعتــدال واألخــالق الرفيعــة مــن 

بعــد جاهليــة مظلمــة عــم فيهــا الطغيــان واتلخلــف والظلــم واإلجــرام. 
املطلب األول: طريقة اتللي وأثرها يف نرش الوسطية.

ــَر  ــَة واتلابعــني ومــن تبعهــم ممــن وفقــه اهلل تعــاىل مــن أهــل الفهــم واملعرفــة قــد اقتفــوا أث إن الصحاب
رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وصحابتــه الكــرام، فنقلــوا املفاهيــم اإلســالمية والعتــدال انلــي جيــال عــن جيــل، عــر 
ــا  ــي علمه ــوم اإلســالمية ال ــة للعل ــة الصحيحــة بطريقــة اتللــي باألســانيد املتصل ــوم ادليني نرشهــم العل
انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص، فاكنــت طريقــة اتللــي طــوق أمــان حتــي طلبــة العلــم مــن تلقــف األفــاكر املتطرفــة ادلخيلــة 
الــي ل تمــت لإلســالم بصلــة، واكن املشــايخ والعلمــاء حيــذرون مــن أخــذ العلــم ممــن لــم يأخــذه باتللــي، 
ــدة أهــل الســنة  ــه الحنــراف والشــذوذ عــن عقي ــوا ينبهــون الطــالب أن ل يســتمعوا ملــن عــرف عن واكن
واجلماعــة، ومــن ذلــك الشــعر املشــهور عــن ابــن املبــارك ريض اهلل عنــه حيــث فيــه طلبــة العلــم ىلع أخــذ 

العلــوم باتللــي وحيذرهــم حيــذر فيــه طلبــة العــل مــن أخــذ العلــوم مــن املنحرفــني حيــث قــال:
علمــا الطالــب  إيــت محــاد بــن زيـــدأيهــا 
منــه العلــم  بقيــــدواطلــن  قيــده  ثــم 

1   )سورة البقرة / اآلية 143 (.



152

كثــور ل  كجهــم  عبيــدل  بــن  كعمــرو  ل 

ــم  ــن شــذوا عــن معتقــد أهــل الســنة واجلماعــة، ول ــد ثالثتهــم مــن اذلي ــن عبي ــور وعمــر ب وجهــم وث
يتبعــوا مــا نقلــه العلمــاء باتللــي واإلســناد إىل الصحابــة رضــوان اهلل عليهــم، بــل عمــدوا إىل التشــكيك 

يف مــا رواه األئمــة بأســانيدهم.

لقــد ســاهمت طريقــة اتللــي يف نــرش الوســطية والعتــدال وحماربــة اتلطــرف يف العتقــاد والعمــل عــر 
األمــور اتلايلــة الــي نتجــت عــن اســعمال العلمــاء لطريقــة اتللــي:

عــزل الفكــر املتطــرف اذلي ل يعتمــد أســانيد أهــل الســنة واجلماعــة األشــاعرة واملاتريديــة، ومنــع 	 
وصــول الســموم الــي ينرشهــا داعتــه إىل الطلبــة اذليــن رســخ يف قلوبهــم أن العلــم باتللــي.

ــة، والصــايف ممــا 	  ــح املتلــى مــن باألســانيد املتصل ــين الصحي ــم ادلي حتصــني املجتمــع بســالح العل
يشــوب ويكــدر ويفســد عقــول الشــباب وجيعلهــم تائقــني ومتحمســني لالخنــراط يف أعمــال اتلطــرف.

تناقــل الكتــب املعتمــدة عنــد أهــل الســنة باألســانيد إىل األئمــة الكبــار وجعلهــا مراجــع تعتمــد يف 	 
نقــل العلــوم، واتلحذيــر مــن املؤلفــات املســمومة الــي ينرشهــا املتطرفــون الشــاذون عــن مذهــب أهــل 

الســنة واجلماعــة.

إننــا إذا نظرنــا إىل بــالد املســلمني وتارخيهــا جند علمــاء األمــة يف مشــارق األرض ومغاربها اذليــن اعتمدوا 
طريقــة اتللــي هــم أعــالم ومشــاهري أهــل الســنة واجلماعــة األشــاعرة واملاتريديــة، فمثــاًل بــالد املاليــو، 
مالزيــا وأندونســيا وبرونــاي وجنــوب تايلنــد علماؤهــم اعتمــدوا طريقــة اتللــي منــذ وصــل اإلســالم إىل 
بالدهــم ىلع أيــدي علمــاء األشــاعرة، وإىل اآلن مــا زالــت املــدارس القديمــة املعروفــة بـ»الفنادق«يدرســون 
انلــاس الصفــات العرشيــن، ويعتمــدون تدريــس كتــب األشــاعرة يف العقيــدة بلتلــي كجوهــرة اتلوحيــد، 
ــد  ــهورة، وق ــب املش ــن الكت ــا م ــني وغريه ــدة انلاج ــن، وعقي ــع ابلدري ــدي، ومطل ــلم املبت ــية، وس والسنوس
ــط  ــا خ ــل علماؤه ــنني وش ــن الس ــات م ــافيع ملئ ــعري الش ــب األش ــة املذه ــدارس القديم ــذه امل ــت ه مح
دفــاع منيــع يف وجــه املشوشــني مــن الفــرق الضالــة، حــى عــرف هــؤلء العلمــاب بـــ »قــوم تــوا« وعــرف 
ــه إذا  ــوايح أن ــذه انل ــين ه ــن قاط ــة م ــنة واجلماع ــل الس ــرف أه ــار يف ع ــودا«، وص ــوم م ــون بـــ »ق املنحرف
أطلقــت عبــارة »قــوم تــوا« فاملــراد بهــم علمــاء الفونــدوق األشــاعرة الشــافعية اذليــن يرفضــون العقائــد 

الشــاذة ويــردون عليهــا. 

ومــن أشــهر علمــاء املاليــو اذليــن اتبعــوا طريقــة اتللــي تعلمــا وتعليمــا يف مدارســهم وجمالســهم الشــيخ 
ــة )ودل يف القــرن 10ه(، والشــيخ داود  ــة اهلداي حممــد زيــن بــن جــالل ادليــن األتــي صاحــب كتــاب بداي
ــد  ــدي )ودل 1183ه(، والشــيخ عب ــا ســلم املبت ــف املشــهورة ومنه ــد اهلل الفطــان صاحــب اتلصاني ــن عب ب
ــو )ت  ــاء ترجنان ــهر علم ــن أش ــم م ــد الرحي ــن عب ــادر ب ــد الق ــيخ عب ــان )ت1206ه(، والش ــد الفلمب الصم
1280 ـهتقريبــا(، والشــيخ تــوان منــال زيــن العابديــن الفطــان صاحــب كتــاب عقيــدة انلاجــني )مــن علمــاء 
القــرن 13ه(، والشــيخ حممــد عمــر بــن نــووي ابلنتــان شــارح ســلم اتلوفيــق )ت 1314ه(، والشــيخ احلــاج 
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حممــد صالــح دارات مــن كبــار علمــاء جــاوا وصديــق الشــيخ نــووي ابلنتــان وتلميــذ الشــيخ أمحــد زيــين 
ــن  ــد زي ــن حمم ــد ب ــة أمح ــم العالم ــيخ العال ــد )ت1321ه(، والش ــرة اتلوحي ــا ىلع جوه ــب شح ــالن كت دح
ادليــن الفطــان )ت1325ه(  شــيخ علمــاء املاليــو يف زمانــه وصاحــب فريــدة الفرائــد، والشــيخ احلــاج عبــد 
اهلل فاهــم اذلي كن معروفــا بتمســكه بمنهــج األشــاعرة املاتريديــة )ت 1330ه(، والشــيخ وان عــي بــن عبــد 
الرمحــن بــن عبــد الغفــور كوتــان اللكنتــان )ت1331(، والشــيخ حممــد بــن إســماعيل داود الفطــان صاحــب 
ــني  ــيخ حس ــاوي )ت 1334ه(، والش ــب املنناكب ــد خطي ــيخ أمح ــن )ت 1333ه(، والش ــع ابلدري ــاب مطل كت
بــن حممــد نــارص بــن حممــد طيــب املســعودي ابلنجــاري صاحــب كتــاب هدايــة املتفكريــن )ت1354ه(، 
والشــيخ خمتــار بــن عطــارد ابلنتــاوي ابلقــوري نزيــل مكــة وصاحــب كتــاب أصــول ادليــن اعتقــاد أهــل 
ــدة أهــل الســنة اجلماعــة، والشــيخ  ــاب عقي ــن عبــاس صاحــب كت الســنة واجلماعــة، والشــيخ رساج ادلي
وان إســماعيل بــن عبــد القديــر بــن مصطــى الفطــان صاحــب كتــاب باكــورة األمــان، واملســند املحــدث 

الشــيخ ياســني الفــادان )ت 1410ه(.
مساهمة سالطني املاليو يف تقوية طريقة اتللي لنرش الوسطية ومحاية الشعوب من اتلطرف

إن ســالطني املاليــو اذليــن تمســكوا بمنهــج أهــل الســنة واجلماعــة يف الزمــان املــايض كن هلــم دور كبــري 
يف نــرش طريقــة اتللــي وتقويتهــا ألنهــم عرفــوا أن بهــا تصــل العلــوم إىل إىل الرعيــة ىلع الوجــه الصحيــح، 
وأنهــا حتــي الطــالب ممــن دخــول األفــاكر ال املتطرفــة، وخــري مثــال ىلع ذلــك مــا فعلــه الســلطان العالــم 
ســلطان ســالجنور اخلامــس عــالء ادليــن ســليمان شــاه اذلي ألــف أحــد الكتــب الــي تعــرف بـــ »بكتــاب 
كونينــغ« بعنــوان »فوهــون أكام« شح فيــه عــن الصفــات العرشيــن ثــم أمــر بتدريــس هــذا الكتــاب يف لك 
املــدارس ادلينيــة يف ســالجنور، وهــذا الســلطان تلــى العلــم مــن عــدة علمــاء منهــم الشــخ العالــم تونكــو 
حممــود زهــدي بــن تونكــو عبــد الرمحــن الفطــان تلميــذ الشــيخ أمحــد زيــن ادليــن الفطــان وعلمــاء مكــة 
ــه »الرســالة اإلســكندرية«، وىلع  اآلخريــن. وكذلــك فعــل الســلطان اســكندر شــاه ســلطان فــرياك يف كتاب
نفــس املنهــج كن ملــك ريــاو احلــاج عبــد اهلل بــن امللــك جعفــر )اعش يف القــرن 12ه(  وهــو تلميــذ الشــيخ 

داود الفطــان والشــيخ أمحــد اجلــريت املي1.

ــم الفقيــه صــالح  ــو هــو نفســه مــا فعلــه الســلطان املجاهــد العال ومــا فعلــه علمــاء وســالطني املالي
ــني  ــني وثالث ــنة اثنت ــافعيا، ودل يف س ــعريا ش ــنيا أش ــدس واكن س ــت املق ــرر بي ــويب2 اذلي ح ــن األي ادلي
وخســمائة للهجــرة )532ه(، واكن رمحــه اهلل اعملــا صاحلــا متواضعــا، وراع دينــا زاهــدا، شــديد املواظبــة ىلع 
صــالة اجلماعــة، حريصــا ىلع الســن وانلوافــل وقيــام الليــل، حافظــا لكتــاب اهلل، حافظــا لكتــاِب اتلنبيــِه 

ــم. ــة لئ ــذه يف اهلل لوم ــا هلل ل تأخ ــث، قانت ــماع احلدي ــري س ــافيع، كث ــه الش يف الفق

ــة يف  ــة الفاطمي ــقوط ادلول ــد س ــد بع ــم اتلوحي ــة عل ــنة وخاص ــل الس ــوم أه ــرش عل ــا ىلع ن واكن حريص
مــص، واكن قــد حكــم مــن أقــى ايلمــن إىل املوصــل، ومــن طرابلــس الغــرب إىل انلوبــة. ويل بــَر الشــام 

1  وان حممد صغري عبد اهلل، جمموعة األعامل العلمية ) كواالملبور، اخلزانة الفطانية، د.ط، 1991ر(. وانظر كتابه الذي ألفه يف تراجم العلامء املااليويني، جملدان طبع اخلزانة 
الفطانية أيضا.

2  طبقات الشافعية الكربى للسبكي:325/4-341، تاريخ ابن خلدون 250/5-330، السلوك ملعرفة دول امللوك: للمقريزي 41/1-114، مفّرج الكروب يف أخبار بني 
أّيوب البن واصل، النجوم الزاهرة يف أخبار مرص والقاهرة البن تغرى بردي63-3/6.
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ــُه، وويل  ــه، وجنــداً لُكَ ــن وُعمــان، واحِلجــاَز لُكَ ــِه مــن اإلمــارات وقطــر وابلحري ــُه بمــا في ــُه، وايلمــَن لُكَ لُكَ
ِمــَص، عّمــر املســاجد واملــدارس وأمــر بتعليــم العقيــدة األشــعرية فيهــا وبتلقــني العلــوم باتللــي للطــالب، 
ــر قلعــة اجلبــل، وســور القاهــرة، وبــى قبــة الشــافيع، وأبطــل الريبــة، وفتــح نيفــا وســبعني مدينــًة  وعّم
وِحصنــا، وخلـّـص القــدس وطّهرهــا بعــَد أن كنــت حتــت األرس تســعنَي ســنة. تــويف رمحــات اهلل عليــه ســنة 

تســع وثمانــني وخســمائة )589ه(. 

وأمــا مســاهمته يف احلفــاظ ىلع علــوم الــرتاث وخاصــة العقيــدة األشــعرية، فقــد أمــَر املؤِذّنــنَي أن يُعلنــوا 
ــَب  ــعرية، فواظ ــدة األش ــص للعقي ــدة، ويه ملخ ــدِة املرش ــِر العقي ــل، بذك ــآِذن باللي ــبيح ىلع امل ــَت التس وق

املؤِذّنــوَن ىلع ِذكرهــا يف لِكّ يللــٍة بســائِر اجلوامــع واســتمروا عليهــا إىل مــا يزيــد ىلع أربعمائــة ســنة1.

ــا  ــة األوائل«م ــائل إىل معرف ــه »الوس ــافيع )ت911ه(  يف كتاب ــيويط الش ــن الس ــالل ادلي ــظ ج ــال احلاف وق
ــر  ــبيح بذك ــت التس ــوا يف وق ــني أن يعلن ــر املؤذن ــوب أم ــن أي ــن ب ــالح ادلي ــلطان ص ــا ويل الس ــه: »فلم نص

ــذا«2. ــا ه ــة إىل وقتن ــا لك يلل ــون ىلع ذكره ــب املؤذن ــعرية، فواظ ــدة األش العقي

وقــد أمــر صــالح ادليــن أن تُعلّــم املنظومــة الــي ألّفهــا هُل حممــد بــن هبــة الرمــي األشــعري لأطفــال 
يف الكتاتيــب واســمها »حدائــق الفصــول وجواهــر العقــول«، وممــا جــاء فيهــا:

حيويـــــه ل  العالــم  تشـــبيهوصانــع  عــن  اهلل  تعــاىل  قطــر 
ماكنــا ول  موجــودا  كن  كنــــاقــد  مــا  ىلع  اآلن  وحكمــه 
املـــاكن عــن  جــلَّ  الزمــــــانسبحـــانه  تغيـــر  وعزَّ عــن 
الغـــلو يف  وزاد  غـــال  العــــلوفقــد  جبـــهة  خصـــه  مــن 

فهــذا الســلطان صــالح ادليــن األيــويب اذلي نــرش العــدل واإلحســان والوســطية كن مــن أكــر ادلعمــني 
لطريقــة اتللــي، واكن ذلــك مــن أســباب اســتقرار األمــن يف ابلــالد الــي حكمهــا.

املطلب اثلان: طريقة اتللي »وكتاب كونينغ« يف مواجهة ما يسى بال »ل مذهبية«.
ىلع مــر األيــام وتــوال العصــور كن هنــاك دائمــا مــن يريــد انليــل مــن منهــج العتــدال واتلوســط اذلي 
حيملــه علمــاء أهــل الســنة واجلماعــة، صوبــت ىلع مناهجهــم وأســايلبهم وكتبهــم رضبــات احلقــد واحلســد، 
وحــاول املتطرفــون ىلع مــر العصــور أن يفرقــوا انلــاس عــن هــذا املنهــج، تــارة بانتحــال اســم أهــل الســنة 
واجلماعــة زورا إليهــام انلــاس أن املعتــدل متطــرف وأن املتطــرف معتــدل، فتختلــط املفاهيــم عنــد ابلعــض 
ليســهل صيدهــم، وتــارة باتهــام علمــاء أهــل الســنة بالزيــغ والحنــراف والضــالل والــرشك وأنهــم مبتدعــة، 
وتــارة بالســتهزاء بأســايلب تعليمهــم للعلــوم والداعء بأنهــا طريقــة تلقــني مــن غــري فهــم، وأن مــا يعلمونــه 
ــرتاث  ــب ال ــوم ىلع كت ــارة باهلج ــده، وت ــب ويعق ــر الطال ــوش فك ــك يش ــري ذل ــرشي وغ ــات الع ــن الصف م
»وكتــاب كونينيــغ« الــي يســتعملونها واداعء أنهــا حمشــونة بالضــالل واألحاديــث املوضوعــة وينبــي تركهــا، 
وتــارة بــاداعء أن أســلوب اتللــي املتبــع هــو تمذهــب بمذهــب معــني ولجيــوز يف اإلســالم اتبــاع مذهــب 

1  املقريزي، أمحد بن عىل، املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار )بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 1418هـ(  ج 4 ص51.
2  السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن، الوسائل يف مسامرة األوائل )بريوت، دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت(  ص15.
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بــل هــو شك، وأن الصــواب هــو الـــ »ل مذهبيــة« يف اإلســالم، ومــن َثــمَّ يقومــون باتلحريــض ىلع علمــاء 
الــرتاث املعتدلــني وقتلهــم واســتحالل دمــاء متبعيهــم حتــت عنــوان تطهــري ابلــالد مــن الــرشك وابلــدع 

واخلرافــات.

لقــد بــات واضحــا لــل ذي بصــرية أن طعــن الوهابيــة بطريقة اتللــي و »كتــاب كونيــغ« وتعليــم الصفات 
ــلة  ــة، وبالسلس ــب األربع ــاء املذاه ــة، وعلم ــاعرة واملاتريدي ــج األش ــن بمنه ــه طع ــو يف حقيقت ــن ه العرشي
ــر مــن أهــّم  ــي تعت ــة وال ــّم الصحاب ــاع اتلابعــني وباتلابعــني ومــن ث ــا بأتب ــي تربطن ــة لإلســناد ال اذلهبي
عنــارص األمــان يف نقــل ادّليــن، ومــا ذاك الطعــن إّل ليســهل ىلع املنحرفــني اتلحريــف يف انلقــل، فــإن هــذا 
الطعــن إنمــا يــأت مــن جممــواعت وفــرق حتمــل أفــاكراً واعتقــادات ختالــف أصــل اإلعتقــاد اذلي كن عليــه 
ــية  ــح دراس ــة كملن ــات املايل ــة باملغري ــة مرفق ــم اهلدام ــه أفاكره ــب يروجون ــم يف الغال ــًة، وه ــلمون كف املس
ــة،  ــالت املجاني ــهرية، الرح ــب ش ــة، والروات ــنة واجلماع ــل الس ــات أه ــدل مؤسس ــاتهم ب ــة يف مؤسس لدلراس

وهدايــا قّيمــة... وغــريه مــن األســايلب.

فليحــذر أهــل احلــل والربــط مــن هــذا األمــر اخلطــري، فــإن أتبــاع الطاعنــني بطريقــة اتللــي وادلاعــني 
إلحــالل مــا يســى بــال »ل مذهبيــة« ماكنهــا، قــد كشــفوا القنــاع احلقيــي عــن وجوههم آنفــا يف عــدة بالد، 
ــا الظهــور اإلعــاليم لقاطــيع الــرؤوس، وآليلك القلــوب البرشيــة، وملفجــري العبــوات بالنســاء  وفقــد رأين
واألطفــال واألبريــاء ومــن ورائهــم شــعارات تربطهــم بالســلف زورا وكذبــا، فــزوروا تارخينــا املــرشق بالعلم 
واملعرفــة والنفتــاح ىلع لك مــا هــو مفيــد، وصــوروه بأنــه تاريــخ أســود دمــوّي عنوانــه اتلكفــري واتلقتيــل 
ــي أن  ــال ينب ــني، ف ــل واحلايل ــلمني األوائ ــمعة املس ــه اإلرضار بس ــراد من ــث ي ــدٌف خبي ــو ه ــري، ه واتلفج

نكــون أدوات يف هــذا املــرشوع الفتــاك.
املطلب اثلالث: جهود علماء املاليو أبطال أهل السنة األشاعرة

ولقــد دأب علماؤنــا املاليــو القــداىم اذليــن كن أبطــال األشــاعرة أهــل الســنة ىلع اتلحذيــر مــن أهــل 
ــدف  ــا به ــم وغريهم ــن القي ــذه اب ــران، وتلمي ــة احل ــن تيمي ــلفهم كب ــة وأس ــراف، كلوهابي ــغ والحن الزي
املحافظــة ىلع منهــج أهــل الســنة واجلماعــة، واملحافظــة ىلع منهــج الوســطية والعتــدل الســائد يف بالدنــا، 
ومــن أشــهر الكتابــات لعلمــاء املاليــو الــي تظهــر غريتهــم ىلع منهــج أهــل الســنة والعتــدال والوســطية 

وحتذيرهــم مــن الوهابيــة مــا يــي:

كتــاب تزكيــة األزهــار وتصفيــة األفــاكر، ملفــي ســالجنور األول تنكــو حممــود زهــدي بــن تونكــو 	 
عبــد الرمحــن الفطــان، وقــد رد فيــه ىلع الوهابيــة وابــن تيميــة وابــن قيــم اجلوزيــة.

ــن 	  ــة، للشــيخ أمحــد خطيــب ب ــال ببدعــة اتللفــظ بانلي ــة يف اارد ىلع مــن ق ــاب اخلطــط املرضي كت
ــجد احلــرام. ــام الشــافعية يف املس ــاوي شــيخ وإم ــف املننكب ــد اللطي عب

القطــوف الســنية ملــا بعــد مــا يف الفوائــد العليــة، للشــيح حســن ادليــن بــن حممــد معصــوم بــن أبــو 	 
بكــر ادلال اجلــاوي الشــافيع.
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انلصــوص اإلســالمية يف الــرد ىلع مذاهــب الوهابيــة، الشــيخ الكيــايه حممــد فقيــه بــن عبــد اجلبــار 	 
املســكوممبان.

فتوى مفي جوهور، ملفي جوهر السابق الفقيه السيد علوي بن طاهر احلداد.	 

ســنجات شيعــة، وهــو كتــاب كتبــه اعملــان مالزيــا يف الــرد ىلع الوهابيــة وابــن تيميــة وابــن القيــم، 	 
وعليــه تقريــظ مــن مفــي وليــة بينــج الســابق الشــيخ عبــد اهلل فاهــم املشــهور يف بالدنــا أنــه مــن أبطــال 

الســتقالل املالــزي.

مطالــع انلــوار وجمامــع األزهــار للشــخ عثمــان جــالل ادليــن مــن مشــاهري علمــاء مالزيــا، وكتابــه 	 
هــذا كتــاب كبــري يــرد فيــه ىلع والوهابيــة ويبــني فيــه بإســهاب ضــاللت ابــن تيميــة وشــذوذاته، وعقــد 

فيــه فصــال ملــا خــرق فيــه ابــن تيميــة إمجــاع العمــة وعــدد مســائل كثــرية.

ــي 	  ــالن اجلمف ــد دح ــن حمم ــان ب ــايه إحس ــيخ كي ــن، للش ــاج العابدي ــني ىلع منه رساج الطابل
ــافيع. ــري الش الكدي

إعتقاد أهل السنة واجلماعة، للشيخ الكيايه رساج ادلين عباس.	 

عقيــدة أهــل الســنة واجلماعــة اهلل لجيلــس ىلع العــرش، للشــيخ يعقــوب صــري داود اإلســماعيي 	 
مــن علمــاء الفطــان.

وغريها كثري. 	 
املطلب الرابع: اتلحديات املعارصة الي تواجه طريقة اتللي.

إن اهلل تعــاىل قــد جعــل هــذه ادلنيــا دار بــالء وامتحــان لأتقيــاء، وأشــد انلــاس فيهــا بــالء هــم األنبيــاء 
ثــم األمثــل فاألمثــل، ويف لك عــص مــن العصــور كن هنــاك مــن يهاجــم أهــل الســنة واجلماعــة، وحيــرض 
ــف اهلجمــات ىلع  ــة جــدا تــكاد تكــون مــن أعن ــان نشــهد موجــة عنيف ــا يف هــذا الزم ــم، إل أنن عليه
أهــل الســنة واجلماعــة، حيــث تصــدر بعــض مــن نســبوا أنفســهم للســنة، وتســرتوا بدعــوى اتبــاع القــرآن، 
ــغ بهــم الســيل يف اتلطــرف إىل تكفــري  ــة، حــى بل ــراث األشــاعرة واملاتريدي ــوا جــام حقدهــم ىلع ت وصب
ــرف ل  ــد متط ــب جدي ــالل مذه ــة إح ــا ذا إل بغي ــة، وم ــم العلمي ــم ومناهجه ــن يف كتبه ــم، والطع علمائ

يعــرف إل لغــة القتــل والســيف والعنــف.

إن أبرز اتلحديات الي تواجه طريقة اتللي ايلوم يه:
اهلجمــات اخلبيثــة ىلع علمــاء الــرتاث وأعالمهــم املشــهورين الــي تتهمهــم بالضــالل ومثــال ذلــك . 1

مــا ورد يف كتــاب يســى »منهــج األشــاعرة يف العقيــدة« ص28 يتهــم مؤلفــه احلافــَظ ابــَن حجــر العســقالن 
ــه  ــا يف عقيدت ــه اهلل كن متذبذب ــظ رمح ــا أن احلاف ــو قلن ــول: »ول ــدة فيق ــذب يف العقي ــه متذب ــه اهلل بأن رمح
لــاكن ذلــك أقــرب إىل الصــواب كمــا يــدل عليــه شحــه لكتــاب اتلوحيــد«. ويقــول كالمــا قريبــا مــن هــذا 
عــن احلافــظ ابــن حجــر واحلافــظ انلــووي يف ص 29 ونصــه : »يقــال وافقــوا األشــاعرة يف أشــياء مــع رضورة 



157

بيــان هــذه األشــياء واســتدراكها عليهــم حــى يمكــن الســتفادة مــن كتبهــم بــال توجــس يف موضــواعت 
العقيــدة«، فاملؤلــف يعتــر احلافظــني ضالــني يف العقيــدة. 

ويف املقابــل بعــد تشــويه ســمعة علمائنــا يتــم تســليط الضــوء ىلع مرجعيــات الفــرق الضالــة واملتطرفــة 
ــدث«و  ــدد«و »حم ــالم«ولقب »املج ــيخ اإلس ــب »ش ــم لكق ــرر به ــة وتغ ــري اجلهل ــاب تغ ــم بألق وتلقيبه
ــد هلــا مؤسســات  ــة وجتن ــوال الطائل ــرية تضــخ هلــا األم ــة كب ــام حبمــالت إعالمي ــك، ويق »مفي«وحنــو ذل
ضخمــة بغيــة جعــل هــذه املرجعيــات مشــهورة يلنفــن بهــم العــوام، فيتخيــل العــوام أن هــؤلء هــم املرجــع 

ــن. ــه يف أمــور ادلي اذلي يعتمــد علي
اهلجمــات اخلبيثــة ىلع املؤسســات اتلعليميــة الــي تعتمــد طريقــة اتللــي واتهامهــا بأنهــا مراكــز تنــرش . 2

الــرشك والضــالل ألنهــا تعلــم الصفــات العرشيــن وغــري ذلــك منهــج أهــل الســنة، ويف املقابــل الرتويــج بقوة 
ــة ومســاعدات  ــات تعليمي ــح واتفاقي ــم من ــة عــر اإلغــراء بتقدي ــة تابعــة لفــرق متطرف ملؤسســات تعليمي

مايلــة وتســهيالت اجتماعيــة وغــري ذلــك.
ــدف . 3 ــة به ــث موضوع ــات وأحادي ــوي خراف ــا حت ــرتاث واداعء أنه ــب ال ــة ىلع كت ــات اخلبيث اهلجم

ــان. ــن األحي ــري م ــا يف كث ــوزع جمان ــل وت ــب ب ــواق الكت ــرق أس ــي تغ ــني ال ــب املتطرف ــتبداهلا بكت اس
ــتبداهلا . 4 ــة، واس ــة متخلف ــا طريق ــوم واداعء أنه ــظ العل ــي وحف ــلوب اتلل ــة ىلع أس ــات اخلبيث اهلجم

بوســائل أخــرى تهــدف إىل إضعــاف اتلعليــم ادليــين إلدخــال أفــاكر تناقــض اإلســالم ىلع أبنــاء جمتمعاتنــا.
اخلاتمة واتلوصيات

يف ختــام هــذا ابلحــث أود أن أشــري إىل بعــض اتلوصيــات الــي ينبــي ألهــل الســنة واجلماعــة علمــاَء 
ــا أخُذهــا بعــني العتبــار والعمــُل ىلع تنفيذهــا ســعيا يف احلفــاظ ىلع الوســطية والعتــدال ووحــدة  وحاكًم

العقيــدة واألمــة:

اتلعــاون بــني القيمــني ىلع إدارة الشــؤون اإلســالمية مــن حــاكم ووزراء ومفــات ورؤســاء لــإلدارات 	 
ادلينيــة ببــذل لك مــا يف وســعهم تلقويــة ودعم نظــام تلــي العلوم اإلســالمية اذلي ينــرش الوســطية والعتدال، 

ودعــم املــدارس الــي تعلــم العلــوم ىلع طريــق اتللــي، بــل وإدخــال طريقــة اتللــي إىل اجلامعــات احلديثة.

العمــل يف وزارات اتلعليــم ىلع تضمــني املقــررات ادلراســية يف اجلامعــات واملــدارس واملعاهــد فصول 	 
خاصــة تلوعيــة الطــالب ىلع أهميــة أخــذ العلــم باتللــي وأهميــة األســانيد يف ادليــن، وعــدم أخــذ العلــم 

مــن أي كن حــى ل يقعــوا يف فــخ املتطرفــني.

اتلعــاون بــني القيمــني ىلع اإلعــالم اإلســاليم مــن حمطــات تلفزيونيــة وإذااعت تلخصيــص فقــرات 	 
وحلقــات للتعريــف بطريقــة اتللــي وكتــب الــرتاث اإلســاليم.

ختصيــص مقــالت دوريــة يف املجــالت واجلرائــد للتعريــف بأهــل الســنة واجلماعــة وأعالمهــم مــن 	 
علمــاء العــرب والعجــم، حبيــث خيتــار يف لك شــهر اعلــم مــن العلمــاء بليــان فضائلــه وســريته اذلاتيــة.

ــا الــي حتفــظ الــرتاث اإلســاليم ألهــل الســنة 	  ــا وإلكرتوني تنشــيط حركــة الطباعــة والنــرش ورقي
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واجلماعــة وحتفــظ كتبهــم مــن موجــات اتلحريــف الــي يعمــل عليهــا أعداؤهــم.

إقامــة املؤتمــرات واملحــارضات املتتابعــة واملتنقلــة إلحيــاء علــوم أهــل الســنة واجلماعــة وضحــد 	 
الفــرتاءات الــي ألقيــت عليهــم مــن قبــل املغرضــني.

 اتلعــاون بــني أهــل الســنة واجلماعــة بليــان خطــر مــا تدعــو إيلــه بعــض اجلمــااعت املتطرفــة مــن 	 
ــوات ىلع  ــذه ادلع ــر ه ــان خط ــي، وبلي ــة تلل ــرتاث وطريق ــب ال ــض كت ــنة ورف ــل الس ــاء أه ــري علم تكف

وحــدة العقيــدة واألمــة.

واحلمد هلل أول وآخرا وصى اهلل وسلم ىلع نبيه ومصطفاه حممد ملسو هيلع هللا ىلص، واهلل تعاىل أعلم.
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ــالم حممــد بــن عبــد  ــة، نــيب الرمحــة ورســول السَّ املقدمــة: تتجــى مظاهــر الوســطية يف ســرية خــري الَريَّ
ــه القــرآن، واكنــت نقطــة الرتــكاز يف أخالقــه صفــة الرمحــة والتســامح والعــدل  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ اذلي كن ُخلُق
ــٍق  ــى ُخلُ ــَك لََع ــوهل: ﴿َوإِنَّ ــل بق ــز وج ــه اهلل ع ــى مدح ــواهل، ح ــاهل وأح ــواهل وأفع ــع أق ــدال يف مجي والعت
ــْد  ــال جــل جــالهل: ﴿لََق ــة وأســوة حســنة فق ــدوة طيب ــاىل باختــاذه قُ ــٍم﴾1، وأرشــدنا اهلل ســبحانه وتع َعِظي
ْســَوٌة َحَســنٌَة لَِمــْن كَن يَرُْجــوا اهلَل َوايْلَــْوَم اآْلِخــَر وََذَكــَر اهلَل َكِثــرياً﴾2، وذلــك ألنــه 

ُ
كَن لَُكــْم يِف رَُســوِل اهلِل أ

ــه  ــنَي﴾ أي نعمــة ملــن اتبعــه ىلع دين ــًة لِلْعالَِم ــلْناَك إِلَّ رمَْحَ رَْس
َ
أرســله رمحــة للعاملــني فقــال تعــاىل: ﴿َومــا أ

ــرية  ــة والوَسِطـــيَّة يف الِسّ مــن اجلــن واإلنــس3، ومــن هنــا جــاء اختيــاري دلراســة موضــوع: »َمَظاِهــر الرَّمْحَ
الـنَّـبَويَّـة«.

ســبب اختيــار املوضــوع: كن ادلافــع لختيــار هــذا املوضــوع تقديمه لـــــ »املؤتمــر ادلويل اإلســاليم حول 
ــك  ــوان: وكذل ــالم، وعن ــول السَّ ــة ورس ــيب الرمح ــد ن ــوان: حمم ــت عن ــالم« حت ــطية يف اإلس ــدال والوس العت
ــة ســيدن يف أســرتايلا يف الفــرتة 3-4 ديســمر 2017م املوافــق 14 -  ـــة وســطاً، املنعقــد بمدين جعلناكــم أمَّ
ــة دار الفتــوى املجلــس اإلســاليم األىلع يف أســرتايلا، وباتلعــاون مــع جملــس  ــع األول 1439ه، براعي 15 ربي

العلمــاء اإلندونيــي - فــرع جاكرتــا، بعــد موافقــة اللجنــة العلميــة املنظمــة للمؤتمــر ىلع قبــوهل.

ومــن األســباب أيضــاً رغبــي يف خدمــة أمتنــا العربيــة واإلســالمية، واملســاهمة يف نــرش ادلعوة اإلســالمية 
ــر مناهــج ادلعــوة اإلســالمية، ونقــل صــورة صحيحــة عــن اإلســالم  باحلكمــة واملوعظــة احلســنة، وتطوي
بإشــاعة روح التســامح والرمحــة والوســطية بــني املســلمني يف أســرتايلا وادلول اآلســيوية خاصــة واملســلمني 
ــرية  ــن الس ــتمد م ــنة مس ــدوة احلس ــوذج للق ــان نم ــق بي ــن طري ــة، ع ــالمية اعم ــة واإلس ــالد العربي يف ابل

انلبويــة الرشيفــة.

ــد  ــارصة يف أش ــالمية املع ــة واإلس ــا العربي ــوع إىل أن أمتن ــذا املوض ــة ه ــع أهمي ــوع: تنب ــة املوض أهمي
ــوم ويف  ــلمني ايل ــك ألن املس ــول ملسو هيلع هللا ىلص؛ وذل ــداء بالرس ــنة والقت ــدوة احلس ــوذج للق ــتعادة نم ــاج إىل اس الحتي
تلــك احلقبــة اتلارخييــة احلرجــة يعيشــون يف أزمــة فكريــة، بعيــداً عــن منهــج العتــدال والوســطية والعــدل 
والرمحــة والتســامح، فهنــاك حكومــات عربيــة وإســالمية فرَّطــت يف حقــوق شــعوبها، وعلمــاء لــم يقومــوا 
ـــة يف  بواجــب ادلعــوة اإلســالمية باتلعليــم والرتبيــة واألمــر باملعــروف وانلــي عــن املنكــر، فأفرطــت األمَّ
ــت نســاؤها، وُيـــتمت أطفاهــا،  مــت بيوتهــا، وُرمِلّ فهــم دينهــا، وســالت دماؤهــا، وُهتكــت أعراضهــا، وُهِدّ
ــة مــن األمــم قتلــت نفســها بنفســها مثلمــا  ــم أقــرأ يف اتلاريــخ اإلنســان عــن أمَّ وُشدت شــعوبها، وإن ل

ــا احلــارض. ــا العربيــة واإلســالمية يف وقتن حــدث ألمتن

أجــل، إن أمتنــا العربيــة واإلســالمية حاولــت النتحــار بإفراطهــا، كمــا حاولــت اإلحلــاد بتفريــط بعــض 
  ويه بعيــدة عــن الفهــم الصحيــح تلعايلــم اإلســالم بأفعاهلــا  يع إســالميتها أفرادهــا؛ فــرزت مجــااعت تــدَّ
حــى وُِصفــْت باإلرهابيــة يف مــص ويلبيــا وتونــس والســودان وســوريا والعــراق وتركيــا وقطــر وإندونيســيا 

سورة القلم: اآلية 4.  1
سورة األحزاب: اآلية 21.   2

سورة األنبياء: اآلية 107. وانظر تفسري مقاتل بن سليامن، أبو احلسن مقاتل بن سليامن بن بشري األزدي البلخى )املتوفَّـى سنة: 150هـ(، حتقيق: عبد اهلل حممود شحاته،   3
بريوت، ط1: دار إحياء الرتاث، 1423هـ، ج3/ 97. 
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ومالزيــا، وحــى قُتلــت بأيــدي أعدائهــا يف الفلبــني وتايالنــد وبورمــا، وغريهــا.

ــول اهلل  ــرية رس ــة؛ ألن »س ــة الرشيف ــرية انلبوي ــالمية بالس ــة اإلس ــة األم ــاءت رضورة عناي ــا ج ــن هن وم
ــد،  ــة، ولك قائ ــل داعي ــة ل ــدوة الصاحل ــه الق ــا جيعل ــع، مم ــانية يف املجتم ــوايح اإلنس ــع انل ــاملة جلمي ملسو هيلع هللا ىلص ش
، ولك ســيايس، ولك رئيــس دولــة، وهكــذا.. وحنــن ل جنــد مثــل  ولك أب، ولك زوج، ولك صديــق، ولك مــريِبّ
هــذا الشــمول ول قريبــاً منــه فيمــا بــي نلــا مــن ِســرَي الرُّســل الســابقني، ومؤســي ادليانــات والفالســفة 

ــن1.  ــني واملتأخري املتقدم

ــرية الـنَّـبَويَّـــة«، تلحقيق  أهــداف ابلحــث: اهلــدف من دراســة موضــوع »َمَظاِهر الرمحــة والوَسِطـــيَّة يف الِسّ
ــداف اآلتية: األه

رية الـنَّـبَويَّـة الرشيفة. أوًل: دراسة َمَظاِهر الرمحة والوَسِطـيَّة يف الِسّ

رية الـنَّـبَويَّـة الرشيفة. ثانياً: تقديم نموذج للقدوة احلسنة مستمد من الِسّ

ــة  ــا العربي ــدة أمتن ــة لوح ــون داعم ــة يلك ــماحة والرمح ــدال والس ــطية والعت ــوم الوس ــرح مفه ــاً: ط ثاثل
ــالمية. واإلس

منهــج ابلحــث: املنهــج املســتخدم هــو املنهــج الوصــي اتلحليــي، حيــث قمــُت جبمــع املعلومــات املتعلقة 
ــرية الـنَّـبَويَّـــة الرشيفــة، وحتليلها. بموضــوع ابلحــث، ثم وصــف َمَظاِهر الرمحــة والوَسِطـــيَّة يف الِسّ

ــا:  ــت فيه ــة وبيَّن ــاور؛ املقدم ــة حم ــة وثالث ــة يف مقدم ــة ابلحثي ــذه الورق ــت ه ــث: وقع ــات ابلح حمتوي
ــور األول:  ــه. املح ــه، وحمتويات ــث، ومنهج ــداف ابلح ــه، وأه ــاره، وأهميت ــبب اختي ــث، وس ــوع ابلح موض
ــرية الـنَّـبَويَّـــة(. وجــاء املحــور اثلــان دلراســة:  وفيــه تعريــف بمفــردات عنــوان ابلحــث: )الوَسِطـــيَّة  الِسّ
صفــة الرمحــة نقطــة ارتــكاز األخــالق الـنَّـبَويَّـــة، وأمــا املحــور اثلالــث فُخصــص بليــان: مظاهــر الرمحــة 

ــرية الـنَّـبَويَّـــة. والوســطية يف الِسّ
املحور األول

اتلعريف بمفردات عنوان ابلحث	 

رية الـنَّـبَويَّـة (  ) الوَسِطـيَّة - الِسّ

أوًل: مفهــوم الوَسِطـــيَّة: الوســطية لغــة: اســم مــن »الوََســط«، والوســط مــن الــيء: خيــاره وأعــدهل، يقــال: 
ــرديء، ويقــال رجــٌل وســط: أي َحَســن، وخــري األمــور أوســاطها، ويقــال:  ــد وال يشء وســط: أي بــني اجلي
ــة وســط، ويشء أوســط، وايلــوم األوســط، والليلــة الوســطى، وجيمــع األوســط: ىلع األواســط،  عبــٌد وســط، وأمَّ
ً، وقــوٌم فيهــم وســاطة: أي توســط يف  ويقــال: هــذا أوســطهم حســباً: إذا كن يف واســطة قومــه وأرفعهــم حَمــالَّ

السرية النبوية دروس وعرب، د. مصطفى السباعي، بريوت، ط8: املكتب اإلسالمي، 1405هـ/ 1985م، ص19.   1
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وَْســُطُهْم ﴾1 أي أعدهلــم وأقصدهــم إىل احلق2.
َ
احلــق والعــدل، ويف اتلـــزيل: ﴿قــاَل أ

مفهــوم الوَسِطـــيَّة يف اتلفاســري: ُتَعــد الوَسِطـــيَّة خصيصــة مــن خصائــص أمتنــا اإلســالمية الــي أشــار 
ــًة وََســًطا تِلَُكونُــوا  مَّ

ُ
اهلل عــز وجــل إيلهــا يف آياتــه القرآنيــة فقــال ســبحانه وتعــاىل: ﴿َوَكَذلـِـَك َجَعلْنَاُكــْم أ

ــِهيًدا...﴾3. ــْم َش ــوُل َعلَيُْك ــاِس َوَيُكــوَن الرَُّس ــَهَداَء ىلَعَ انلَّ ُش

ــًة وََســًطا﴾ أي عــدوًل)4(  أو َعــْدَلً ِخيـَـاراً،  مَّ
ُ
وقــد ورد يف اتلفاســري أن انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص فــرَّ قــوهل جــل وعــال: ﴿أ

وَْســُطُهْم...﴾ أي أعدهلــم وأخريهــم، وقــال اللكــيب: يعــين أهــل ديــن وســط بــني الُْغلـُـِوّ 
َ
قــال اهلل تعــاىل: ﴿قــاَل أ

َواتلَّْقِصــرِي ألنهمــا مذمومــان يف ادلين5.

ْجــوَُد 6، فاألمــة اإلســالمية خــري األمــم 
َ
 وورد يف تفســري اإلمــام ابــن كثــري: والوســط هــا هنــا اخْلِيَــاُر َواأْل

ــد  ــدال يف العقائ ــادة العت ــوم ىلع ج ــًطا﴾ تق ــًة وََس مَّ
ُ
ــا ﴿أ ــواها بكونه ــْت س ــَدم، وفُضلَ ــهادة اهلل يف الِق بش

واألخــالق واألعمــال، وتســى إلصــالح البــرش باألمــر باملعــروف وانلــي عــن املنكــر7. 

وهكــذا فمعــى الوَسِطـــيَّة يــدور حــول العتــدال بــني اإلفــراط واتلفريــط والعــدل والتســامح والرمحــة، 
ــفات أطلقــوا  وقــد جتلــت هــذه الصفــات يف شــخصية الرســول حممــد ملسو هيلع هللا ىلص، وســجل العلمــاء نلــا ذلــك يف مؤلَـّ

عليهــا الســرية انلبويــة.

ــرْي« وهــو الـــُمِيُّ يف األرض: وتــأت  ــرية الـنَّـبَويَّـــة: الســرية لغــة: الســم مــن »السَّ ثانيــاً: اتلعريــف بالِسّ
ــاً كن أو  ــا اإلنســان وغــريه غريزي ــي يكــون عليه ــة ال ــة واحلال ــة واهليئ ــنة والطريق ــة بمعــى السُّ يف اللغ
وىَل﴾8 أي: 

ُ
ــرَيَتَها اأْل ــنُِعيُدَها ِس ــتَسبَاً، يقــال: فــالٌن هل ســرية حســنة وســرية قبيحــة، وقــوهل تعــاىل: ﴿َس ُمْكـ

ــرَي« يف ألســنة الفقهــاء: ىلع  احلالــة الــي كنــت عليهــا مــن كونهــا ُعــوداً، واجلمــع »ِســرَي«، وغلــب اســم »الِسّ
املغــازي9.

ــة  ــات الصحيح ــة بالرواي ــع اثلابت ــداث والوقائ ــوع األح ــي جمم ــاً: ف ــة اصطالح ــرية الـنَّـبَويَّـ ــا الِسّ وأم
املتعلقــة حبيــاة الرســول ملسو هيلع هللا ىلص حممــد بــن عبــد اهلل وصفاتــه اخِللْقيــة واخلُلُقيــة، والوقائــع حــوهل قبــل ولدتــه 

ــه ملسو هيلع هللا ىلص«. إىل مــا بعــد وفات
سورة القلم: اآلية 28.   1

انظر معجم متن اللغة، الشيخ أمحد رضا، بريوت، ط: دار مكتبة احلياة، 1378هـ/ 1959م، ج5/ 752. واملصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي، أمحد بن حممد بن   2
عيل املقري الفيومي )املتويف سنة 770هـ(، صححه: مصطفى السقا، مرص، ط: مطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده، ج334/2، 335. واملفردات يف غريب القرآن، الشيخ أبو القاسم 

احلسني بن حممد بن الفضل الراغب األصفهاين )كان يف أوائل املائة اخلامسة(، مرص، ط: املطبعة امليمنية عىل نفقة مصطفى البايب احللبي وأخوية، 1324هـ، ص544. 
سورة البقرة: اآلية 143.  3

انظر جامع البيان يف تأويل القرآن )تفسري الطربي(، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أبو جعفر الطربي )املتوىف: 310هـ(، حتقيق: أمحد حممد شاكر، ط1:   4
مؤسسة الرسالة، 1420هـ/2000م، ج145/3.

معامل التنزيل يف تفسري القرآن )تفسري البغوي(، حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي )املتوىف : 510هـ(، حتقيق: عبد الرزاق املهدي،   5
بريوت، ط1: دار إحياء الرتاث، 1420هـ، ج174/1-175. واجلامع ألحكام القرآن )تفسري القرطبي(، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس 

الدين القرطبي )املتوىف: 671هـ(، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، القاهرة، ط2: دار الكتب املرصية، 1384هـ/ 1964م، ج153/2.
تفسري القرآن العظيم )تفسري ابن كثري(، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي )املتوىف: 774هـ(، حتقيق: حممد حسني شمس الدين، بريوت،   6

ط1: دار الكتب العلمية، 1419هـ، ج1/ 327.
انظر تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(، حممد رشيد بن عيل رضا بن حممد شمس الدين بن حممد هباء الدين بن منال عيل خليفة القلموين احلسيني )املتوىف: 1354هـ(،   7

مرص، ط: اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1990م، ج135/1.
سورة طه: اآلية 21.  8

انظر معجم متن اللغة، الشيخ أمحد رضا، ج3/ 246. واملصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي، أمحد بن حممد بن عيل املقري الفيومي )املتويف سنة 770هـ(،   9
ج320/1. واملفردات يف غريب القرآن، الشيخ أبو القاسم احلسني بن حممد بن الفضل الراغب األصفهاين )كان يف أوائل املائة اخلامسة(، ص247.



164

املحور اثلان
صفة الرمحة نقطة ارتكاز األخالق انلبوية

أوًل: مفهوم الرمحة 

الرمحــة أفضــل الــِرِّ 1، ومجيــع األخــالق الفاضلــة هلــا صلــة وثيقــة بصفــة الرمحــة؛ فــي إمــا دوافــع هلــا 
كلشــجاعة أو مظاهــر هلــا كإلحســان واتلواضــع والعفــو2.

وقــد ُعــين علمــاء املســلمني بتعريفهــا، وخنتــار مــن هــذه اتلعريفــات قوهلــم: »يه ِرقَّــٌة تقتــي اإلحســان 
إىل املرحــوم، ويه مــن اهلل: اإلحســان والــرزق واملغفــرة واإلنعــام واإلفضــال، ومــن اآلدميني: رقــة وتعطف«3. 

ثانياً: الرمحة نقطة ارتكاز األخالق الـنَّـبَويَّـة:
ــٍق َعِظيــٍم﴾4، وأرشــدنا اهلل ســبحانه وتعــاىل  ــَك لََعــى ُخلُ مــدح اهلُل عــز وجــل الرســول ملسو هيلع هللا ىلصَ بقــوهل: ﴿َوإِنَّ
ْســَوٌة َحَســنٌَة لَِمــْن 

ُ
باختــاذه قُــدوة طيبــة وأســوة حســنة فقــال جــل جــالهل: ﴿لََقــْد كَن لَُكــْم يِف رَُســوِل اهلِل أ

ــْوَم اآْلِخــَر وََذَكــَر اهلَل َكِثــرياً﴾5. كَن يَرُْجــوا اهلَل َوايْلَ

ومــن رمحــة اهلل بعبــاده أنــه مــن احلقائــق اثلابتــه: »توفــر املعلومــات اتلفصيليــة الصحيحــة عــن حيــاة 
انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص حممــد يف مراحــل حياتــه مجيعهــا، فليســت يف هــذه الســرية الــي اســتمرت ثالثــة وســتني اعمــاً 
ــريته  ــتفهام يف س ــة اس ــد عالم ــكاد جي ــث ل ي ــف أن ابلاح ــذا الوص ــص ه ــن خصائ ــودة، وم ــة مفق حلق
لكهــا، ويف أخــص خصائــص انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص... فقــد كتــاب » أخــالق انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص وآدابــه« لإلمــام جعفــر بــن حيــان 
األصفهــان )املتوفَّـــى ســنة 369ه(، وصفــاً دقيقــاً جلميــع قطــع مالبــس انلــيب حممــد ملسو هيلع هللا ىلص، ووصفــاً جلميــع 
األدوات الــي كن يســتعملها، ووصفــاً دقيقــاً لطريقــة أكلــه، وشبــه، ونومــه، ودخــوهل، وخروجــه، وجلوســه، 

وكالمــه، وضحكــه، وبكائــه، وحــواره وتعاملــه مــع انلــاس.

وكذلــك تضمــن وصفــاً دقيقــاً مفصــاًل جلميــع أعضــاء جســمه الظاهــرة ألصحابــه، وتضمــن حديثــاً عــن 
احليوانــات الــي كن يركبهــا، وأســماء هــذه احليوانــات، وغــري ذلــك ممــا ل يتســع هل املقــام. 

ــهود  ــة واملش ــب املوثوق ــات الكت ــررت يف مئ ــل تك ــان، ب ــاب أو كتاب ــات كت ــذه املعلوم ــرد به ــم ينف ول
ــة« 6.  ــدق والزاه ــة والص ــة العلمي ــا باملنهجي ألصحابه

»وقــد جتمعــت الفضائــل لكهــا يف شــخص انلــيب حممــدملسو هيلع هللا ىلص، فقــد كن انلــيب حممــد ملسو هيلع هللا ىلص أشــجع انلــاس، 

: 142هـ(، بريوت، ط: دار صادر، بدون تاريخ، ص57. انظر األدب الصغري واألدب الكبري، عبد اهلل بن املقفع )املتوىفَّ  1
مظاهر الرمحة للبرش يف شخصية النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص، د. سارة آدم، ص40.  2

فة باأللف والالم: واجب.  ْحـَمـن: الذي وسعت رمحته كل يشء، ال يقال لغري اهلل تعاىل من حيث إن معناه ال يصح إال له؛ وَحْذف األلف بعد امليم ما دامت معرَّ »الرَّ  3
والرحيم: يستعمل يف غريه، وهو الذي كثرت رمحته، قال تعاىل: ﴿إِنَّ اللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ وقال يف صفة النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿َلَقْد جاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه ما َعنِتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم 

بِامْلُْؤِمننَِي َرُؤٌف َرِحيٌم﴾، وقيل: إن اهلل تعاىل رمحان الدنيا ورحيم اآلخرة؛ وذلك أن إحسانه يف الدنيا يعم املؤمنني والكافرين، ويف اآلخرة خيتص باملؤمنني« انظر معجم متن اللغة، الشيخ 
أمحد رضا، ج2/ 564. واملفردات يف غريب القرآن، الراغب األصفهاين، ص190، 191. 

سورة القلم: اآلية 4.  4
سورة األحزاب: اآلية 21.   5

مظاهر الرمحة للبرش يف شخصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص حممدملسو هيلع هللا ىلص، د. سارة آدم، إعداد: د. زيد عمر عبد اهلل العيص، اململكة العربية السعودية، الرياض، ط2: رابطة العامل اإلسالمي،   6
املركز العاملي للتعريف بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص ونرصته، 1430هـ/ 2009م، ص25، 26. 
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ــاً،  ــاً، أمين ــاً، عفيف اً، صادق ــوَّ وأكرهــم حلمــاً، واكن أكــرم انلــاس، وأكرهــم زهــداً، واكن رحيمــاً، اعدًل، عف
واكن مهيبــاً، وكثــري اتلبســم، متواضعــاً، واكن صلبــاً يف احلــق، ويف الوقــت ذاتــه أشــد حيــاء مــن فتــاة بريئــة. 

وتمــزت أخالقــه بالشــمول واتلــوازن، وذلــك يبــني جبــالء أن العظمــة إنمــا تكــون حــني جتتمــع األخالق 
لكهــا يف شــخص واحــد، ألن القيــم املجــزأة ل يمكنهــا أن تصنــع عظيمــاً، ول أن تســهم يف ســعادة البرشية.

واكن انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص حممــد يمــارس هــذه األخــالق بأفعــاهل، أكــر مــن أقــواهل، وهــو مــا جعلهــا قريبــة مــن 
ــق« 1.  ــة اتلطبي ــة دليهــم، ممكن انلــاس، مألوف

واكنــت »صفــة الرمحــة« نقطــة الرتــكاز يف أخــالق الرســول ملسو هيلع هللا ىلص ومجيــع أقــواهل وأفعــاهل وأحــواهل، حــى 
ــْم  ــِه مــا َعِنتُّ ْنُفِســُكْم َعِزيــٌز َعلَيْ

َ
ــْن أ ــوٌل ِم ــْد جاَءُكــْم رَُس وصفــه اهلل عــز وجــل بهــا فقــال تعــاىل: ﴿لََق

ــنَي َرؤٌُف رَِحيــٌم ﴾ 2، بــل إن اهلل عــز وجــل جعــل انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص حممــداً هــو الرمحــة  َحِريــٌص َعلَيُْكــْم بِالُْمْؤِمِن
رَْســلْناَك إِلَّ رمَْحَــًة لِلْعالَِمــنَي﴾ أي نعمــة ملــن اتبعــه ىلع دينه من اجلــن واإلنس3.

َ
بعينهــا يف قــوهل تعــاىل: ﴿َومــا أ

ــق، يف لك  ــذا اخلُلُ ــتحراً ه ــدا ملسو هيلع هللا ىلص كن مس ــول حمم ــد أن الرس ــة جن ــة الرشيف ــرية انلبوي ــرة يف الس وبنظ
نـَـا رمَْحَــٌة ُمْهــَداٌة(4 ، وقــوهل: )إِنَّ اهلَل 

َ
َمــا أ َهــا انلَّــاُس إِنَّ يُّ

َ
حراكتــه، وســكناته، يؤكــد هــذا قــوهل عــن نفســه: )يـَـا أ

ــنَي( 5. ــنَي، َوُهــًدى لِلَْعالَِم ــًة لِلَْعالَِم ــِى رمَْحَ َبَعثَ
املحور اثلالث

مظاهر الرمحة والوسطية يف السرية انلبوية
تتجــى مظاهــر الرمحــة والوســطية يف الســرية انلبويــة يف حتــِيّ الرســول ملسو هيلع هللا ىلص بهمــا يف أقــواهل وأفعــاهل وأحــواهل، 

واألمثلــة ىلع ذلــك كثــرية، نذكــر منها:
أوًل: مظاهر الرمحة والوسطية يف مرحلة ادلعوة املكية

بــدأت مظاهــر رمحــة انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص بأتباعــه وأعدائــه ىلع حــد ســواء، منــذ ايلــوم األول دلعوتــه، حــني ألــزم 
ــن  ــن آم ــامح؛ ألن م ــر والتس ــح والص ــم بالصف ــم، وأمره ــاءات أعدائه ــرد ىلع إس ــدم ال ــه بع ــه وأتباع نفس
بانلــيب ملسو هيلع هللا ىلص ومــن كفــر بــه أبنــاء جمتمــع واحــد، جتمعهــم صــالت القــرىب واجلــوار وربمــا يضمهــم بيــت 

واحــد.

وقــد أفصــح انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص عــن هــذا املنهــج حــني طلــب منــه أتباعــه أن يدافعــوا عــن أنفســهم، بســبب مــا 
يتعرضــون هل مــن األذى، حــني قالــوا هل: يــا نــيب اهلل كنــا يف عــزة وحنــن مرشكــون، فلمــا آمنــا رصنــا أذلــة، 

املرجع السابق، ص33، 34، 36 بترصف واختصار.   1
سورة التوبة: اآلية 128.   2

سورة األنبياء: اآلية 107. وانظر مظاهر الرمحة للبرش يف شخصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص حممدملسو هيلع هللا ىلص، د. سارة آدم، ص38. وتفسري مقاتل بن سليامن، أبو احلسن مقاتل بن سليامن بن بشري   3
األزدي البلخى )املتوفَّـى سنة: 150هـ(، حتقيق: عبد اهلل حممود شحاته، بريوت، ط1: دار إحياء الرتاث، 1423هـ، ج3/ 97. 

أخرجه أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن ُنعيم بن احلكم الضبي الطهامين النيسابوري املعروف بابن البيع )املتوفَّـى سنة: 405هـ(، املستدرك عىل   4
الصحيحني، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بريوت، ط1: دار الكتب العلمية، 1411هـ/ 1990م، وقال أبو عبد اهلل احلاكم: » هذا حديث صحيح عىل رشطهام فقد احتجا مجيعا 

، والتفرد من الثقات مقبول«، حديث رقم: 100، ج1/ 91.  باملك ْبِن ُسَعرْيٍ
أخرجه أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )املتوفَّـى سنة: 241هـ(، مسند اإلمام أمحد، حتقيق: شعيب األرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون،   5

إرشاف: د. عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، ط1: مؤسسة الرسالة، 1421هـ/ 2001م، مسند األنصار ريض اهلل عنهم، حديث أيب أمامة الباهيل الصدى بن عجالن ريض اهلل عنه، 
حديث رقم: 22307، ج36/ 646. 
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مــرت بالعفــو، فــال تقاتلــوا القــوم( 1.
ُ
فقــال هلــم: )إن أ

وبعــد مــرور ســبع ســنوات ىلع دعوتــه، قــرر أعــداؤه يف مكــة حمارصتــه وأتباعــه ولك مــن يقــف معــه 
مــن أقاربــه، يف ِشــْعب أيب طالــب، بغيــة عزهلــم عــن العالــم اخلــاريج ومقاطعتهــم اقتصاديــاً واجتماعيــاً.

واســتمر العــزل واحلصــار ثــالث ســنني، كنــت جــد قاســية ومروعــة ىلع انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص ومــن معــه، وانلــيب 
ملسو هيلع هللا ىلص لــم يبــدل ســلوكه واســتمر يواجــه أعــداءه بالعفــو والرمحــة، حــى حتركــت الرمحــة يف قلــوب عــدد مــن 
كر املعارضــني هل، وقــرروا إنهــا احلصــار وإلغــاء العزلــة، وخــرج نــيب الرمحــة ومــن معــه منتصيــن، وشــعر 

أعــداؤه باحلــرج واهلزيمــة ألن قســوتهم هزمــت أمــام رمحتــه ومســاملته 2.

ــه  ــل علي ــل اهلل جري ــم هل، أرس ــم وأذيته ــف وتكذيبه ــن الطائ ــه م ــد رجوع ــه بع ــر رمحت ــن مظاه وم
الســالم مــع َملَـــك اجلبــال، فقــال الـَملَـــك: لــو شــئت يــا حممــد أطبق عليهــم اجلبلــني، فقــال: بــل أرجو أن 

خيــرج اهلل مــن أصالبهــم مــن يعبــد اهلل وحــده، ول يــرشك بــه شــيئاً 3.

وعندمــا اشــتد العــذاب ىلع املســلمني الضعفــاء يف مكــة، رق قلــب انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص هلــم، وأمرهــم باهلجــرة إىل 
بــالد احلبشــة، ورغبهــم بالســفر إيلهــا بقــوهل: )إن فيهــا َمِلــاكً ل يُظلــم عنــده أحــد(، فهاجــر عــدد كبــري 
فوجــدوا فيهــا األمــن واألمــان، ول خيــى أن الرمحــة والشــفقة ىلع هــؤلء يه الــي دفعــت انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل أن 
يطلــب منهــم اخلــروج مــن مكــة إىل احلبشــة، ىلع الرغــم مــن حاجتــه إيلهــم ورغبتــه يف بقائهــم جبانبــه 4. 

إن هــذا املنهــج للعفــو والرمحــة اذلي ســلكه انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص لــم يكــن مــن تلقــاء نفســه، بــل أمــره اهلل عــز 
وجــل بــه 5، فقــال تعــاىل: ﴿فَاْصَفــْح َعنُْهــْم َوقُــْل َســالٌم فََســوَْف َيْعلَُمــوَن﴾ 6. وحــرص نــيب الرمحــة ىلع تذكــري 
ــق لزم  ــاً مجايلــاً، بــل يه ُخلُ ــاً تكميلي ــة الرمحــة وأهميتهــا واتلأكيــد ىلع أنهــا ليســت ُخلُق أتباعــه بمزل
امِحُــوَن يَرمْحُهــُم الرَّمْحَــُن  ( 7، وقــال ملسو هيلع هللا ىلص: )الرَّ واجــب، فقــال هلــم: )َمــْن َل يَرَْحــِم انلَّــاَس َل يَرمَْحْــُه اهلُل َعــزَّ وََجــلَّ

ــَماِء( 8. رِْض يَرمَْحُْكــْم َمــْن ىِف السَّ
َ
ارمَْحُــوا َمــْن ىِف األ

ثانياً: مظاهر الرمحة والوسطية يف مرحلة ادلعوة املدنية

مظاهر الرمحة للبرش، د. سارة آدم، ص 52، 53.  1
املرجع السابق، ص 57.  2

أخرجه اإلمامان البخاري ومسلم بسندهيام عن عروة بن الزبري، أن عائشة، زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص حدثته، أهنا قالت لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: يا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، هل أتى عليك يوم كان   3
أشد من يوم أحد؟ فقال: » لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفيس عىل ابن عبد ياليل بن عبد كالل فلم جيبني إىل ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم 

عىل وجهي، فلم أستفق إال بقرن الثعالب، فرفعت رأيس فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جربيل، فناداين، فقال: إن اهلل عز وجل قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، 
وقد بعث إليك ملك اجلبال لتأمره بام شئت فيهم، قال: » فناداين ملك اجلبال وسلم عيل، ثم قال: يا حممد، إن اهلل قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك اجلبال وقد بعثني ربك إليك 

لتأمرين بأمرك، فام شئت، إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني«، فقال له رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )بل أرجو أن خيرج اهلل من أصالهبم من يعبد اهلل وحده ال يرشك به شيئا(. أخرجه اإلمام حممد 
بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي )املتوىفَّ سنة 256هـ(، اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه )صحيح البخاري(، حتقيق: حممد زهري بن نارص 
النارص، ط1: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(، 1422هـ، كتاب: بدء اخللق، باب: إذا قال أحدكم آمني واملالئكة يف السامء فوافقت 
إحدامها األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث رقم 3231، ج115/4. واإلمام مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىفَّ سنة 261هـ(، املسند الصحيح املخترص 
بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )صحيح مسلم(، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت، ط: دار إحياء الرتاث العريب، بدون تاريخ، كتاب: اجلهاد والسري، باب: ما لقى النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص من أذى املرشكني واملافقني، حديث رقم 1795، ج3/ 1420. 
مظاهر الرمحة للبرش، د. سارة آدم، ص 77.  4

املرجع السابق، ص 60.   5
سورة الزخرف: اآلية 89.  6

أخرجه اإلمام مسلم، صحيح مسلم، كتاب: الفضائل، باب: رمحته الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، حديث رقم 2319، ج4/ 1809.   7
أخرجه اإلمام حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىفَّ سنة 279هـ(، سنن الرتمذي، حتقيق: إبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر   8

الرشيف، مرص، ط2: رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي، 1395هـ/ 1975م، كتاب: الرب والصلة عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص، باب: ما جاء يف رمحة املسلمني، حديث رقم 
1924، ج4/ 323.
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تتجــى مظاهــر رمحتــه يف مرحلــة ادلعــوة املدنيــة يف مواقــف متعــددة، نذكــر منهــا: عندمــا خــرج مــع 
أصحابــه يف العــام الســادس مــن اهلجــرة ألداء العمــرة، فعلمــت قريــش بمقدمــه وخرجــت ملواجهتــه، فأمــر 
انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص بتغيــري الطريــق، وفضــل أن يســري يف طريــق وعــرة متعبــة حــى ل حتصــل بينهمــا حــرب، رمحــة 

بالطرفــني.

وأكــد انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص هــذا املعــى لوفــد خزاعــة اذلي قــام بــدور الوســاطة بينــه وبــني قريــش، ولــم يقتــص 
ىلع هــذه الوســاطة بــل أرســل عثمــان بــن عفــان ريض اهلل عنــه، يلبــني لقريــش أن الرســول ملسو هيلع هللا ىلص إنمــا جــاء 

معتمــراً ول يريــد حربــاً.

شــيع أن قريشــاً قتلــت عثمــان ريض اهلل عنــه، 
ُ
واســتمر انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص ىلع هــذا املنهــج املســالم، حــى عندمــا أ

ــال  ــش وق ــع قري ــاً م ــاب مفتوح ــرك ابل ــه ت ــوت، ولكن ــم ىلع امل ــه فبايعه ــب أصحاب ــك وأغض ــه ذل فأغضب
ْعَطيْتُُهــْم إِيَّاَهــا(، ثــم وافــق 

َ
ُمــوَن ِفيَهــا ُحُرَمــاِت اهلِل إِلَّ أ ــًة ُيَعِظّ لُوىِن ُخطَّ

َ
ى َنْفــِى بِيـَـِدهِ َل يَْســأ ِ

بشــأنها: )واذلَّ
انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص ىلع شوط قريــش الظاملــة الــي أثــارت غضــب أصحابــه؛ فقــد تضمنــت أن يرجــع هــو وأصحابــه 
هــذا العــام، وشــطبت مــن عقــد الصلــح لكمــة: حممــد رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، إىل غــري ذلــك مــن الــرشوط الظاملــة، 

إل أنــه قــدم املصالــح العامــة وحافــظ ىلع مقــدرات ابلــالد املقدســة الكعبــة ومكــة املكرمــة 1.

ومــن مظاهــر رمحتــه أنــه مــارس دور القــايض واملحــايم يف آن واحــد، يلــصف ماعــزاً عــن العــرتاف 
ــد  ــروا فق ــه: انظ ــول ألصحاب ــيب ملسو هيلع هللا ىلص أن يق ــغ بانل ــى بل ــذا، ح ــذا وك ــت ك ــك فعل ــول هل: لعل ــه، فيق بذنب

ــز 2. ــن ماع ــاب ع ــا العق ــع به ــة يدف ــف إىل لكم ــيب ملسو هيلع هللا ىلص متله ــه يشء، وانل ــون يف عقل يك

ومــن مظاهــر الرمحــة والوســطية مــا ورد أن امــرأة مــن أشاف انلــاس رسقــت يف عهــد رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف 
غــزوة الفتــح، ففــزع قومهــا إىل أســامة بــن زيــد يستشــفعونه، قــال عــروة: فلمــا لكمــه أســامة فيهــا، تلــون 
تَُكِلُّمــيِن يِف َحــدٍّ ِمــْن ُحــُدوِد اهلِل(، قــال أســامة: اســتغفر ل يــا رســول 

َ
وجــه رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص، فقــال: )أ

ــا َبْعــُد،  مَّ
َ
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فلمــا كن العــي قــام رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خطيبــاً، فأثــى ىلع اهلل بمــا هــو أهلــه، ثــم قــال: ) أ

ــُف  ِعي ــُم الضَّ َق ِفيِه ــوُه، َوإَِذا رَسَ ــُف تََرُك ي ِ
ــُم الرشَّ َق ِفيِه ــوا إَِذا رَسَ ــْم َكنُ ُه نَّ

َ
ــْم: أ ــاَس َقبْلَُك ــَك انلَّ ْهلَ

َ
ــا أ َم فَإِنَّ

قَــْت لََقَطْعــُت يََدَهــا(. ــٍد رَسَ نَّ فَاِطَمــَة بِنْــَت حُمَمَّ
َ
ــٍد بِيَــِدهِ، لـَـْو أ ي َنْفــُس حُمَمَّ ِ

، َواذلَّ قَاُمــوا َعلَيْــِه احلـَـدَّ
َ
أ

ــت  ــت قال ــك وتزوج ــد ذل ــا بع ــنت توبته ــا، فحس ــت يده ــرأة فقطع ــك امل ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بتل ــر رس ــم أم  ث
ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص« 3.  ــا إىل رس ــع حاجته ــك فأرف ــد ذل ــأت بع ــت ت ــة: »فاكن اعئش

ــع العــدل بــني  ــة القــوم وأشافهــم، حــى ل يضي ــام انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص احلــد ىلع هــذه املــرأة مــن علي ــد أق وق
انلــاس بســبب الطبقيــة، وهكــذا مجــع انلــيب ملسو هيلع هللا ىلص بــني العــدل الواجــب والرمحــة الواجبــة، وظهــرت الوســطية 

يف مواقفــه باجلمــع بــني القــوة الــي حتــي الرمحــة، والرمحــة الــي تهــذب القــوة 4 .  

مظاهر الرمحة للبرش، د. سارة آدم، ص 78، 79.   1
املرجع السابق، ص 110، 111.  2

أخرجه اإلمام البخاري، صحيح البخاري، كتاب: املغازي، حديث رقم 4304، ج5/ 151.  3
مظاهر الرمحة للبرش، د. سارة آدم، ص 113.  4
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اخلاتمة
ظهــرت الرمحــة والوســطية يف الســرية انلبويــة مــن خــالل الزتامــه بهمــا ومزجــه هلمــا، يف مجيــع األقــوال 
واألفعــال واألحــوال، واكنــت ذلــك ســبباً يف ثبــات الصحابــة ريض اهلل عنهــم ىلع اإليمــان، ودخــول انلــاس يف 

ديــن اهلل عــز وجــل أفــراداً وأفواجــاً.  
اتلوصيات

يويص ابلاحث باألمور اآلتية:

أوًل: تشــكيل جلنــة مــن علمــاء املســلمني املتخصصــني يف ادلعــوة وادلراســات اإلســالمية والعربيــة، 	 
ــة  ــالد العربي ــلمني يف ابل ــه ىلع املس ــه وتوزيع ــا، وطباعت ــة وفقهه ــرية انلبوي ــد للس ــاج موح ــع منه بوض

ــه. ــاع ب ــت« ليســهل النتف واإلســالمية، ويمكــن رفعــه ىلع شــبكة املعلومــات ادلويلــة »اإلنرتن

ثانيــاً: تدريــس الســرية انلبويــة يف مراحــل مبكــرة ألبنــاء املســلمني يف املــدارس، وتســتمر دراســتها 	 
يف مراحــل اتلعليــم املتوســط واجلامــيع.

ثاثلــاً: ختصيــص برامــج إذاعيــة وتليفزيونيــة وإلكرتونيــة حديثــة تلجليــة مظاهــر الرمحــة والوســطية 	 
يف عــرض الســرية انلبويــة، وتصحيــح املفاهيــم اخلاطئــة حــول شــخصية حممــد خاتــم األنبيــاء واملرســلني.
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