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 يل ىل مل خل 
 

 يقدم  أنيف األمن الفكري  وضمن سلسلة حماضراٍت األنبياءيسر موقع مرياث  
  :بعنوان ا حملاضرٍةلكم تسجيًل

 

 

 

 

 ألقاها 

 

 -حفظه اهلل تعاىل-
  

 

 يوم اجلمعة السادس من شهر شعبان 
-العزيز آل سعود  اهلل بن عبد للهجرة النبوية يف جامع امللك عبد وألف ئةاوثالثني وأربعم ةسبع عام

 .-رمحه اهلل تعاىل
  .ينفع بها اجلميع أن -تعاىل سبحانه و– نسأل اهلل 
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ونعوذ باهلل من رشور  ،نستعينه ونستغفرهإن احلمد هلل نحمده و، بسم اهلل الرمحن الرحيم

وأشهد أن ال إله إال  ،ومن يضلل فال هادي له ،له من هيده اهلل فال ُمضل   ،أنفسنا وسيئات أعاملنا

 .ا عبده ورسولهحممد   وأشهد أن   ،اهلل وحده ال رشيك له

 ٢٠١: آل عمران ىف َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه يفٱ

 يه ىه مهجه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل يفٱ

نساء ىف ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي  ١: ال

 مث هت متخت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي يفٱ 

زاب ىف جس مخ جخ مح جح مج حج األح  :١٧ - ٠٧ 

  :أما بعد
ورش  ،-صىل اهلل عليه وسلم -وخري اهلدي هدي حممد  ،فإن أصدق احلديث كتاب اهلل

 .وكل ضاللة يف النار ،وكل بدعة ضاللة ،وكل حمدثة بدعة ،األمور حمدثاهتا

 .السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته :األحبةأيها  

 -سبحانه وتعاىل-وأسأله  ،عىل تيسريه هلذا اللقاء -جل وعال-بادئ ذي بدء أشكر ريب  

ا عىل ي بالشكر لكم مجيع  ثن  ثم أُ  ،امبارك   بأسامئه احلسنى وصفاته العال أن جيعل هذا اللقاء لقاء  

زود فيها من التقوى فإنه ويت ،ا نافع  يزداد فيها املرء علام  حرصكم عىل مثل هذه اللقاءات التي 

 .خري زاد

واملوفق الذي يوفقه رب  ،موضوع مهم جد مهم ،ع هذه املحارضةموضو :األحبةأيها  

هنج الوسطية واالعتدال كام  ؛ن يسري عىل هذا النهجأو ،يسلك هذا الطريق ن  العزة واجلالل أل
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 ،اابا كبري  قد اضطرب فيه الناس اضطر   األمرفإن هذا  ،-والسالمعليه الصالة -جاء عن نبينا 

  ! بليىلوكٌل يدعي وصال   ،األوراقواختلطت فيه 

وإذا ما نظرت يف تلكم  ،ومن أولئك املناداة بالوسطية واالعتدال ،هنا وهناك من ذاك تسمع

وما هذا  ،ومعتدٌل  نه وسطي  أويف ظنه  ،اا عجاب  تلكم املناداة جتد عجب   إىلاستمعت ، والدعوة

- وعن سنة رسوله -جل وعال-وما هذا االضطراب إال بسبب البعد عن كتاب اهلل  ،التخبط

فبعضهم  ،-رضوان اهلل عليهم-الصالح  األمةهذه وعن هنج سلف  ،-اهلل عليه وسلم صىل

ن عدم إلزام هذه النفس بام جاء يف الكتاب أو ،نه وسطيةأيف كل يشء  باألسهل األخذيظن أن 

ما وإذا  ،وما هم عليه ،ما هم فيه هين الوسطية أخرون يظنون آو ،نه من الوسطيةأوالسنة 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-العظيم الذي كان عليه النبي  األمرنظرت جتدهم أبعد الناس عن هذا 

 ،أحبتي احلق واحد ال يتعدد ذاوهل ،عنه، واجلايف وسط بني الغايل فيه -عالوجل -فدين اهلل  

صىل اهلل عليه -خرب عنها النبي قة الناجية التي أالفر ،هذا احلق هم الطائفة املنصورة وأهل

ن يبينوا هلم الوسطية أو ،اإلسالماحلق أن ينصحوا ألهل  أهلا عىل وكان لزام   -وسلم

جل -يبينوها بدالئلها من كتاب اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-واالعتدال التي جاء هبا النبي 

الصالح يف  األمةوما كان عليه سلف هذه  ،-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهللومن سنة  ،-وعال

ومن  ،األمةن التوسط واالعتدال سمة هذه فإ ،ويف أبواب الدين والدنيا ،أبواب العلم والعمل

 . اهخصائص أعظم

والتفريط هو  إلافراطالوسط املوضوع بين طرفي " :-تعاىلتبارك ورمحه اهلل -قال ابن القيم 

 ألنه حتى مصلحة البدن ال تقوم إال به؛ بل عليه بناء مصالح الدنيا وآلاخرة،العدل وهو الذي 
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 ،ذلكحسب ه عن العدل وجاوزه أو نقص عنه ذهب من صحته وقوته بمتى خرج بعض أخالط

، والخلوة والحركة، والرياضة، ،والشرب ،وألاكل ،والسهر ،النومكالطبيعية  الألافعومثل ذلك 

  ،، وغير ذلكواملخالطة
 
 إذا كانت وسط

 
 إلىوإن انحرفت  ،ا بين الطرفين املذمومين كانت عدال

وأبواب  ،الوسطية تشمل أبواب الدين أنولهذا أشرنا  ،انقص   وأثمرت ،اأحدهما كانت نقص  

على الوجه الصحيح إال إذا ما  وآلاخرةبل ال تتم مصالح الدنيا  ،فال تتم مصالح الناس الدنيا،

-ا مما جاء يف كتاب اهلل ن نذكر شيئ  أوهذا يستدعي  ،"الوسطية والاعتدالسلك العبد طريق 

وما جاء عن سلف هذه األمة الصالح  ،-صىل اهلل عليه وسلم-ويف سنة رسول اهلل  -جل وعال

 ٰى ٰر ٰذ يي يفٱ :-سبحانه وتعاىل-ومن ذلك قول ربنا  ،يف هذا الباب العظيم

بقرة ىف مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  .٣٤١: ال

-َقاَل َرُسوُل اهلل  :نه قالأ -ريض اهلل عنه-جاء يف البخاري من حديث أيب سعيد اخلدري  

ِقَياَمِة َفَيُقوُل » :-َصىل  اهلل َعَلي ِه َوَسل م َم ال  َعى ُنوٌح َيو  َك َيا َرب، َفَيُقوُل : ُيد  َدي  َهل  : َلب ي َك َوَسع 

َت  تِهِ : فَيُقوُل  ؟َبل غ  ، َفُيَقال ألم  َهُد : َما َأَتاَنا ِمن  َنِذيٍر، َفَيُقوُل : َفَيُقوُلونَ  ؟َهل  َبل َغُكم  : َنَعم  َمن  َيش 

َغ، َوَيُكو: َفَيُقوُل  ؟َلَك  َهُدوَن َأَنُه َقد  َبل  ُتُه، َفَتش  -قوله  ، َفَذلَِك اَن الَرُسوُل َعَلي ُكم  َشِهيد  حُمََمٌد َوُأم 

ُرهُ   رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي يفٱ: -َجَل ِذك 

بقرة ىف مئزئ  .العدل :والوسط «.٣٤١: ال

العدل هو من كالم  هذا احلديث أن قوله الوسط ىلعا تكلم بن حجر مل  اوقد نبه احلافظ  

وقد جاءت روايات أخرى عند الرتمذي  ،ال من كالم الرواة -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

 تفسري النبي "الصحيح"ـ ب املشهور "التقاسيم":حبان يف كتابه وابن ،وأمحد يف مسنده ،يف جامعه

تبارك  رمحه اهلل- وقد أورد الطربي ،ويف رواية عدال   ،للوسط بالعدول -صىل اهلل عليه وسلم-
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 ن الرواياتوكذلك أورد مجلة م ،يف تفسريه مجلة من الطرق والروايات يف هذا املعنى -وتعاىل

 قال ،وعن التابعني كلها تفرس الوسط بالعدل -صىل اهلل عليه وسلم-عن أصحاب رسول اهلل 

 :يقال منه ،الخيار :وأما الوسط فإنه في كالم العرب" :بعد أن ساق ما أرشنا إليه -رمحه اهلل-

وهو  ،سبهفي حالرفع بذلك إذا أرادوا  ،متوسط الحسب :فالن وسط الحسب في قومه أي

وأنا أرى أن الوسط في هذا املوضع هو الوسط بمعنى " :إىل أن قال "وواسط ،وسط في قومه

إنما وصفهم بأنهم  -تعالى ذكره-وأرى أن هللا  ،الجزء الذي هو بين الطرفين مثل وسط الدار

 
 
قالوا في و  ،بالترهب اغلو النصارى الذين غلو  ؛الدين فال هم أهل غلو فيهي لتوسطهم ف وسط

وقتلوا  ،وال هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب هللا ،فيه اعيس ى ما قالو 

فوصفهم هللا بذلك  ،ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه ،وكفروا به ،وكذبوا على ربهم ،همأنبياء

 ،-كما سبق-وأما التأويل فإنه جاء بأن الوسط العدل  ،إذ كان أحب ألامور إلى هللا أوسطها

 ".عدولهم لخيار من الناسألن ا ؛معنى الخياروذلك 

كما يقال  ،الخيار وألاجود -اآلية أي يف- الوسط هنا" :-رمحه اهلل–وقال احلافظ ابن كثري  

  -صلى هللا عليه وسلم-وكان رسول هللا  ،خيرها :أي ،اا ودار  أوسط العرب نسب   :في قريش
 
ا وسط

وهي العصر كما  ،الصلواتومنه الصالة الوسطى التي هي أفضل ا، أشرفهم نسب   :أي ،قومهفي 

ثم ساق  "-رض ي هللا عنه-إلامام أحمد عن أبي سعيد الخدري  وروى  الصحاح وغيرهاي ثبت ف

 -صىل اهلل عليه وسلم - وفيه تفسري النبي ،خرجه اإلمام البخاريأاحلديث الذي قد ذكرناه و

 .للوسط بالعدل

بقرة ىف ٰى ٰر ٰذ يي يفٱ": -عليه اهلل ةرمح- وقال العالمة السعدي   :أي ٣٤١: ال

 
 

  ،ا خيار  عدال
 

  وما عدا الوسط فأطراف
 
  ،تحت الخطر داخلة

 
في كل  افجعل هللا هذه ألامة وسط

  ؛أمور الدين
 
بأن آمنوا  ،وبين من جفاهم كاليهود ،من غال فيهم كالنصارى  ا في ألانبياء بينوسط
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  ،بهم كل على الوجه الالئق بذلك
 
وال تهاون  و آثارهم، اليهود الشريعة ال تشديداتي ا فووسط

 ،هميعوفي باب الطهارة واملطاعم ال كاليهود الذين ال تصح لهم صالة إال في ب ،النصارى 

وال  ،طيبات عقوبة لهموقد حرمت عليهم  ،وال يطهرهم املاء من النجاسات ،وكنائسهم

أي - بل طهارتهم ،ودرج ا بل أباحوا ما دبوال يحرمون شيئ   ،اكالنصارى الذين ال ينجسون شيئ  

 ،واملالبس ،واملشارب ،وأباح لهم الطيبات من املطاعم ،أكمل طهارة وأتمها -هذه األمة

 ."وحرم عليهم الخبائث من ذلك ،واملناكح

ومن  ،ومن ألاخالق أجلها ،مة من الدين أكملهفلهذه ألا ": زال الكالم لهوال -رمحه اهلل-قال  

وإلاحسان مالم يهبه ألمة سواهم  ،والعدل ،والحلم، ووهبهم هللا من العلم ،ألاعمال أفضلها

 
 
  فلذلك كانوا أمة

 
ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم  ،ا كاملين معتدلينوسط

-انتهى كالمه  "هم غيرهمم عليوال يحك ،يحكمون على الناس من سائر أهل ألاديان ؛بالقسط

 .-تبارك وتعاىل رمحه اهلل

 ٰر ٰذ يي يفٱ :–سبحانه وتعاىل–املراد بالوسط يف قوله  نوهبذا يتضح لنا أ 

بقرة ىف ٰى - عىل النهج الذي سار عليه النبي  فأهل املنهج احلق من سارا عدوال  أي خيار   ،٣٤١: ال

فراط عندهم إوال  ،فال غلو عندهم وال جفاء ،هل توسط واعتدالأهم  -مصىل اهلل عليه وسل

ويف أبواب  ،يف أبواب الدين -صىل اهلل عليه وسلم- عىل سنن رسول اهلل إنام مٌش  ،وال تفريط

ما  -عليه الصالة والسالم-فإنه  ،-صىل اهلل عليه وسلم-كام بني ووضح ذلك رسول اهلل  ،الدنيا

وهلذا يف  -هصلوات اهلل وسالمه علي- التوضيح الكبريووضح  ،وقد بني البيان العظيم مات إال

ُتم  »: خرها أنه قالآاع ملا خطب يف أصحابه تلكم اخلطبة العظيمة جاء يف حجة الود َأُلونَ تُ  َوَأن   س 
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ُتم   َفاَم  ،َعن ي َهدُ  :َقاُلوا ؟َقاِئُلونَ  َأن  َت  َقد   َأن َك  َنش  َت  َبل غ  ي  َت  َوَأد  ُبِعهِ  َفَقاَل  ،َوَنَصح  ب اَبةِ  بُِأص   الس 

َفُعَها   إىَِل  َير 
ِ
اَمء َهد   الل ُهم   :الن اسِ  إىَِل  َوَين ُكُتَها الس  َهد   الل ُهم   ،اش  اٍت  َثاَلَث .  اش     .«َمر 

ملا  -عليه الصالة والسالم- قوله ةبخاص يف هذا األمر -عليه الصالة والسالم- ومما جاء عنه 

عن  وأرادوا السؤال -لسالمعليه الصالة وا- كم النفر الثالثة إىل بعض أزواجهجاءوا أولئ

طٍ  َثاَلَثةُ  َجاءَ » :-صىل اهلل عليه وسلم- عبادته َواِج  ُبُيوِت  إىَِل  َره   -َوَسل مَ  َعَلي هِ  اهلل ُ  َصىل   -الن بِي   َأز 

َأُلونَ  وا َفَلام   -َوَسل مَ  َعَلي هِ  اهللُ َصىل   -الن بِي   ِعَباَدةِ  َعن   َيس  رِبُ ُم   ُأخ  وَها َكَأهن  استقلوا ذلك  :أي– َتَقالُّ

نَ  :َفَقاُلوا -ألنفسهم من الفعل نُ  َوَأي  مَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َقد   -َوَسل مَ  َعَلي هِ  اهلل ُ َصىل   -الن بِي   ِمن   َنح   ِمن   َتَقد 

بِهِ  رَ  َوَما َذن  ا :َأَحُدُهم   َقاَل  !؟َتَأخ  ي َل  ُأَصّل   َفإِّن   َأَنا َأم  ا الل  رَ  َأُصومُ  َأَنا :آَخرُ  َوَقاَل  ،َأَبد  ه   َواَل  الد 

َتِزُل  َأَنا :آَخرُ  َوَقاَل  ،ُأف طِرُ  ُج  َفاَل  الن َساءَ  َأع  ا َأَتَزو   -َوَسل مَ  َعَلي هِ  اهللُ َصىل   -اهللِ َرُسوُل  َفَجاءَ  ،َأَبد 

ُتم   :َفَقاَل  إَِلي ِهم   ِذينَ  َأن  ُتم   ال  َشاُكم   إِّن   َواهللِ َأَما ،َوَكَذا َكَذا ُقل  َقاُكم   هللِِ  أَلَخ   ،َوُأف طِرُ  َأُصومُ  َلكِن ي َلهُ  َوَأت 

ُقدُ  َوُأَصّل   ُج  ،َوَأر   .الصحيحني أخرجاه يف «ِمن ي َفَلي َس  ُسن تِي َعن   َرِغَب  َفَمن   الن َساءَ  َوَأَتَزو 

 يف هذه القصة العظيمة التي تبني لنا منهج الوسطية واالعتدال -رمحني اهلل وإياكم-تأملوا  

ن اهلل رضوا-حب الكرام أولئك الص   ،-صىل اهلل عليه وسلم-كان عليه رسول اهلل الذي 

وهلذا مّلا سألوا  ،-جل وعال-وأرادوا ما عند اهلل ب، تهم حسنة، ومقصدهم طي  كانت ني   -عليهم

صىل -ألن النبي  ؛وأخربوا هبا تقاّلوها يف أنفسهم -عليه وسلمصىل اهلل -عن عبادة رسول اهلل 

صلوات اهلل وسالمه -قد تقرر عندهم أنه ُغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر  -اهلل عليه وسلم

ذا هم وهلومآله،  ،ومصريه ،ا هم الواحد منهم فال يعرف ما ُُيتم له وال يعرف حالهأمّ  ،-عليه
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صىل اهلل -فبلغ رسول اهلل  منهم ذلكم القول الذي سمعناه، فصدر تقاّلوها بالنسبة ألنفسهم،

ا يُ  العظيم الذي ُيعدُّ فقال هذا الكالم  -عليه وسلم ا ُيسار عليه، ،سلكهنج   َأَما» :قال وطريق 

َشاُكم   إِّن   َواهللِ َقاُكم   هللِِ أَلَخ  ُقدُ  َوُأَصّل   ،َوُأف طِرُ  َأُصومُ  َلكِن ي َلهُ  َوَأت  ُج  ،َوَأر  وجاءت  «الن َساءَ  َوَأَتَزو 

مَ  آُكُل وَ » :قال وال آكل اللحم،: ائي أن أحدهم قالعند النسأخرى رواية   َفَمن  » :ثم قال «الل ح 

وال  ،وحاد عن سبيله ،هأي خرج عن هنجه، وتنّكب عن رصاط «ِمن ي َفَلي َس  ُسن تِي َعن   َرِغَب 

صىل اهلل عليه -عليه النبي  فإن النجاة إنام هي يف الطريق الذي سار ،تسأل حني ذاك عن مآله

 .-وسلم

لكن هل تكفي صالح النية فقط؟  ،تهموصالح ني   ،وقد أرشت قبل قليل إىل حسن قصدهم

  ؟العمل غهل ُيسو  

بد من اإلخالص لرب فال ،ثنني يف أي عبادٍة حتى تقبلين ابد من أمراملتقرر يف الرشع أنه ال

- م يف هذا املقام ما وافقوا النبيوهلذا ه ،-صىل اهلل عليه وسلم-واملتابعة للنبي  ،العزة واجلالل

 ،وطريق السعادة ،طريق النجاة -صىل اهلل عليه وسلم-فبني  هلم النبي  ،-عليه الصالة والسالم

ونأخذ من  ،-عليه الصالة والسالم-ته ليس منه ألن من يرغب عن سن ؛وا سنتهوذلك بأن يلزم

-بد من لزوم هدي النبي بل ال ،ة والقصد ال يكفي يف صحة العمل وقبولههذا أن حسن الني

 . يف العمل -صىل اهلل عليه وسلم

ج يف الصحيح يف حديث السفينة الذين لك ما جاء يف حديث النعامن املخرمن ذ ،وهلذا نظائر 

ا َلو  :  َفَقاُلوا»كانوا يف األسفل ما أرادوا أن يصعدوا إىل األعىل حتى يأخذوا املاء بسبب ماذا؟   َأن 
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نَا ا َنِصيبِنَا يِف  َخَرق  ق  َتَقي نَا َخر  ذِ  َوَل   َفاس  َقنَا َمن   ُنؤ  وهلذا ابن  ،ح العملكنها ال تصحبة لالنية طي «َفو 

با يا أماذا قالوا له؟  ،مّلا وقف عىل أصحاب احِللق وأنكر عليهم وأغلظ -ريض اهلل عنه-مسعود 

فقال هلم تلكم املقولة العظيمة التي أصبحت قاعدة عند أهل  ،عبدالرمحن ما أردنا إال اخلري

ام ُيدرك اخلري إنلَ؟ ألن  "!وكم من مريٍد للخير لم يدركه" :السنة يف باب املحدثات والبدع

وهذا هو أصل الدين  -صىل اهلل عليه وسلم-بعة للنبي وباملتا -جل وعال-باإلخالص هلل 

وهلذا  ،-صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  وأاّل ُيعبد إال بام رشعه ،أاّل ُيعبد إال اهلل ؛أساسهو

 .-صىل اهلل عليه وسلم-التوسط واالعتدال إنام يكون عىل هدي رسول اهلل 

يف هذا الباب ما أخرجه البخاري  -صىل اهلل عليه وسلم-ا جاء يف سنة النبي كذلك مم 

 -وعن الصحابة أمجعني ،وعن أبيه ،ريض اهلل عنه-اهلل بن عباس  والدارمي من حديث عبد

 -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت رسول اهلل : يقول عىل املنرب -ريض اهلل عنه-سمعت عمر : قال

َيمَ  اب نَ  الن َصاَرى َأط َرت   َكاَم  ُتط ُروِّن  اَل » :يقول اَم  َمر  حيرص  «َوَرُسوُلهُ  اهللِ َعب دُ  َفُقوُلوا َعب ُدهُ  َأَنا َفإِن 

عىل ترسيخ هذا النهج يف قلوب أصحابه حتى يكونوا أهل  -عليه الصالة والسالم-النبي 

فهو الناصح  ،وال تفريط وال إفراط ،فال يكون عند الواحد منهم غلو وال جفاء ،توسٍط واعتدال

عليه الصالة -ا منه وهذا توجيٌه لألمة كله ،-صلوات اهلل وسالمه عليه-الرحيم ألمته الرب 

 .-والسالم

نَ  الن َصاَرى َأط َرِت  َكاَم  ُتط ُروِّن  ال»: -عليه الصالة والسالم-يقول  ،لوا يف هذا احلديثتأم   اب 

َيمَ  خ هذا  «َمر  ا كان ممر وأن حُيذ   ،التوسط واالعتدال حتى مع مقام النبوة ؛املنهجيريد أن يرس 
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وقد مىض معنا قبل قليل  ،وأهل إفراٍط وتفريط ،فإهنم أهل غلوٍّ وجفاء ،عليه اليهود والنصارى

 من  ،وأشار إىل هذا -رمحة اهلل عليه-كالم العالمة السعدي 
ٍ
وسوف يأيت معنا مزيد بيان بشء

والعالمة السعدي  -رمحه اهلل- كالم أيب العباس شيخ اإلسالم ابن تيمية التفصيل واإليضاح يف

 ال» :-صىل اهلل عليه وسلم-يقول النبي  ،-رمحة اهلل عليه-الم أيب العباس كأنه اخترص ك

َرِت  َكاَم »جماوزة احلد يف املدح  :اإلطراء «ُتط ُروِّن  َيمَ  اب نَ  الن َصاَرى َأط  ما هو  :سائال  يسأل كأن   «َمر 

 احلق مع مقام النبوة؟ كيف يسلكون طريق التوسط واالعتدال مع مقام النبوة؟  املنهج

اَم َأَنا» :-صىل اهلل عليه وسلم-قال النبي  كلمتان جتمع املنهج  « َوَرُسوُلهُ َعب ُدُه َفُقوُلوا َعب ُد اهللِ إِن 

رٌد عىل من غال يف مقام  ،عبٌد ال ُيعبد -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  احلق واالعتقاد احلق يف

ب بل  ،عبٌد ال ُيعبد -سبحانه وتعاىل-وز رصفه إال هلل ورصف له ما ال جي ،النبوة ورسوٌل ال ُيكذ 

صوا هذا املقام الرشيف ،ُيطاع وُيت بع  ،مقام النبوة ،هذا املقام العظيم ،رٌد عىل اجلفاة الذين تنق 

 ،ة واجلالل من سائر اخللق من بني آدم حتى حيملوا رسالتهأولئكم الذين اصطفاهم رب العز

-تبليغ رشع اهلل  فهم الواسطة يف ،ويقوموا بواجب البالغ والبيان عن رب العزة واجلالل

وحاد عن  ،ب عن طريقهموهلذا من تنك   ،ال ُيعرف الرشع إاّل ِمن طريقهم -سبحانه وتعاىل

ل تلكم اخلريات فهذا هو  ،ول ينل وعد رب العزة واجلالل بعباده الصاحلني ،سبيلهم ل حيص 

 .-رضوان اهلل عليهم-أصحابه الكرام  -صىل اهلل عليه وسلم-التوسط واالعتدال ُيعل مه النبي 

أعني  ؛يف تقرير هذا النهج العظيم -صلوات اهلل وسالمه عليه-كذلك مما جاء يف هديه 

ريض اهلل عنه -ما جاء عند النسائي يف سننه من حديث عبداهلل بن عباس  ،التوسط واالعتدال
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 َغَداةَ  َوَسل مَ  َعَلي هِ  اهلل ُ َصىل   اهلل ِ َرُسوُل  يِل  َقاَل : َعب اسٍ  اب نُ  َقاَل »:-وعن أبيه وعن الصحابة أمجعني

َعَقَبةِ  ُقط   َهاِت  َراِحَلتِهِ  َعىَل  َوُهوَ  -الوداع حجة يف – ال   َحَص  ِهَي  َحَصَياٍت، َلهُ  َفَلَقط ُت  يِل؟ ُال 

ِف  َذ  ُتُهن   َفَلام   ، اخل  َثالِ : َقاَل  َيِدهِ  يِف  َوَضع    بَِأم 
ِ
َثالِ  َهُؤاَلء   بَِأم 

ِ
رفعها ألصحابه الكرام حتى -َهُؤاَلء

اُكم   -ينظروا فيها ُغُلو   َوإِي  ينِ  يِف  َوال  اَم  الد  َلَك  َفإِن  ُغُلوُّ  م  َقب َلكُ  َكانَ  َمن   َأه  ينِ  يِف  ال  كام قد مىض  «الد 

حيرص عىل أن يوّضح هذ النهج  -صىل اهلل عليه وسلم-معنا بيانه وتقريره نجد رسول اهلل 

ام مىض أن هذا النهج ال يؤخذ من زباالت وكام قد أرشنا في ،هنج التوسط واالعتدال ؛العظيم

 ،-صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  إنام يؤخذ من ،وال من ختليطات العقول واألذهان ،األفكار

 ةَثم   دَ جِ وإذا وُ  ،يبنّي ألصحابه ويوّضح هلم ابتداء   -صىل اهلل عليه وسلم-وهلذا كان النبي 

ر كام جاء معنا يف قصة ، وحيذوينصح ،ويبني ،ه، ويوجأو حدوث خمالفة رسعان ما ينصح ،جتاوز

فلام سمعوا هبا  ،-صىل اهلل عليه وسلم-بادة رسول اهلل أولئك النفر الثالثة الذين سألوا عن ع

 ،وبّلغوه ،عنه -صىل اهلل عليه وسلم-اه أصحاب النبي كذلك هذا النهج العظيم تلق ،وهاتقالّ 

أعني  ؛نون هذا النهج العظيميبي ،ر عن املتقدم إىل يومنا هذاوهكذا يف سلسلة متصلة يأخذ املتأخ

وهلذا ُأثر وُنقل عن  ،ويف أبواب الدين والدنيا ،التوسط واالعتدال يف أبواب العلم والعمل

-ما جاء عن عّل من ذلك  ،يف هذا الباب الشء الكثري -همرضوان اهلل علي-سلفنا الصالح 

 ،ألاوسطخير الناس هذا النمط ": فه أنه قالجه ابن أيب شيبة يف مصن  ام َخر  في -ريض اهلل عنه

 ،كام قد مىض معنا -جل وعال-وهذا هو حقيقة دين اهلل  "يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي

رمحه اهلل تبارك -ويقول إمام أهل الشام األوزاعي  ،وسٌط بني الغايل فيه واجلايف عنهديٌن 
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 عارض الشيطان فيه بخصلتين وال يبالي أيهما أصاب ر  أم   ر  ما من أم  ": -وتعاىل
ا

الغلو  ؛هللا به إال

رمحه اهلل -يقول أبو جعفر الطحاوي و ،والوسط واالعتدال بني هذا وبني ذاك "أو التقصير

دين هللا في ": يف عقيدته -رمحه اهلل-يقول  ،صاحب العقيدة الطحاوية املشهورة -تبارك وتعاىل

 ."وهو بين الغلو والتقصير ،وهو دين إلاسالم ،ألارض والسماء واحد

ا الوسطية واالعتدال هو هنج رسول اهلل  الذي سار  وهو الطريق ،-صىل اهلل عليه وسلم-إذ 

ألهل وهلذا كان هذا األمر ميزة أهل السنة بل هي خصيصة  ،-صىل اهلل عليه وسلم-عليه النبي 

صىل اهلل عليه -الذي بعث به النبي هذا الدين خصائص التوسط واالعتدال من  ،اإلسالم

 بن تيميةأيب العباس من كالم شيخ اإلسالم فيام سأقرأه  -رمحني اهلل وإياكم-وتأملوا  ،-وسلم

رمحه اهلل تبارك -فيام كتبه وسطره  ةقيف هذا الباب يف مواطن متفر كثريٌ  وله كالمٌ  -رمحه اهلل-

 أهل السنة والجماعة " :-رمحه اهلل-قال  ،-وتعاىل
ا
ل كما أن ملة ح  الفرقة الناجية وسط في الن 

هذه خطوط  "بياء هللا ورسله وعباده الصالحينإلاسالم وسط في امللل، فاملسلمون وسط في أن

ا ال ُت  إذا جئت يف باب  ،ص، إذا جئت يف باب األنبياءعريضة واألمثلة عليها كثرية جد 

 ،ألن الشيطان قد أخذ العهد ؛رصاألمثلة والشواهد عىل هذا الكالم ال يكاد حُي  ،الصاحلني

األوزاعي  ووأقسم بعزة اهلل عىل أن يقوم بالغواية، وقد مىض معنا قبل قليل كالم من؟ أيب عمر

ر  هللا به إال عارض الشيطان فيه بخصلتين وال ي" :ملا قال م 
 
مٍر أ

 
ما أهم  "بالي أيهما أصابما من أ

طريق  ،عتدال، أن ُيرجك عن طريق األنبياء واملرسلنيعنده أن ُيرجك عن الوسطية واال

فاملسلمون وسط في أنبياء هللا ورسله وعباده " :لصاحلني، يقول هنا شيخ اإلسالمالسلف ا

اآلن هذا  "الصالحين، لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى، ولم يجفوا عنهم كما جفت اليهود
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 ،ويمحو ما شاء ،شرائع دين هللا، فلم يحرموا على هللا أن ينسخ ما شاءوهم وسط في "باب 

هم وعبادهم أن يغيروا دين هللا فيأمروا ه اليهود، وال جوزوا ألكابر علمائويثبت ما شاء كما قالت

 ؛وهذا باب األنبياء والصاحلني، باب الرشيعة "هوا عما شاءوا كما يفعله النصارى بما شاءوا وين

 -تعالى–وهم كذلك وسط في باب صفات هللا فإن اليهود وصفوا هللا " :رشيعة رب العاملني، قال

 :ثم قال ،"بصفات املخلوق الناقصة، والنصارى وصفوا املخلوق بصفات الخالق املختصة به

 ثم انتقل إىل من؟  ،"هذا في باب يطول حصره"

وغريه من امللل، اآلن انتقل إىل  ،ومع اليهود والنصارى ،اآلن املقارنة كانت بني اإلسالم

وأما أهل السنة والجماعة في الفرق فهم وسط كذلك فهم في باب ": السنة مع الفرق، قال

أسماء هللا وصفاته وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء هللا وآياته ويعطلون 

واملواد، وبين أهل التمثيل والتشبيه الذين حقائق ما نعت هللا به نفسه حتى يشبهوه بالعدم 

فيؤمنون بما وصف هللا -أهل السنة  :أي -وأما هم ويشبهونه باملخلوقات، ،يضربون له ألامثال

ل وال تكييف وال يمن غير تحريف وال تعط -صلى هللا عليه وسلم-به نفسه وما وصفه به رسوله 

وسط بين املكذبين بقدرة هللا الذين ال وأما في باب الخلق وألامر فهم  ،-هذا باب-تمثيل

وخلقه لكل ش يء، وبين املفسدين لدين هللا الذين  ،ومشيئته الشاملة ،يؤمنون بقدرته الكاملة

والعقاب،  ،والثواب ،والنهى ،وال عمل فيعطلون ألامر ،وال قدرة ،يجعلون العبد ليس له مشيئة

 ىف  ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه يفٱ :فيصيرون بمنزلة املشركين الذين قالوا

عام األن  على كل ش يء قدير، فيقدر أن يهدي أهل السنة فوسطيتهم في إيمانهم بأن هللاوأما  ،٨٤١: 

 ،وما لم يشأ لم يكن، فال يكون في ملكه ما ال يريد ،ويقلب قلوبهم، وأنه ما شاء هللا كان ،العباد

والحركات، كما يؤمنون  ،والصفات ،وأنه خالق كل ش يء من ألاعيان ،نفاذ أمرهوال يعجز عن إ

ا، إذ إن  ،وأنه مختار ،وعمل ،ومشيئة ،في الوقت نفسه أن العبد له قدرة وال يسمونه مجبور 
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ا ملا يفعله، فهو  -سبحانه وتعالى-املجبور من أكره على خالف اختياره، وهللا  جعل العبد مختار 

 ."وخالق اختياره ،وهللا خالقه ،مريد مختار  

 الذي هنا يرشح "الواسطية"يف  -رمحه اهلل-ولعلكم اآلن تستحرضون كالمه  ،وهذا باب 

وهم في باب ألاسماء وألاحكام " :-رمحه اهلل-، قال"الواسطية"ره يف عقيدته كالمه فيام سط  

 
 
يجعلون أهل الكبائر من املسلمين مخلدين في  نبين الوعيدية الذي والوعد والوعيد وسط

وبين  -صلى هللا عليه وسلم-فاعة النبي ويخرجونهم من إلايمان بالكلية، ويكذبون بش ،النار

املرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان ألانبياء، وألاعمال الصالحة ليست من الدين 

ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية، فيؤمن أهل السنة بأن فساق املسلمين معهم  ،وإلايمان

كام قال  "الواجب، الذي يستوجبون به الجنة وليس معهم جميع إلايمان ،وأصله بعض إلايمان

 ."نهم مؤمنون بإيمانهم فاسقون بمعصيتهمإ" :يف الواسطية -رمحه اهلل-

وأنهم ال  ،وليس معهم جميع إلايمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة" :-رمحه اهلل-قال  

يخلدون في النار، بل يخرج منها من كان في قلبه مثال حبة من إيمان، أو مثقال خردلة من 

صلى هللا عليه -وهم في أصحاب رسول هللا ": اآلن هذا الباب الثالث، قال ،وهذا باب "إيمان

  -وسلم
 
ا  -رض ي هللا عنه-يغالون في علي  نيبين الغالية الذ وسط وأهل البيت فيفضلون علي 

 ،وفسقوا ،على أبي بكر وعمر، ويعتقدون أنه إلامام املعصوم دونهما، وأن الصحابة ظلموا

اا وإلوكفروا ألامة بعدهم كذلك، وربما جعلوه نبي   وكفر  ،يعتقدون كفره ، وبين الجافية الذينه 

ونحوهما،  ،وعثمان ،من توالهما، ويستحبون سب علي ودماء ،هماويستحلون دماء ،عثمان

 ."وإمامته -رض ي هللا عنه-ويقدحون في خالفة علي 

ووسطيتهم في سائر أبواب السنة راجع " :يف هناية هذا الكالم العظيم -رمحه اهلل-ثم قال  

ألاولون وما اتفق عليه السابقون  -صلى هللا عليه وسلم-لتمسكهم بكتاب هللا، وسنة رسوله 

 ."وألانصار والذين اتبعوهم بإحسان من املهاجرين
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وسطية أهل احلق يف مجيع أبواب  ،بل وسطية أهل السنة ،وليس هذا فقط يف هذا الباب 

وكانوا هم إنام حازوا فيها املقام العظيم، ونالوا املرتبة الكبرية، بل حتى يف أمور الدنيا  ،الدين

وهذا هو  ،وأصحابه الكرام -صىل اهلل عليه وسلم- يألهنم لزموا ما كان عليه النب ؛أهل احلق

املتأخرة عىل جهة الظهور ومما يلحق هبذا مما حصل ىف هذه العصور  ،منهجهم إىل يومنا هذا

يريدون أن  اناس  أُ فنجد  ،من قبل املوقف من أهل البدع والضالل اوإن كان هذا موجود   ،والربوز

نحرافات وتلكم وال يلتفتوا إىل تلكم اال ،يلغوا عقيدة الوالء والرباء مع أهل البدع والضالل

وما  ،ألن ىف زعمهم ىف مواجهة العدو من الكفار ،الضالالت التى عندهم بحجة توحيد الصف

-اهلل ن إعتقاد فويتوحد اال ،ن تتوحد الكلمةأال بعد إن توحيد الصف ال يكون ئك أعلم أول

األنفال ىفمح جح مج حج مث هت يفٱمرنا بأخذ العدة أ -جل وعال أول ما " :قال أهل العلم ،٠٦: 

حرص عىل هذا  -صىل اهلل عليه وسلم- يوهلذا النب ،"التوحيدعتقاد و قوة الا  ؛يدخل فى القوة

ىف يوم حنني ملا قال  -عليه الصالة والسالم-ن تتأملوا ىف موقفه أولكم  ،غاية احلرص األمر

وانظر فيام صدر من رسول  ،ىف هذا القولتأمل  ،اَت أنواٍط كام هَلم ذاُت أنواطٍ اجَعل لنا ذ :ذاك

ا املنهج يتضح لنا جلي   -والسالم عليه الصالة-وما حصل منه  ،-صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

  ؟لَ  ،اوقف املسرية بتاممهأو ،أوقف اجليش بكامله -صىل اهلل عليه وسلم- يفإن النب ،احلق

وهلذا حرص عىل توحيد  ،وإىل االختالف ،فإنه سيقود إىل التفرق ن هذا االنحراف إن بقيأل

 اهللُ » :-صىل  اهللُ عليِه وسل مَ -فقال  هفأوقف اجليش بتامم ،الكلمة بالتوحيد قبل توحيد الصف

رَبُ  َا !َأك  نَُن، إهِن  ائِيَل  َبنُو َقاَلت   َكاَم  بِيَِدهِ  َنف ِس  َوال ِذي ُقل تُم   السُّ َ  ىه مه جه ين ىن يفٱ: إرِس 
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راف ىف  جييه والغض عنهم هؤالء ىف  ،السكوت عن أهل البدع ئك الذين يرونوهلذا أول «٨٣١: األع

وكأن  ،هل البدع كأهنم يعاملون أهل الكفرأوعاملوا  ،االطرف املقابل الذين غلوويف  ،طرف

 ،اوجيعلون هذا شعار   ،البدعة صارت ىف مقام الكفر فصاروا ال يرتمحون عىل مجيع أهل البدع

عصار وهم املشهورون ىف هذه األ ،رشعي ىل تكفريهم بغري مصوغٍ إووصل احلال ببعضهم 

بواب الدين حتى مع أعنه ىف مجيع  فأهل السنة وسط بني الغايل فيه واجلايف ،داديةواألزمان باحل

وُيرج صاحبها هبا  ،منها ما هو املكفر ،عىل مرتبة واحدة تفإن البدع ليس ،هل البدع والضاللأ

ويقام جتاهه بالواجب الرشعي  ،نعم تكون مفسقة ،ومنها ما هو دون ذلك ،من دائرة اإلسالم

ن ألكن  ،مة اإلسالمئويسلك معه ما سلكه أ ،وما يقتضيه احلال ،بالبيان والرد عىل حسب املقام

ندهم فإن هذا من الغلو ىل غريذلك من الضالالت التى عإفيكفر بغري مكفر  حيصل التجاوز

 .-رمحهم اهلل تبارك وتعاىل-هل السنة أعليه  الذي عتدالالتوسط واال الذي ينايف

 ؟كيف يسعى الواحد منا ىف تقيق الوسطية واالعتدال ؟كيف يتحقق التوسط واالعتدال 

وأنه  ،مةوأنه من خصائص هذة األ ،صل الكبريألوهذا ا ،العظيم مىض معنا تقرير هذا النهج

  ؟كيف حيقق الواحد منا هذا املنهج ،السنة هلأل ميزةٌ 

وال تكون االستقامة إال بلزوم الرصاط  ،-جل وعال-ة عىل دين اهلل باالستقامحيققه  

عليه الصالة -والسري عىل سنن رسول رب العاملني نبينا حممد  ،واملنهج القويم ،املستقيم

  .-والسالم
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إىل  "جامع العلوم واحلكم" :ىف كتابه النافع العظيم -رمحه اهلل-بن رجب اأشار احلافظ  

م من غير وهو الدين القوي ،سلوك الصراط املستقيم": -رمحه اهلل-قال  ،مفهوم االستقامة

وترك املنهيات  ،ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة ،تعويج عنه يمنة وال يسرة

 ."صل الاستقامة استقامة القلب على التوحيدأ" :ن قالأ ىلإا ثم ذكر كالم  ، "كلها كذلك

 حم جم يل ىل مل خل يفٱ :-تعاىل -ستقامة ىف قولهاال -اهلل عنه ريض-فرسأبو بكر وقد  

لت ىف خم  ،فمتى استقام القلب على معرفة هللا ،بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره" :قال ،٠٣: فص

وإلاعراض  ،والتوكل عليه ،هئودعا ه،، ورجائوإرادته ،و محبته ،مهابتهو  ،إجاللهو  ،وعلى خشيته

وهي جنوده،  ،، فإن القلب هو ملك ألاعضاءستقامت الجوارح كلها على طاعتها ؛عما سواه

ياه، وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من افإذا استقام امللك استقامت جنوده ورع

 .-رمحه اهلل-انتهى كالمه  "فإنه ترجمان القرآن واملعبر عنهالجوارح اللسان 

أن  -ريض اهلل عنه وعن الصحابة أمجعني- حديث سفيان الثقفي ؛وهلذا جاء يف احلديث 

ا  » :فقال -صىل اهلل عليه وسلم- رجال  سأل رسول اهلل َأُل َعن ُه َأَحد  ال  اَل َأس  اَلِم َقو  س  ِ ُقل  يِل يِف اإل 

َك  َ َتِقم   ،ُقل  آَمن ُت بِاهللِ :َقاَل » ؟ماذا قال «َغري   .«ُثم  اس 

ال نأخذ ذات وونستقيم عىل رشع اهلل،  ،أن نؤمن باهلل :هذا هو منهج التوسط واالعتدال 

ويم، والرصاط املستقيم الذي ونسري يف الطريق الق ،اليمني وذات الشامل، ندع بنيات الطريق

عرشة مرة، ندعو  هيدينا إياه، يف صالة الفرض سبع يف كل يوم وليلة أن -جل وعال-ربنا  ندعو

نه يكون يف هنج أن هيدينا هذا الرصاط املستقيم الذي إن سلكه املرء فإ -سبحانه وتعاىل-الرب 

  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي  يفٱ التوسط واالعتدال
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فاتحة ىف  رئ ّٰ ِّ وغري رصاط الضالني، املغضوب  ،غري رصاط املغضوب عليهم ٧ - ٦: ال

والضالون جاء يف احلديث الصحيح أهنم  ،عليهم جاء يف احلديث الصحيح أهنم اليهود

وسط بني الغايل فيه واجلايف عنه، ويتحقق بلزوم الرصاط  -جل وعال-النصارى، فدين اهلل 

ا نبيه  -سبحانه وتعاىل-املستقيم، قال ربنا   يث ىث نث يفٱ: قال -صىل اهلل عليه وسلم-آمر 

د ىف  لكاك يق ىق يف ىف  ٢١١: هو

عليه -أي املنتسبني ملوسى - بعدم استقامتهمثم ملا أخبر " :-رمحه اهلل-قال العالمة السعدي  

ثم ملا أخبر بعدم استقامتهم التي ": قال ،يف اآليات التي قبلها -الصالة والسالموعىل نبينا 

ومن معه من املؤمنين أن  -صلى هللا عليه وسلم- اأوجبت اختالفهم وافتراقهم أمر نبيه محمد  

خبر هللا به من العقائد أيستقيموا كما أمروا، فيسلكوا ما شرعه هللا من الشرائع ويعتقدوا ما 

، ويداوموا على ذلك وال يطغوا بأن يتجاوزوا ما ةوال يسر  ةعن ذلك يمن واالصحيحة، وال يزيغ

  ."حده هللا لهم من الاستقامة

 » :كام يف البخاري -ريض اهلل عنه-قال حذيفة  
ِ
اء ُقر  رَشَ ال  ا ! َيا َمع  ُتم  َسب ق  َتِقيُموا َفَقد  َسَبق  اِس 

ا  ُتم  َضاَلال  َبِعيد  ُتم  َيِمين ا َوِشاَمال  َلَقد  َضَلل  ا، َفإِن  َأَخذ  استقيموا، سريوا عىل هنج الوسطية  «َبِعيد 

َتِقيُموا َفَقد  َسَبق  »واالعتدال وال تأخذوا ذات اليمني وذات الشامل  ُتم  اِس  ا، َفإِن  َأَخذ  ا َبِعيد  ُتم  َسب ق 

ا  ُتم  َضاَلال  َبِعيد  ولزوم طريق الوسطية  ،وهلذا جزاء هذا النهج العظيم «َيِمين ا َوِشاَمال  َلَقد  َضَلل 

: فقال عنه ربنا يف كتابه ناأخرب ،والسري عىل الرصاط املستقيم ،واالعتدال، لزوم طريق االستقامة

 ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل يفٱ

لت ىف يه ىه مه جه  ين  ٠٣: فص
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أهل  ؛ألهل هذا الرصاط املستقيم !ألهل هذا النهج العظيم -جل وعال-انظر إىل كرامة اهلل  

ا ا الوسطية واالعتدال حق  ا ،وصدق   !ال كذب ا وزور 

لت ىف خم حم جم يل ىل مل خل يفٱ   هلم -وعال جل-انظر إىل كرامة اهلل  ٠٣: فص

 جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن يم  ىم مميفٱ

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي  مي خي حي

لت ىف  زب رب يئ ىئ  جي ٰه مه جه  هن من خن حن يفٱ :-سبحانه وتعاىل-وقال  ،٢٣ - ٠٣: فص

قاف ىف  هئ مئ هي مي خي حي األح  :٣١ 

وأن نبتعد عن بنيات الطريق،  ،بنا أن نسلك هذا الطريق، وأن نسري عىل هذا النهج فحري    

 .-رضوان اهلل عليهم-وأصاحبه الكرام  -اهلل عليه وسلم صىل-وأن نلزم ما كان عليه النبي 

 :ُثم  َقاَل  َخط ا، -َصىل  اهللُ َعَلي ِه َوَسل مَ - َخط  َلنَا َرُسوُل اهللِ» :-ريض اهلل عنه-قال ابن مسعود  

ُكل  َسبِيٍل ِمن َها َشي َطاٌن  َهِذِه ُسُبٌل، َعىَل : ُثم  َخط  ُخُطوط ا َعن  َيِمينِِه وشامله،ثم َقاَل  ،َهَذا َسبِيُل اهللِ

ُعو إَِلي هِ   ىفزثرث يت ىت نت  مت زت رت يبىب نب مب زب رب يفٱ :ثم تىل ،َيد 

عام األن  .-رمحه اهلل تبارك وتعاىل-أخرجه اإلمام أمحد وابن ماجه وقواه العالمة األلباّن  «٣٥١: 

سط بين الغالي فيه، دين هللا و " :-رمحه اهلل-قال أبو العباس شيخ اإلسالم ابن تيمية  

فيه بأمرين ال يبالي بأيهما  الشيطانما أمر عباده بأمر إال اعترض  -تعالى–وهللا   ، والجافي عنه

وإذا كان إلاسالم الذي هو دين هللا ال يقبل من أحد ،  إما إفراط فيه، وإما تفريط فيهظفر، 

ا ممن ينتسب إليهقد اعتر  واهس حتى أخرجه عن كثير من شرائعه، بل أخرج  ض الشيطان كثير 

ة لسهم منطوائف من أعبد هذه ألامة وأورعها عنه، حتى مرقوا منه كما يمرق ا يَّ م  وأمر  " الرَّ

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22الشيطان%22
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وغريها من رواية أمري  ،بقتال املارقني منه، فثبت عنه يف الصحاح -صىل اهلل عليه وسلم- النبي

وأيب سعيد اخلدري، وسهل بن حنيف، وأيب ذر  -ريض اهلل عنه-بن أيب طالب  املؤمنني عّل

وغري  -اريض اهلل عنهم مجيع  -الغفاري، وسعد بن أيب وقاص، وعبد اهلل بن عمر، وابن مسعود 

ِقُرونَ » :فقال اخلوارجذكر  -صىل اهلل عليه وسلم-هؤالء؛ أن النبي   ، َصاَلهِتِم   َمعَ  َصاَلَتُكم   َت 

ِهم   َمعَ  َوَعَمَلُكم   ، ِصَياِمِهم   َمعَ  َوِصَياَمُكم  
َرُءونَ  ، َعَملِ آنَ  َوَيق  ُقر  اِوزُ  اَل  ال  ُرُقونَ  ، َحنَاِجَرُهم   جُيَ  َيم 

ينِ  ِمنَ  ُرُق  َكاَم  الد  مُ  َيم  ه  ِمي ةِ  ِمنَ  الس  ِمي ِة ، َفإَِذا » .   « الر  ُم ِمَن الر  ه  ُرُق الس  يِن َكاَم َيم  ُرُقوَن ِمَن الد  َيم 

ِقَيا َم ال  َن  َقَتَلُهم  ِعن َد اهلل ِ َعز  َوَجل  َيو 
ا ملِ ر  ِهم  َأج 

ُتُلوُهم  ، َفإِن  يِف َقت لِ َلِئن  أََنا »، «َمةِ َلِقيُتُموُهم  َفاق 

ُتُهم  َقت   ُتُهم  َقَتل  َرك  ، وخرُي َقتيٍل َمن قتلوا» :ويف رواية . «َل َعادٍ َأد 
ِ
امء    «رشُّ َقتىل ُقتِلوا تَت َأديِم الس 

َعَملِ » :ويف رواية ِذيَن ُيَقاتُِلوهَنُم  َما هَلُم  َعىَل لَِساِن َنبِي ِهم  َلنََكُلوا َعن  ال  َلُم ال    .  «َلو  َيع 

-وما كانوا عليه من العبادة التي أخربنا عنها الصادق املصدوق  ،انظر إىل أولئك اخلوارج

إذا ما نظر إىل أولئك  -ريض اهلل عنهم-بة بل إن الواحد من الصحا -صلوات اهلل وسالمه عليه

وإىل مآهلم، وهذا يبني لنا  ،يف عبادهتم وطاعتهم حيقر ما يقوم به، ومع هذا انظر إىل مصريهم

 .لوسط بني الغايل فيه واجلايف عنهأمهية الوسطية واالعتدال، فإن دين اهلل ا

ر  هللا بأمٍر إال وللشيطان فيه نزغتان" :قال ابن القيم  م 
 
ا إلى تفريٍط وإضاعة ،وما أ ا  ،إما وإما

والهدى بين  ،كالوادي بين جبلين ،ودين هللا وسط بين الجافي عنه والغالي فيه ،إلى إفراط وغلوا 

   ،والوسط بين طرفين ذميمين ،ضاللتين
  فكما أن الجافي عن ألامر مضيا

ع  ع  له فالغالي فيه مضيا

، وقد نهى هللا عن الغلو بقوله ،هذا بتقصيره عن الحدا  ،له  خم حم يفٱ :وهذا بتجاوزه الحدا

مائدة ىف جه هن من خن حن جن مم  .٧٧: ال

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22النبي%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22النبي%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22الخوارج%22
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وصانا إن الصراط املستقيم الذي " :يف موطن آخر وبه نختم هذا اللقاء -رمحه اهلل-وقال  

وهو  وأصحابه -صلى هللا عليه وسلم-هللا به وباتباعه هو الصراط الذي كان عليه رسول هللا 

  و من السبل الجائرة، والجائر عنهقصد السبيل، وما خرج عنه فه
 
 ظالم، أو مجتهد   إما مفرط

تصام ألحدهما جاهل، وكل ذلك قد نهى هللا عنه، فلم يبق إال الاقتصاد والاع متأول، أو مقلد  

 ."بالسنة، وعليهما مدار الدين

 -صىل اهلل عليه وسلم-هذا هو طريق الوسطية واالعتدال أن نلزم ما كان عليه النبي  

العلم يد من اجلهد يف طلب وهذا يستدعي منا بذل املز ،-رضوان اهلل عليهم-ه الكرام وأصحاب

صىل اهلل عليه -يف طلب علم الكتاب والسنة، يف طلب الوحي املنزل عىل رسول اهلل  ؛الرشعي

ويعرف  ،ألن بالعلم والعمل به يكمل املرء نفسه ؛وأن نحرص عىل أن نعمل هبذا العلم -وسلم

 .حني ذاك الرصاط املستقيم واملنهج القويم

ا من أهل الرصاط املستقيم، من أهل أن جيع ريب بأسامئه احلسنى وصفاته العىل أسأل  لنا مجيع 

وأن جينبنا  ،وأصحابه الكرام -صىل اهلل عليه وسلم-النبي  االوسطية واالعتدال التي كان عليه

 .إن ريب سميع الدعاء ،أو جفوا عنه ،فيه اطريق أهل البدع الضالل، طريق الذين غلو

اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله  وصىل ،خر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيآو

 .اكثري   وصحبه وسلم تسليام  

ا وم  .عذرة عىل اإلطالةوجزاكم اهلل خري 
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 ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط

www.miraath.net 
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 .جزاكم اهلل خرياو 

 
 

http://www.miraath.net/

