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التحليل النحوي والداليل لآلايت الداعية إىل الوسطية
إعدإد:
ادلكتور بلو محمد
قسم اللغة العربية وادلراسات االسالمية ،اجلامعة الفيدرالية غسو
وعبد هللا محمد اغُ َوا
ِ
طالب املاجس تري بقسم اللغة العربية ،جامعة عامثن بن فودي صكتو
امللخص:
ان هذه املقاةل بعنوان" التحليل النحوي وادلاليل للآايت ادلاعية اىل الوسطية "وقد تناولت احلديث عن
مفهوم الوسطية لغة واصطالحا ،وحتدثت عن ُأسس الوسطية اكلغلو أو االفراط ،واجلفاء أو التفريط،
والرصاط املس تقمي ،ومهنج الوسطية يوجد يف لك من العقائد والعبادات والخالق والترشيع ،والقرأآن
الكرمي يقرر مهنج الوسطية يف العبادة بأساليب متعددة ومتنوعة ،مث انتقلت اىل عرض مخس أآايت من
أآي القرأآن الكرمي اليت حتمل يف طياهتا ومضاميهنا معىن الوسطية ،وتناولت مناذج من التحليل النحوي
وادلاليل للآايت اخملتارة
Abstract
This paper titled “the grammatical and semantical analysis of the verses that are calling for moderateness, the
paper contains the literal and technical meaning of moderateness, discussion on the fundamentals of
moderateness, like falsity or immoderation, disloyalty or carelessness, and the right path, the methodology of
moderateness found in each of the creeds, acts of worship, behaviours and Islamic regulations, the Glorious
Qur'an emphasizes on the methodology of moderateness in acts of worship, with different procedures, then
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the paper focuses on the content of moderateness, it also contains the samples from grammatical and
semantical annalistic of the selected verses.

املقدمة:
الحمد هلل الفعال ملا يريد الذي بيده زمام األمور كلها ،يصرفها على النحو الذي يريده ،والصالة والسالم على أشرف
األنبياء واملرسلين ،وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .وبعد:
النحو دعامة العلوم العربية ،وقانونها األعلى؛ منه تستمد العون ،وتستلهم القصد ،وترجع إليه فى جليل مسائلها،
ً
وفروع تشريعها؛ ولن تجد علما منها يستقل بنفسه عن النحو ،أويستغنى عن معونته ،أويسير بغير نوره وهداه .وهذه
العلوم النقلية  -على عظيم شأنها ال سبيل إلى استخالص حقائقها ،والنفاذ إلى أسرارها ،بغير هذا العلم الخطير؛ فهل
ندرك كالم هللا تعالى ،ونفهم دقائق التفسير ،وأحاديث الرسول عليه السالم ،وأصول العقائد ،وأدلة األحكام ،وما
يتبع ذلك من مسائل فقهية ،وبحوث شرعية مختلفة ْترقى بصاحبها إلى مراتب اإلمامة ،وتسمو به إلى منازل املجتهدين
 إال بإلهام النحو وإرشاده؟ وألمر ما قالوا :إن األئمة من السلف والخلف أجمعوا قاطبة على أنه ْشرط فى رتبة
ٍ
االجتهاد ،وأن املجتهد لو جمع كل العلوم لم يبلغ رتبة االجتهاد حتى يعلم النحو ،فيعرف به الداللي التى ال سبيل
ملعرفتها بغيره .فرتبة االجتهاد متوقفة عليه ،ال تتم إال به وهو وسيلة املستعرب ،وسالح اللغوى ،وعماد البال ّ
غى ،وأداة
ً
ً
ّ
جميعا .فليس عجيبا أن يصفه األعالم السابقون بأنه" :ميزان
املشرع واملجتهد ،واملدخل إلى العلوم العربية واإلسالمية
ُ َ
العربية ،والقانون الذى تحكم به فى كل صورة من صورها" .وتحتوي املقالة على النقاط التالية:


مفهوم الوسطية لغة واصطالحا وأسسها



عرض اآليات املختارة من القرآن الكريم



التحليل النحوي والداللي لآليات املختارة



الخاتمة

34

التحليل النحوي وادلاليل للآايت ادلاعية اىل
الوسطية
"مامل" جمةل ادلراسات العربية (سلسةل جديدة) العدد الثاين2019 ،م ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365

ادلكتور بلو محمد وعبد هللا محمد ا ُغ َوا
ِ

مفهوم الوسطية لغة واصطالحا وأسسها
الوسطية في اللغة:
َ َ َ
َ ْ ُُ
وسطة :صار في وسطه ويقال :وسط القوم ،ووسط املكان .فهو واسط والقوم ،وفيهم
وسط الش يء يسطه وسطاِ ،
َ
وساطة :توسط بينهم بالحق والعدل 1.وسط الرجل يوسط وساطة وسطة َ
صار شريفا وحسيبا ف ُه َو وسيط 2.وكلمة
َ
َ َ َ
َ ُ
ّ
َّ
يدل على العدل ّ
ط :الواو ّ
الطاء :بناء صحيح ّ
والنصفَ ،وأ ْع َد ُل الش ْي ِء :أ ْو َسط ُه
والسين و
وسطا :قال ابن فارس :وس
ُ َ َ َ
ُ
ووسط القوم بسكونها ،وهو َ
ط رأسه بفتح السين ْ
أوس ُطهم ً
اسطة
َو َو َسط ُه .ويقولون :ضربت وس
حسبا إذا كان في و ِ
ِ
وسط بسكون ّ
السين وسكونها ،وفتحها أكثر استعماالْ ،
قومه وأرفعهم محال  3.مما سبق أن وسط تأتي بفتح ّ
السين
ن ً
الوسط بسكون ّ
وأما ْ
ظرفا بمعنى :بين ،قال في لسان العربَّ :
السين فهو ظرف ال اسم ،جاء على وزان نظيره في
تكو
َ َ ٌ
َّ
ََُ ُ ََ ْ ُ ْ َْ
املعنى وهو بين ،جلست ْ
وسط الق ْو ِمِ ،بالت ْس ِك ِين ،ألنه ظ ْرف ،أي :بينهم ،4ومنه قول َس َّو ُار
وسط القوم ،ويقال جلست
ْب ُن املُ َ
ض َّرب:
َ
َ
ّ ّ
الناس ُع ً
وسط َّ
أمانة ْ
ريانا
كأني أرى َم ْن ال َحياء له ** وال
إني ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َّ
ْ َ
َّ ْ
َْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ
األ ْخ َزر الح َّم ّ َ ُّ َ ْ ْ َ ْ َ ْ
يك ألنه
َو ِم ْن ُه ق ْو ُل أبي
اني :سلوم لو أصبح ِت وسط األعج ِم أي :بين األعجم وجلست وسط الد ِار ِبالتح ِر ِ
ِ
ْ َ
اس ٌم وأنشد ْاب ُن َب ّ ِر ّ ٍي ِل َّلر ِاج ِز:
َ َ َ
ُ َ
َْ
ْال َح ْم ُد ِ َّ ِ َ َّ
وساعات أخ ْر
الليل
ٍ
ّلِل الع ِش ي والسفر ** ووسط ِ
ُْ ْ َ ُ ُ َ ُ َ ْ ٌ َ َ ٌ
ْ َ َ ُ َّ ْ
يء5وكيفما ّ
ط َأ ْي َب ْي َن ْال َج ّي ِد َو َّ
تصرفت هذه
يك املعت ِدل يقال ش يء وس
الر ِد ِ
وقال صاحب املصباح املنير :الوسط ِبالتح ِر ِ
ِ
َّ
والبينية ،والتوسط بين الطرفين ،مثال:
اللفظة ال تخرج في معناها عن معاني العدل والفضل والخيرية ،والنصف
ً
ً
ً
ً
ً
املتوسط املعتدل ،ومنه قول األعرابي :علمني ً
ّ
وسوطا ،ال ً
ذاهبا فروطا ،وال ساقطا سقوطا ،فإن
دينا
سوطا :بمعنى
ّ
املتوسط بين الغالي َّ
ّ
والتالي 6.والعرب تصف فاضل النسب بأنه وسط في قومه ،وفالن من واسطة قومه،
الوسط هاهنا
أي :من أعيانهم ،وهو من أوسط قومه ،أي من خيارهم وأشرافهم7
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الوسطية في االصطالح:
ً ُ ْ َ
وردت مادة وسط في القرآن الكريم في خمسة مواضع ،وذلك بتصاريفها املتعددة ،حيث وردت بلفظ :وسطا والوسطي
َ
ْ
َ َ ُ َ
وأ ْو َسط وأ ْو َسطهم وف َو َسطن ،وكذلك في السنة و هي في كل ذلك تدور حول املعاني التالية:
ً
ْ ُ ُ ً
َ َ
العدل والخيرية والتوسط بين اإلفراط والتفريط ،ومن ذلك قوله عز وجل َ"وكذ ِل َك َج َعل َناك ْم أ َّمة َو َسطا"8أي:

ُع ُدول9

وبهذا املعنى فسرها النبي صلى هللا عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري فقال :الوسط :العدل10وفسرها أبو حيان
ْ َ َ َْ
األ ْ
ج َود12.
بمعنى :التوسط بين اإلفراط والتفريط11.وابن كثير فسرها :بال ِخيار و
َ
ُ
وتأتي الوسطية في السنة كذلك بمعنى األوسط واألعلى كما وصف النبي صلى هللا عليه وسلم الفردوس بأنه "أ ْو َسط
َ َ ْ
ْ
ال َج َّن ِة َوأ ْعلى ال َج َّن ِة"13.وفسر بعضهم :أوسط في اآلية بأنه :األعدل واألمثل ،فتكون اآلية على هذا التفسير مندرجة تحت
املعنى األول الذي هو العدالة والخيار واألجود ،كما تأتي الوسطية بمعنى :ما بين طرفي الش يء وحافتيه .ومن ذلك قوله
َّ َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ
َ ُ ََ
سطى" 14
وهي أفضل أوقات الصالة عند املفسرين ،وقيل في تفسير الصالة
ات والصال ِة الو
تعالى" :حا ِفظوا على الصلو ِ
الوسطى :إنها صالة العصر ألنها بين صالتي النهار وصالتي الليل وقيل :الوسطى بمعنى الفضلى15
ومن ذلك قوله صلى هللا عليه وسلمَ « :و ّس ُطوا ْاإل َم َام َو ُس ُّدوا ْال َخ َل َل"16أي اجعلوه وسط ّ
الصف في منتصفه من أمامه،
ِ
ِ
ّ
ّ ّ
بالنسبة ملوقف اإلمام17.
الصف متساويين
بحيث يكون طرفا
أسس الوسطية:
ُ
اتضح مما سبق أن الوسطية تكمن في أمرين وهما :الخيرية والبينية ،وإذا أ َ
ريد أن ُي َ
فه َم الوسطية على الوجه الدقيق،
هناك أسس ال بد من بيانها ،لتحديد معنى الوسطية ،وهذه األسس هي:
أ ـ الغلو أو اإلفراط.
ب ـ ـ الجفاء أو التفريط.
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ج ـ ـ الصراط املستقيم.
فالصراط املستقيم ،وهو وسط بين الغلو والجفاء ،أو اإلفراط والتفريط ،كما يمثل الخيرية ويحقق معناها وبذلك
يتحقق في الصراط املستقيم أمران من لوازم الوسطية ،ويبدأ الباحثان بيان األسس مبتدئا بالغلو واإلفراط ،ثم
الجفاء والتفرتيط ،ثم معنى الصراط املستقيم.
الغلو واإلفراط:
أوال :الغلو :أما الغلو فقد عرفه أهل اللغة بأنه مجاوزة الحد ،فقال ابن فارس :غلو :الغين والالم والحرف املعتل أصل
صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر ،يقال :غال السعر يغلو غالء ،وذلك ارتفاعه ،وغال الرجل في األمر غلوا ،إذا
َ َ ُْ
ُ
جاوز حده ،وغال بسهمه غلوا إذا رمي به سهما أقص ى غايته18.وفي التنزيل" :ال تغلوا ِفي ِدي ِنك ْم"19وفي الحديث" :إياكم
 " 20أي التشدد فيه ومجاوزة الحد ،مجاوزة الحد في األمر املشروع ،وذلك بالزيادة فيه أو املبالغة إلى
والغلو في الدين ..
الحد الذي يخرجه عن الوصف الذي أراده وقصده الشارع العليم الخبير الحكيم.
والغلو على نوعين :اعتقادي وعملي.
االعتقادي على قسمين :اعتقادي كلي ،واعتقادي فقط.
واملراد بالغلو الكلي االعتقادي ما كان متعلقا بكليات الشريعة وأمهات مسائلها.
أما االعتقادي فقط فهو ما كان متعلقا بباب العقائد دون غيرها كالغلو في األئمة وادعاء العصمة لهم ،أو الغلو في
البراءة من املجتمع العاص ي أو تكفير أفراده واعتزالهم ،ويدخل في الغلو الكلي االعتقادي الغلو في فروع كثيرة إذ أن
املعارضة الحاصلة به للشرع مماثلة لتلك املعارضة الحاصلة بالغلو في أمر كلي21.

وأما الغلو الجزئي العملي ،فهو ما كان ً
غلوا في جزئية من جزئيات الشريعة ومتعلقا بباب األعمال دون االعتقاد ،فهو
محصور في جانب الفعل سواء أكان قوال باللسان أم عمال بالجوارح22.
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خطرا ،وأعظم ً
ً
ضررا من الغلو العملي إذ أن الغلو الكلي االعتقادي هو املؤدي إلى
والغلو الكلي االعتقادي أشد
الشقاق واالنشقاق ،وهو املظهر للفرق والجماعات الخارجة عن الصراط املستقيم ،وذلك كغلو الخوارج والشيعة23.

ثانيا :اإلفراط :لغة هو :التقدم ومجاوزة الحد .قال ابن فارس :يقال :أفرط :إذا تجاوز الحد في األمر ،ويقولون :إياك
والفرط ،أي ال تجاوز القدر ،وهذا هو القياس ،ألنه إذا جاوز القدر فقد أزال الش

يء عن وجهته24

َ َ ُ َ
واإلفراط :اإلعجال والتقدم وأفرط في األمر :أسرف وتقدم وكل ش يء جاوز قدره فهو مفرط25.قال تعالى"ِ :إ َّن َنا نخاف أن
َ َ َ َ ْ َ
َي ْف ُرط َعل ْي َنا أ ْو أن َيطغى"26.قال الطبري -رحمه هللا :-وأما اإلفراط فهو اإلسراف واإلشطاط والتعدي ،يقال منه :أفرطت
في قولك ،إذا أسرف فيه وتعدى ،وأما التفريط فهو التواني ،يقال منه ّ
فرطت في هذا األمر حتى فات ،إذا تواني فيه27.

وخالصة القول أن معنى اإلفراط :تجاوز الحد ،والتقدم عن القدر املطلوب وهو عكس التفريط .وقد تبين مما سبق
من تعريفي الغلو واإلفراط أن كال منهما يصدق عليه تجاوز الحد ،وقد فسر الغلو باإلفراط كما سبق وإن كل واحد
منهما يحمل معنى أبلغ من الثاني في بعض ما يستعمل فيه ،فالذي يشدد على نفسه بتحريم بعض الطيبات ،أو
بحرمان نفسه منها وصف الغلو ألصق به من اإلفراط ،والذي يعاقب من اعتدى عليه عقوبة يتعد بها حدود مثل تلك
العقوبة ،والذي يهم الباحثان في هذا أن كال من الغلو واإلفراط خروج عن الوسطية ،فكل أمر يستحق وصف الغلو
أو اإلفراط فليس من الوسطية في ش يء.
التفريط والجفاء:
أما التفريط في اللغة :فهو التضييع كما في لسان العرب .وفي حديث علي -رض ي هللا عنه" :-ال يرى الجاهل إال مفرطا أو
مفرطا" وهو بالتخفيف املسرف في العمل ،وبالتشديد املقصر فيه ،وفرط في األمر يفرط فرطا أي :قصر فيه وضيعة
حتى فات ،وكذلك التفريط28.
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ادلكتور بلو محمد وعبد هللا محمد ا ُغ َوا
ِ

َ َ َّ ُ َ ْ َ َّ َّ ْ َ ْ ٌ َّ َ َّ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ّ َّ َ َ
الصالة َح َّتى
ومنه قول الرسول -صلى هللا عليه وسلم" :-أما ِإنه ليس ِفي النو ِم تف ِريطِ ،إنما التف ِريط على من لم يص ِل
َْ َ
َ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ
َّ َ َ َّ ُ َ
هللا
ي ِجيء وقت
الصالة األخ َرى"29وإذن فالتفريط هو التقصير والتضييع والترك .قال تعالى" :قد خ ِس َر ال ِذين كذبوا ِب ِلق ِاء ِ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ً
َ
ْ
الس َ
َح َّتى إ َذا َج َاء ْت ُه ُم َّ
اعة َبغ َتة قالوا َيا َح ْس َرت َنا َعلى َما ف َّرط َنا ِف َيها"30قال الطبري -رحمه هللا :-يا ندامتنا على ما ضيعنا
ِ
ان َأ ْم ُر ُه ُف ُر ًطا"32روى عن مجاهد -رحمه هللا(َ :-و َكانَ
فيها31.وقال تعالى"َ :و َال ُتط ْع َم ْن َأ ْغ َف ْل َنا َق ْل َب ُه َعن ذ ْكرَنا َو َّات َب َع َه َو ُاه َو َك َ
ِ
ِ ِ
َ ُ ً
أ ْم ُر ُه ف ُرطا) ضائعا وروى عنه :ضياعا.
ويتبين مما سبق أن لفظ التفريط يدل على الترك والتهاون والتقصير والتضييع مع اختالف بسيط بين مدلول هذه
املعاني وكلها في مقابل اإلفراط والغلو.
أما الجفاء :فقال ابن فارس :الجيم والفاء والحرف املعتل يدل على أصل واحد :نبو الش يء عن الش يء ،من ذلك:
جفوت الرجل ،جفوة ،وهو ظاهر الجفوة ،أي الجفاء ،وجفاء السرج عن ظهر الفرس ،وأجفيته أنا .وكذلك كل ش يء
إذا لم يلزم شيئا ،يقال :جفا عنه يجفو ،والجفاء :خالف البر ،والجفاء :ما نفاه السيل ،ومنه اشتقاق الجفاء33.وقال
ابن منظور :جفا الش يء يجفو جفاء وتجافي :لم يلزم مكانه ،كالسرج يجفو عن الظهر وكالجنب يجفو عن الفراش ،وفي
التنزيل"َ :ت َت َج َافى ُج ُن ُوب ُه ْم َعن ْاملَ َ
ض ِاج ِع"34قال الطبري -رحمه هللا :-تتنحى جنوب هؤالء الذين يؤمنون بآيات هللا الذين
ِ
وصفت صفتهم ،وترفع عن مضاجعهم التي يضجعون ملنامهم ،وال ينامون.تتجافى :تتفاعل من الجفاء ،والجفاء النبو،
وإنما وصفهم  -تعالى ذكره -بالتجافي في جنوبهم عن املضاجع لتركهم االضطجاع للنوم شغال بالصالة ،ثم قال :إن هللا
وصف هؤالء القوم بأن جنوبهم تنبو عن مضاجعهم شغال منهم بدعاء ربهم وعبادته خوفا وطمعا ،وذلك نبو جنوبهم
عن املضاجع ليال 35وقال تعالى"َ :ف َأ َّما َّ
الزَب ُد َف َي ْذ َه ُب ُج َف ً
اء"36.
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ِ

وبذلك يتضح أن الجفاء هو النبو والترك ،والبعد ،وهو غالبا ما يحدث خالف األصل والعادة ،وأكثر ما تستعمل كلمة
جفاء ملا هو محرم منهي عنه كالجفاء بما يقابله الصلة والبر ،والجفاء الذي هو من الشدة والغلظة وهذه أمثلة يتضح
فيها معنى التفريط والجفاء:
 - 1عقوق الوالدين :جفاء.
 - 2تأخير عمل اليوم إلى الغد  -دون سبب :-تفريط.
 - 3إهمال تربية األوالد :تفريط.
 - 4ترك األخذ باألسباب :تفريط.
 - 5رؤية املنكرات وعدم إنكارها مع القدرة على ذلك :تفريط.
 - 6الغلظة في املعاملة :جفاء.
 - 7تأخير الصالة عن وقتها :تفريط.
 - 8السلبية مع واقع املسلمين وشؤونهم وشجونهم :جفاء وتفريط.
 - 9عدم القيام بحقوق العلماء وضعف الصلة بهم :جفاء وتفريط.
 - 10قطع األرحام وعدم صلتهم :جفاء وتفريط.
وبهذا يتبين معنى التفريط والجفاء ،وأن بينهما عموما وخصوصا وهما يقابالن معنى الغلو واإلفراط .وعند استعمال
العرب للفظين يالحظ ،أن الجفاء يستعمل -غالبا -فيما فيه قصد األمر من الترك والبعد وسوء الخلق .أما التفريط
فمنشؤه -غالبا -التساهل والتهاون ،أن كل أمر اتصف بالتفريط أو بالجفاء فإنه يخالف الوسطية ،وبمقدار اتصافه
بأي من هذين الوصفين يكون بعده عن الوسطية وتجافيه عنها.
الصراط املستقيم:
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ادلكتور بلو محمد وعبد هللا محمد ا ُغ َوا
ِ

بدون فهم معنى الصراط املستقيم ،وتحديد مدلوله اليفهم كلمة الوسطية على معناها الصحيح ،وقد ورد لفظ
َ
ً ُّ ْ َ
ً
"ص َراط َك
"ص َراطا مست ِق ًيما"37و ِ
الصراط املستقيم ،في القرآن الكريم عشرات املرات ،وجاء أيضا بلفظ ِ
ُْ ْ َ َ
اطي ُم ْس َت ِق ً
يما"39
"و"ص َر ِ
املست ِقيمِ 38
َّ َ
ْ َ
اط ْاملُ ْس َتق َ
يم"40أجمعت األمة من أهل التأويل جميعا على أن
الصر
ِ
قال الطبري -رحمه هللا :-في قوله تعالى" :اه ِدنا ِ
الصراط املستقيم هو الطريق الواضح الذي ال إعوجاج فيه ،وذلك في لغة جميع العرب ،ومنه قول الشاعر:
أمير املؤمنين على صراط ** إذا اعوج املوارد مستقيم41

وقال ابن عباس :قال جبريل ملحمد -صلى هللا عليه وسلم :-اهدنا الصراط املستقيم :يقول ألهمنا الطريق الهادي ،وهو
دين هللا الذي ال عوج له42.قال الطبري -رحمه هللا :-وإنما وصفه هللا باالستقامة ،ألنه صواب ال خطأ فيه 43.

وقال :وكل حائد عن قصد السبيل ،وسالك غير املنهج القويم فضال عند العرب ،إلضالله وجه الطريق  .وقال ابن
كثير -رحمه هللا :-واختلفت عبارات املفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط ،وإن كان يرجع حاصلها إلى ش يء
واحد ،وهو املتابعة هلل ورسوله44وأقوال املفسرين في الصراط املستقيم كثيرة منها:
فيقول بعضهم :الصراط املستقيم :كتاب هللا أو اتباع كتاب هللا .ويقول اآلخر :الصراط املستقيم هو اإلسالم أو دين
اإلسالم .ويقول اآلخر :الصراط املستقيم :هو السنة والجماعة .ويقول اآلخر :الصراط املستقيم :طريق العبودية ،أو
طريق الخوف والرضا.
وبهذا يتضح أن معنى الصراط في جميع هذه اآليات الواردة في القرآن الكريم بمعنى واحد ،وإن اختلفت العبرة
والسياق.
عرض اآليات املختارة من القرآن الكريم:
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ِ

اختار الباحثان خمس آيات من آي القرآن الكريم التي تحمل في طياتها ومضامينها معنى الوسطية.
َ َ
ْ َ َّ َ
الض ّال َ
ين َأ ْن َع ْم َت َع َل ْيه ْم َغ ْير ْاملَ ْغ ُ
ضوب َع َل ْيه ْم َوَال َّ
اط َّالذ َ
اط ْاملُ ْس َتق َ
ين"45
ر
ص
*
يم
الصر
ِ
ِ
ِ
ِ
 1ـ "اه ِدنا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
ً
َ
ً
ّ
َّ
ْ
َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ّ َ ْ َ َ ْ َ َّ
ُ َّ ّ َ ُ َ
َ َ َّ ُ َّ َ َ َ َ
اس ِف َيما
 2ـ "كان الناس أمة و ِاحدة فبعث اّلِل الن ِب ِيين مب ِش ِرين ومن ِذ ِرين وأنزل معهم ال ِكتاب ِبالح ِق ِليحكم بين الن ِ
َ ْ َ
َ َ ْ ََ َ
ْ ََ ُ
وه م ْن َب ْعد َما َج َاء ْت ُه ُم ْال َب ّي َن ُ
اّلِل َّالذ َ
ات َب ْغ ًيا َب ْي َن ُه ْم َف َه َدى َّ ُ
ف فيه إ َّال َّالذ َ
ين ُأ ُوت ُ
ين َآم ُنوا ِملا اخ َتل ُفوا
ِ
ِ
اختلفوا ِف ِيه وما اختل ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
فيه م َن ْال َح ّق بإ ْذنه َو َّ ُ
اّلِل َي ْهدي َم ْن َي َش ُاء إ َلى ص َر ٍ ُ ْ
س َتقيم"46
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
اط م ِ ٍ
ُ
َ
َ
ً
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
ً
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ً
َّ
الر ُسو ُ
ل َعل ْيك ْم شهيدا"47
 3ـ َ"وكذ ِلك َج َعلناك ْم أ َّمة َو َسطا ِلتكونوا ش َهد َاء َعلى الناس َو َيكون َّ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َ
َ
ُ
َّ
َ
َ
ين َآم ُنوا َال ُت َح ّر ُموا َط ّي َبات َما َأ َح َّل َّ ُ
 4ـ َ"يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ْ
ُ
ْ
اّلِل َل ُك ْم َوال تعتدوا إن اّلِل ال ي ِح ُّ
ب املعتدين"48
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ ً َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ
النس ِاء مثنى وثالث ورباع ف ِإن ِخفتم أال تع ِدلوا فو ِاحدة أو ما ملكت أيمانكم ذ ِلك أدنى
 5ـ "فان ِكحوا ما طاب لكم ِمن ِ
َ َّ َ ُ ُ
ولوا"49
أال تع
التحليل النحوي والداللي لآليات املختارة:
يبدأ الباحثان في هذه النقطة بالتحليل النحوي عن قضية الوسطية لخمس آيات املختارة من القرآن الكريم.
ً
أوال :التحليل النحوي:
الض ّال َ
َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ
ضوب َع َل ْيه ْم َوَال َّ
أوال-قوله تعالىْ :
"اه ِد َنا ّ َ َ ْ ُ ْ َ َ
ين"50
ِ
ِ
الصراط املست ِقيم * ِصراط ال ِذين أنعمت علي ِهم غي ِر املغ ِ ِ
َْ
ْ َ َ ُ َ
َ
ُّ ُ
ً
السكو ِن ِع ْن َد
وجوبا تقديره أنتَ ،واأل ْم ُر َم ْب ِن ٌّي َعلى
"اه ِدنا" ل ْفظ ُه أ ْم ٌر ،وفاعله ضمير مستتر فيه
التحليل النحوي:
ّ َ
َْ ُْ ّ َ
َْ ْ ّ َ َُ ْ
"الص َراط"
البص ِرِيين ،ومع َر ٌب ِعند الكو ِف ِيين" ،نا" ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول األولِ ،
ُ
مفعول ثان منصوب أو منصوب بنزع الخافض والتقديرْ :اهد َنا إ َلى ّ
اط املستقيم " ،امل ْس َت ِقيم" صفة للصراط
الص َر ِ
ِ
ِ ِ
منصوب على التبعيةَ ،و َ(ه َدى) َي َت َع َّدى إ َلى َم ْف ُعول واحدَ ،ف َأ َّما َت َع ّديه إ َلى َم ْف ُعول ثان فيجوزَ ،وم ْن ُه َهذه ْاآل َي ُةَ ،و َقدْ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ
ّ َ
ْ
َ َ ٌ َّ َ َ ٌ َ َّ ل َ ُ َ َ َ ُ َّ ْ َ َّ
َ
َ ََ ََ َ َ َ
ْ
ُ
ْ
َ
اط مست ِقيم" و"صراط" الثا ِني بدل ِمن األو ِ  ،وهو بدل الش ي ِء ِمن الش ي ِء،
يكون ِب ِإلى كق ْوِل ِه تعالى( :هدا ِني َرِبي ِإلى ِصر ٍ
َ َ ُ َ ْ َ ٌ َ َّ َ ْ َ ْ ُ ٌ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ ْ
َُ
ًْ َ
ال َعائ ُد َع َل ْيه الضمير (هم)51.
ِ
وه َما ِب َمعنى و ِاح ٍد ،و ِكاله َما مع ِرفة .و"ال ِذين" اس ٌم موصول ،و ِصلته أنع ْمت ،و ِ
42
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ِ

َ
ََ
"أ ْن َع ْمت" فعل وفاعل ،وجملة أنعمت ال محل لها من اإلعراب ألنها صلة املوصول
"عل ْي ِه ْم" جار ومجرور متعلقان
ََ
َْ ْ ُ
ّ
َْ
"عل ْي ِه ْم" جار ومجرور في
وب" مضاف اليه
بأنعمت "غي ِر" بدل من الضمير في عليهم أو من الذين أو نعت للذين" ،املغض ِ
َ
محل رفع نائب فاعل للمغضوب ألنه اسم مفعول َ"وال" الواو حرف عطف وال زائدة لتأكيد معنى النفي وهو ما في غير
َّ ّ
ّ
"الض ِال َين" معطوفة على املغضوب ،مجرور وعالمة جره الياء ألنه جمع مذكر
من معنى النفي وهذه الزيادة مطردة
سالم 52.

َ َ َّ ُ ُ َّ ً َ َ ً َ َ َ َ َّ ُ َّ ّ َ ُ َ ّ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ
ُ
ً
اب ِبال َح ِ ّق ِل َي ْحك َم َب ْي َن
ثانيا-قوله تعالى" :كان الناس أمة و ِاحدة فبعث اّلِل الن ِب ِيين مب ِش ِرين ومن ِذ ِرين وأنزل معهم ال ِكت
َ َ ْ ََ َ
ْ ََ ُ
وه م ْن َب ْعد َما َج َاء ْت ُه ُم ا ْل َب ّي َن ُ
َّ
اّلِل َّالذ َ
ات َب ْغ ًيا َب ْي َن ُه ْم َف َه َدى َّ ُ
ف فيه إ َّال َّالذ َ
ين ُأ ُوت ُ
ين َآم ُنوا
ِ
ِ
اس ِف َيما اختلفوا ِف ِيه وما اختل ِ ِ ِ ِ
ِ
الن ِ
ِ
َ ْ
اخ َت َل ُفوا فيه م َن ْال َح ّق بإ ْذنه َو َّ ُ
اّلِل َي ْهدي َم ْن َي َش ُاء إ َلى ص َر ٍ ُ ْ
س َتقيم"53
ِملا
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
اط م ِ ٍ
َ َّ ُ ُ ً
َ َ
ً
"واح َدة" صفة "ف َب َعث" الفاء عاطفة على جملة مقدرة
التحليل النحوي" :كان الن
اس أ َّمة" كان واسمها وخبرها ِ
اختصارا وإيجازا ،أي كان الناس متفقين على الحق حتى اختلفوا ،فبعث :الكالم مستأنف مسوق للداللة على كيفية
االختالف السائد بين الناس والزيغ املؤدي إلى التفريق بينهم ،وذلك بداللة ما بعده وبعث فعل ماض َّ ُ
"اّلِل" لفظ
َْ
َّ
ين َو ُم ْنذر َ
"النب ّي َين" مفعول به ُ"م َب ّشر َ
ين" حاالن والثاني معطوف على األول َ"وأن َز َل" عطف على فبعث
الجاللة فاعل ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ْ
"ال ِك َ
تاب" مفعول به
َ"م َع ُه ُم" ظرف زمان متعلق بمحذوف حال من الكتاب أي :وأنزل الكتاب مصاحبا لهم وقت اإلنزال
ْ
ُ
ِ"بال َح ِ ّق" جار ومجرور متعلقان بأنزل والباء للمالبسة ،أي أنزله إنزاال ملتبسا بالحق ِ"ل َي ْحك َم" الالم للتعليل ويحكم
َ ْ َ َّ
اس،
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الم التعليل والم التعليل ومجرورها املؤول متعلقان بأنزل أيضا "بين الن ِ
ْ َ
الظرف املكاني متعلق بيحكم ،والناس مضاف إليه " ِف َيما" الجار واملجرور متعلقان بيحكم "اخ َتل ُفوا" فعل وفاعل
والجملة ال محل لها ألنها صلة (ما) املوصولية " ِف ِيه" الجار واملجرور متعلقان باختلفوا َ"و َما" الواو عاطفة وما نافية
َّ
َّ
ْ ََ َ
"الذ َ
ين" فاعل اختلف ُ"أ ُوت ُ
وه" فعل
"اختلف" فعل ماض " ِف ِيه" الجار واملجرور متعلقان باختلف ِ"إال" أداة حصر ِ
ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل هو املفعول األول والهاء مفعول به ثان ِ"م ْن َب ْع ِد" الجار واملجرور متعلقان
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ادلكتور بلو محمد وعبد هللا محمد ا ُغ َوا
ِ

"جاء ْت ُه ُم ْال َب ّي ُ
باختلف َ"ما" مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر مضاف إليه ،أي من بعد مجيء البينات َ
نات" فعل
ِ
ْ ً
ومفعول به مقدم والبينات فاعل مؤخر َ"بغيا" مفعول ألجله ،أي :حسدا منهم ،وقيل :حال مؤولة ،وليس ببعيد
اّلِل َّالذ َ
َ"ب ْي َن ُه ْم" الظرف املكاني متعلق بمحذوف صفة لبغيا َ"ف َه َدى َّ ُ
ين َآم ُنوا" الفاء عاطفة وهدى فعل ماض وهللا فاعل
ِ
ْ َ
َ
والذين وصلتها مفعول به ِ"ملا" الجار واملجرور متعلقان بهدى وما موصولية "اخ َتل ُفوا" فعل وفاعل والجملة صلة ما
ْ
ْ
" ِف ِيه" الجار واملجرور متعلقان باختلفوا ِ"م َن ال َح ِ ّق" الجار واملجرور متعلقان بمحذوف حال من (ما) ِ"ب ِإذ ِن ِه" الجار
واملجرور متعلقان بمحذوف حال من الذين آمنوا ،أي :مأذونا لهم فهو حال من املفعول به َ"و َّ ُ
اّلِل" الواو استئنافية
وهللا لفظ الجاللة مبتدأ َ"ي ْه ِدي" فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو يعود على هللا تعالى ،والجملة في محل رفع خبر
هللا ِ"م ْن" اسم موصول مفعول به َ"ي ُ
اط ُم ْس َت ِق ٍيم" الجار واملجرور
شاء" الجملة صلة املوصول ال محل لها ِ"إلى ِصر ٍ
متعلقان بيهدي ومستقيم صفة54.
ُ

ً
الناس َو َي ُكو َن ا َّلر ُسو ُل َع َل ْي ُك ْم َشه ً
ثالثا -قوله تعالى"َ :و َك َذل َك َج َع ْل َن ُاك ْم أ َّم ًة َو َس ًطا ل َت ُك ُونوا ُش َه َد َاء َع َلى َّ
يدا"55
ِ

ِ

ِ

ِ

ّ
َ
"وك َذ ِل َك"....الواو" عاطفة "كذا" ّ
جار ومجرور متعلقان بمحذوف مفعول مطلق لفعل جعلنا،
التحليل النحوي:
و"الالم" للبعد ،و "الكاف" حرف خطاب "جعلنا" فعل ماض ّ
مبني على السكون و "نا" فاعل و "كم" ضمير مفعول به
"أمة" مفعول به ثان منصوب "وسطا" نعت ّ
ّأول ّ
ألمة منصوب مثله "الالم" الم التعليل "تكونوا" مضارع ناقص
منصوب ب "أن" مضمرة بعد الم التعليل والواو اسم تكون "شهداء" خبر تكونوا منصوب ومنع التنوين ألنه على وزن
ّ
ّ
فعالء ،واملصدر ّ
متعلق ب "جعلنا .على الناس" ّ
املؤول "أن تكونوا" في ّ
محل ّ
جار ومجرور متعلقان بشهداء.
جر بالالم
"الواو" عاطفة "يكون" مضارع منصوب ب "أن" ّ
مقدرة دل عليها املذكورة "الرسول" اسم يكون مرفوع "على" حرف ّ
جر
ّ
متعلق ب "شهيدا" وهو خبر يكون منصوب ،واملصدر ّ
و "كم" ضمير في ّ
محل ّ
املؤول (أن يكون) معطوفة على
جر
ّ
ّ
املصدر ّ
تعلق به األول56.
املؤول األول ويتعلق بما
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ادلكتور بلو محمد وعبد هللا محمد ا ُغ َوا
ِ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

ْ

اّلِل ل ُك ْم َوال َت ْع َت ُدوا إ َّن َّ َ
اّلِل ال ُيح ُّب املُ ْع َتد َ
ين َآم ُنوا ال ُت َح ّر ُموا ط ّي َبات َما أ َح َّل َّ ُ
ابعا"َ -يا أ ُّي َها َّالذ َ
ر ً
ين"57
ِ

ِ

ِ ِ

ِ

ِ

ِ

التحليل النحوي" :يا" أداة نداء "أي" منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في ّ
محل نصب و "ها" حرف تنبيه "الذين"
اسم موصول مبني في ّ
محل نصب بدل من أي أو نعت له "آمنوا" فعل ماض وفاعله "ال" ناهية جازمة "تحرموا" مضارع
مجزوم وعالمة الجزم حذف النون والواو فاعل "طيبات" مفعول به منصوب وعالمة النصب الكسرة "ما" اسم
محل جر مضاف إليهّ ،
موصول مبني في ّ
"أحل" فعل ماض "هللا" لفظ الجاللة فاعل مرفوع "الالم" حرف جر و "كم"
تحرموا ّ
ّ
ضمير في ّ
"أحل" "الواو" عاطفة "ال تعتدوا" مثل ال ّ
"إن" حرف مشبه بالفعل "هللا" لفظ
محل جر متعلق ب ـ
الجاللة اسم إن منصوب "ال" نافية "يحب" مضارع مرفوع ،والفاعل ضمير مستتر تقديره هو "املعتدين" مفعول به
منصوب وعالمة النصب الياء58.

ً َ
ََ َ ُُ َ
َ َّ َ ُ َ
ً َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ َُ َ َ ُ َ َ َ
اع ف ِإ ْن ِخ ْف ُت ْم أال ت ْع ِدلوا ف َوا ِح َدة أ ْو َما َملك ْت أ ْي َمانك ْم ذ ِل َك
النس ِاء مثنى وثالث ورب
خامسا" -فان ِكحوا ما طاب لكم ِمن ِ
َ ْ َ َ َّ َ ُ ُ
ولوا"59
أدنى أال تع
َ
التحليل النحوي :وقيل (ما) ذهابا إلى الصفة .وألن اإلناث من العقالء يجرين مجرى غير العقالء :ومنه قوله تعالى( :أ ْو
ََ َ ْ َْ ُ ُ ْ َ ْ َُ َ
الث َو ُر َ
باع معدولة عن أعداد مكررة ،وإنما منعت الصرف ملا فيها من العدلين :عدلها عن
ما ملكت أيمانكم) مثنى وث
صيغها ،وعدلها عن تكررها ،وهي نكرات ّ
يعرفن بالم التعريف .تقول :فالن ينكح املثنى والثالث والرباع ،ومحلهن
النصب على الحال مما طاب ،تقديره :فانكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد ،ثنتين ثنتين ،وثالثا ثالثا ،وأربعا
أربعا .فإن قيل :الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين ثنتين أو ثالث أو أربع ،فما معنى التكرير في مثنى وثالث
ورباع؟ يجيب :الخطاب للجميع فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له ،والواو
دلت على إطالق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طريق الجمع ،إن شاءوا مختلفين في تلك
ً
محظورا عليهم ما وراء ذلك .وقرأ إبراهيم :وثلث وربع ،على القصر من ثالث ورباع
األعداد ،وإن شاءوا متفقين فيها،
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ادلكتور بلو محمد وعبد هللا محمد ا ُغ َوا
ِ

َ ْ ْ ُ َ َّ َ ْ ُ
َ
ً
واح َدة فالزموا أو فاختاروا واحدة وذروا
ف ِإن ِخفت ْم أال تع ِدلوا بين هذه األعداد كما خفتم ترك العدل فيما فوقها ف ِ
َ
ً
واح َدة) بالرفع على :فاملقنع
الجمع رأسا .فإن األمر كله يدور مع العدل ،فأينما وجدتم العدل فعليكم به .وقرئ (ف ِ
َْ ََ َ ْ َْ ُ
مان ُك ْم ّ
سوى في السهولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين
واحدة ،أو فكفت واحدة ،أو فحسبكم واحدة أو ما ملكت أي
اإلماء ،من غير حصر وال توقيت عدد60.

والفاء رابطة للجواب وأنكحوا فعل أمر ّ
مبني على حذف النون والواو فاعل والجملة في محل جزم فعل الشرط وما
اسم موصول في محل نصب مفعول به" ،طاب" فعل ماض ،والفاعل ضمير مستتر تقديره :هو وهو العائد وجملة
طاب ال محل لها ألنها صلة ولكم جار ومجرور متعلقان بطاب ومن النساء جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من
ضمير الفاعل ،ومثنى وثالث ورباع أحوال61.

ً
ثانيا :التحليل الداللي:
َ ْ

َ

َ

ْ

َ

الض ّال َ
ين أ ْن َع ْم َت َع َل ْيه ْم َغ ْير املَ ْغ ُ
ضوب َع َل ْيه ْم َوال َّ
يم * ص َراط َّالذ َ
أوال :قول هللا تبارك وتعالىْ :
"اهد َنا ّ
الص َراط املُ ْس َتق َ
ين"62
ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ووجه داللة في اآلية :أنه سبحانه وصف "الصراط املستقيم" بأنه غير صراط املغضوب عليهم ،وهم اليهود أهل الغلو
في الدين ،وغير صراط النصارى ،وهم أهل الغلو في الرهبانية والتعبد ،حتى خرجوا عن حدود الشرع ،ليس فقط في
ْ
َ ُْ
ُ َ َ ُ ُ َ َ َّ
َ َْ َ ْ َ
اّلِل ِإال ال َح َّق ِإ َّن َما
اب ال تغلوا ِفي ِدي ِنك ْم وال تقولوا على ِ
العبادة ،بل حتى في االعتقاد ،يقول تبارك وتعالى" :يا أهل ال ِكت ِ
َ َُ
َّ
َ ُ َ ٌَ ْ
يس ى ْاب ُن َم ْرَي َم َ ُسو ُل َّ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ٌ ْ ُ َ ُ
َْ ُ
يح ع َ
اّلِل َو ُر ُس ِل ِه َوال ت ُقولوا ثالثة ان َت ُهوا خ ْي ًرا لك ْم
ر
اّلِل وك ِل َمته ألقاها ِإلى م ْريم وروح ِمنه ف ِآمنوا ِب ِ
ِ
امل ِس ِ
َ
َّ
األ ْ َ َ َ
َّ َ َّ ُ
الس َم َاو ِ َ َ
اّلِل إ َل ٌه َو ِاح ٌد ُس ْب َح َان ُه َأ ْن َي ُكو َن َل ُه َو َل ٌد َل ُه َما في َّ
اّلِل َو ِكيال"63.فإذا كان الصراط
ض وكفى ِب ِ
ِ
ِإنما ِ
ات وما ِفي ر ِ
املستقيم غير صراط اليهود والنصارى ،وكان صراط اليهود والنصارى صراط غلو في الدين ،دل ذلك على أن الصراط
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ادلكتور بلو محمد وعبد هللا محمد ا ُغ َوا
ِ

املستقيم صراط ال غلو فيه ،فهو بين طرفين :اإلفراط والتفريط ،وهذا هو معنى الوسطية التي هي منهاج الدين
اإلسالمي 64.

َ َ َّ ُ ُ َّ ً َ َ ً َ َ َ َ َّ ُ َّ ّ َ ُ َ ّ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ
ً
اب ِبال َح ِ ّق
ثانيا :قال هللا تبارك وتعالى" :كان الناس أمة و ِاحدة فبعث اّلِل الن ِب ِيين مب ِش ِرين ومن ِذ ِرين وأنزل معهم ال ِكت
َ َ ْ ََ َ
ْ ََ ُ
وه م ْن َب ْعد َما َج َاء ْت ُه ُم ْال َب ّي َن ُ
َ ْ ُ َ َ ْ َ َّ
ات َب ْغ ًيا َب ْي َن ُه ْم َف َه َدى َّ ُ
ف فيه إ َّال َّالذ َ
ين ُأ ُوت ُ
اّلِل
ِ
اس ِف َيما اختلفوا ِف ِيه وما اختل ِ ِ ِ ِ
ِ
ِليحكم بين الن ِ
ِ
َّ َ َ ُ َ ْ
اّلِل َي ْهدي َم ْن َي َش ُاء إ َلى ص َراط ُم ْس َتقيم"ّ 65.
اخ َت َل ُفوا فيه م َن ْال َح ّق بإ ْذنه َو َّ ُ
امتن هللا سبحانه على عباده
ال ِذين آمنوا ِملا
ِ ِ ٍ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ٍ
َ
املؤمنين أن هداهم إلى الصراط املستقيم ،الذي هو سبيل الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ومن يتبعه ،قال تعالى"َ :وأ َّن
َ
َ ُ ْ َ َّ ُ
ُّ َ َ ُ
َ َ
ُ ْ َ ً َ َّ ُ ُ َ َ َّ
اك ْم به ل َع َّل ُك ْم َت َّت ُقو َن"66
الس ُب َل ف َت َف َّرق ِبك ْم َع ْن َس ِب ِيل ِه ذ ِلكم و
وه َوال تت ِب ُعوا
اطي مست ِقيما فات ِبع
ص ِِ
هذا ِص َر ِ
وللغواية والضالل سبل ،وكل سبيل غير سبيل الحق فهو معوج ،وسبيل الحق هو سبيل الرشد ،وهو الصراط
املستقيم ،فالصراط املستقيم وسط بين السبل ،التي أشارت إليها اآليات الكثيرة .فإن هذه األمة وسط بين األمم.
فوصف األمة بكونها هديت إلى صراط مستقيم ،وأنها على صراط مستقيم ،وصف يقتض ي الوسطية لها في دينها ،بين
السبل املعوجة ،ذات اليمين وذات الشمال.
ُ

ً
ثالثا :قال هللا تبارك وتعالى"َ :و َك َذل َك َج َع ْل َن ُاك ْم أ َّم ًة َو َس ًطا ل َت ُك ُونوا ُش َه َد َاء َع َلى ال َّناس َو َي ُكو َن ال َّر ُسو ُل َع َل ْي ُك ْم َشه ً
يدا"67.
ِ

ِ

ِ

ِ

فأمة اإلسالم جعلت أمة وسطا :عدال خيارا ،والعدل الخيار يدل على كونهم بين اإلفراط والتفريط .قال الطبري" :وأرى
َ
ّ ََ
ُ ُ ُّ َّ َ َ َّ َ َ َ
ُُ
ََ
ين غل ْوا
الد ِين فال ُه ْم أ ْه ُل غل ّ ٍو ِف ِيه ،غلو النصارى ال ِذ
أن هللا تبارك وتعالى إنما وصفهم بأنهم وسطِ ،لتو ُّس ِط ِه ْم ِفي ِ
َ َ َ ُ
َّ ُّ َ ُ
َ ْ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َّ ُ َ َ َّ َ ُ َ ْ
ََ ُ َ ْ َ ْ
اّلِل َوق َتلوا أن ِب َي َاء ُه ْم
ِبالت َره ِب و ِقيل ُه ْم ِفي ِعيس ى ما قالوا ِف ِيه ،وال ه ْم أه ُل تق ِص ٍير ِف ِيه تق ِصير اليه ِ
ود ال ِذين بدلوا ِكتاب ِ
َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُّ ْ ُ ُ َ َّ
َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ُّ َ ْ َ
َ َ َ ُ ََ َّ ْ َ َ َ ُ
اّلِل
ور ِإلى ِ
وكذبوا على ِرب ِهم وكفروا ِب ِه؛ ول ِكنهم أهل توس ٍط واع ِتد ٍال ِف ِيه ،فوصفهم اّلِل ِبذ ِلكِ ،إذ كان أحب األم ِ
َْ َ َ
سط َها68
أو
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ِ

َ
َ
ْ
َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ومعنى ال ُت َح ّر ُموا ال تمنعوها أنفسكم كمنع التحريم .أو ال تقولوا ّ
حرمناها على أنفسنا مبالغة منكم في العزم على تركها
ِ
ً
تزهدا70،ظهرت عند بعض الصحابة نزعة شديدة إلى العبادة والغلو فيها واالنقطاع لها وحرموا على أنفسهم طيبات

هللا ل ُك ْم َو َال َت ْع َت ُدوا إ َّن َ
هللا َال ُيح ُّب املُ ْع َتد َ
ين َآم ُنوا َال ُت َح ّر ُموا ط ّي َبات َما أ َح َّل ُ
ابعا :قال هللا تبارك وتعالىَ " :يا أ ُّي َها َّالذ َ
ر ً
ين" 69.

أحلت لهم ،فأنزل هللا آيات تنكر عليهم هذا السبيل ،وتردهم إلى طريق الوسطية واالعتدال ،ذكر اإلمام الطبري" :إن
مجموعة من الصحابة منهم عثمان بن مظعون ،وعلي بن أبي طالب ،وابن مسعود :تبتلوا فجلسوا في البيوت ،واعتزلوا
النساء ،ولبسوا املسوح ،وحرموا طيبات الطعام واللباس إال ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل ،وهموا
بالخصاء ،وأجمعوا لقيام الليل ،وصيام النهار ،فنزلت هذه اآلية.
يقول :ال تستنوا بغير سنة املسلمين ،يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس ،وما أجمعوا له من قيام الليل
وصيام النهار ،وما هموا به من الخصاء ،فلما نزلت فيهم بعث إليهم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم71-فقال" :إن
ألنفسكم حقا ،وإن ألعينكم حقا ،صوموا وأفطروا ،وصلوا وناموا فليس منا من ترك سنتنا" ،فقالوا :اللهم أسلمنا
واتبعنا ما أنزلت72.

َ ُ َ َ َ َُ
َ ّ
الن َساء َم ْث َنى َو ُث َال َث َو ُر َب َ
ً
اع"73هذا نموذج من نماذج
انكحوا ما ط
اب لكم ِّمن ِ ِ
خامسا ":قال هللا تبارك وتعالى" :ف ِ
الوسطية في باب تشريع تعدد الزوجات حيث ُو ّسط بين اإلفراط والتفريط ،وكان املجوس وعبدة البقر واملشركون من
العرب قبل اإلسالم ،يتزوج واحد منهم بمئات النساء ،وأما أهل الكتاب فكانوا ال يسمحون للرجل بأكثر من زوجة،
فجاء اإلسالم وقيد الزواج بأربع نسوة واشترط في ذلك العدل ،في جميع الحقوق التي في إمكان الزوج كاملبيت،
والجماع ،والنفقة ،واملسكن ،وغير ذلك ،ولم يستثن من ذلك إال امليل القلبي الذي ال يملكه أحد ،بشرط أال يكون له
تأثير في املعاملة الظاهرة ،ولذلك حث هللا تعالى من يخش ى التقصير على اجتناب التعدد ،فقال تعالى في ختام اآلية
السابقة"َ :فإ ْن ِخ ْف ُت ْم َأ َّال َت ْع ِد ُلوا َف َو ِاح َد ًة َأ ْو َما َم َل َك ْت َأ ْي َم ُان ُك ْم َذ ِل َك َأ ْد َنى َأ َّال َت ُع ُولوا"74،فجعل هللا تعالى العدل ً
أمرا
ِ
ََ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َْ َ ّ َ ََ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ
َُّ
النس ِاء ولو حرصتم فال ت ِميلوا كل
الزما يتحرى بقدر الوسع والطاقة كما قال تعالى" :ولن تست ِطيعوا أن تع ِدلوا بين ِ
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ِ

ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ ُ
اّلِل َك َ
صل ُحوا َو َت َّت ُقوا َفإ َّن َّ َ
ان َغ ُف ً
ورا َر ِح ًيما"75،ألن العدل الكامل املطلق غير مستطاع،
امل ْي ِل فتذ ُروها كاملعلق ِة وِإن ت ْ ِ
ِ
خاصة ميل القلب ،فأمر هللا تعالى بالعدل املمكن ،الذي ال يترخص فيه صاحبه وال يتنطع ،وال شك أن الطريق التي
هي أقوم وأعدلها ،هي إباحة تعدد الزوجات ألمور محسوسة يعرفها كل العقالء .أن املرأة الواحدة تحيض وتمرض،
وتنفس إلى غير ذلك من العوائق املانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية ،والرجل مستعد للتسبب في زيادة األمة ،فلو
حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطال في غير ذنب76.

ومنها :أن هللا أجرى العادة بأن الرجال أقل ً
عددا من النساء في أقطار الدنيا ،وأكثر تعرضا ألسباب املوت منهن في جميع
ميادين الحياة ،فلو قصر الرجل على واحدة لبقي عدد ضخم من النساء محروما من الزواج ،فيضطرون إلى ركوب
الفاحشة ،فالعدل عن هدي القرآن في هذه املسألة من أعظم أسباب ضياع األخالق ،واالنحطاط إلى درجة البهائم في
عدم الصيانة والحافظة على الشرف واملروءة ،واألخالق77.

ومنها :أن اإلناث كلهن مستعدات للزواج ،وكثير من الرجال ال قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم،
فاملستعدون للزوج من الرجال أقل من املستعدات له من النساء ،ألن املرأة ال عائق لها ،والرجل يعوقه الفقر وعدم
القدرة على لوازم النكاح ،فلو قصر الواحد على الواحدة ،لضاع كثير من املستعدات للزواج ً
أيضا بعدم وجود أزواج،
فيكون ذلك سببا لضياع الفضيلة وتفش ي الرذيلة ،واالنحطاط األخالقي ،وضياع القيم اإلنسانية ،فإن خاف الرجل
أال يعدل بينهن ،وجب عليه االقتصار على واحدة ،أو ما ملكت يمينه ،وامليل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن ال
يجوز ،أما امليل الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض ،فهو غير مستطاع دفعه للبشر ،ألنه انفعال وتأثر نفس ي ال
فعله78

الخاتمة:
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ِ

تحدث الباحثان في هذه املقالة عن مفهوم الوسطية لغة واصطالحا وأسسها وعرضا خمس اآليات املختارة من القرآن
َّ
الوسطية تعني َّ
َّ
ً
مسلما قد
التنازل والتساهل ،فإذا رأوا
الكريم وحلالها تحليال نحوية وداللية ،واتضح من املقالة أن
ُ
النبوة ،قالوا له :ملاذا ت ّ
التزم ّ
الصراط املستقيم ،وسار على هدي َّ
شدد على نفسك وعلى اآلخرين ودين هللا وسط؟
ِ
ولذلك نجد في واقعنا املعاصر أن أكثر الذين ُي َرمون َّ
ّ
َّ
ً
باألصولية هم من الذين التزموا باملنهج
وأخيرا
والغلو
بالتطرف
على وجهه َّ
الصحيح.
من أهم النتائج التي وصل إليها الباحثان خالل إجراء هذا البحث:
-

إن منهج الوسطية يوجد في كل من العقائد والعبادات واألخالق والتشريع.

-

إن القرآن الكريم يقرر منهج الوسطية في العبادة بأساليب متعددة ومتنوعة فأحيانا بيان االنحراف الواقع
في حقيقة العبادة وأحيانا بيان كيفية عبادته وحده سبحانه _ وتعالى.

-

إن سورة الفاتحة تقرر منهج الوسطية من أولها إلى آخرها ووضعت القاعدة واملنطلق ورسمت منهج
الوسطية وحددت معامله ثم جاءت اآليات بعد ذلك مقررة لذلك وداعية له.

-

إن اإليمان باملالئكة أصل من أصول االعتقاد ،ال يتم اإليمان إال به ،واملالئكة من عوالم الغيب التي امتدح
ً
تصديقا لخبر هللا سبحانه وإخبار رسوله صلى هللا عليه وسلم.
هللا الؤمنين بها،

وأخيرا وليس آخرا َ
ُ
نسأل أن ينفع هذا البحث الدارس ي اللغة العربية ،وهللا املوافق للصواب ،وباهلل التوفيق.
هللا
الهوامش واملصادر
 1إبراهيم مصطفى ،وزمالءه ،املعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،نشر:دار الدعوة،ج ،2/ص.1031:
 2إبراهيم مصطفى ،وزمالءه ،املرجع السابق،ج ،2/ص.1031:
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 3ابن فارس ،أحمد بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسين ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،نشر :دار
الفكر1399،هـ1979،م ،ج ،6/ص.108:
 4ابن منظور ،محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى ،لسان العرب ،نشر :دار صادر – بيروت،
ط 1414 ،3/هـ ،ج ،7/ص.428:
5الفيومي ،أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ،املصباح املنيرفي غريب الشرح الكبير ،نشر :املكتبة العلمية – بيروت ،ج ،2/ص.658:
 6ابن منظور ،املرجع السابق ،ج ،7/ص.429:
 7ابن دريد ،أبو بكر محمد بن الحسن األزدي ،جمهرة اللغة ،تحقيق :رمزي منير بعلبكي ،نشر :دار العلم للماليين – بيروت ،ط،1/
1987م ،ج ،2/ص.838:
 8سورة البقرة ،اآلية.143:
 9الطبري ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي أبو جعفر ،تفسيرالطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،تحقيق :الدكتور
عبد هللا بن عبد املحسن التركي ،بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة ،نشر :دار
هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن
ط 1422 ،1/هـ 2001 ،م،ج ،2/ص.627:
 10البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا الجعفي ،صحيح البخاري ،تحقيق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،نشر :دار طوق النجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)
ط1422 ،1/هـ ،ج ،6/ص.4487:
 11األندلس ي ،أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين ،البحر املحيط في التفسير ،تحقيق :صدقي محمد
جميل،نشر :دار الفكر – بيروت،ط 1420/هـ ،ج ،6/ص.587:
 12ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرش ي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن العظيم ،تحقيق :سامي بن محمد سالمة ،نشر:
دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط1420 ،2/هـ1999،م ،ج ،1/ص.454:
 13البخاري ،املرجع السابق ،ج ،9/ص.7423:
 14سورة البقرة ،اآلية.238:
 15محمد بن أحمد الصالح ،أ .د ،.وسطية اإلسالم وسماحته ودعوته للحوار ،نشر :الكتاب منشور على موقع وزارة األوقاف السعودية
بدون بيانات ،ص.3:
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ّ 16
الس ِج ْستاني ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي ،سنن أبي داود ،تحقيق :محمد محيي الدين
ِ
عبد الحميد ،نشر :املكتبة العصرية ،صيدا – بيروت ،ج ،1/ص.681:
 17ناصر بن سليمان العمر ،الوسطية في ضوء القرآن الكريم ،نشر :الكتاب منشور على موقع وزارة األوقاف السعودية بدون بيانات،
ص.35:
 18ابن فارس ،املرجع السابق ،ج ،4/ص.387:
 19سورة النساء ،اآلية.171:
20القزويني ،ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد ،سنن ابن ماجه ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،نشر :دار إحياء الكتب العربية -
فيصل عيس ى البابي الحلبي،ج ،2/ص.3029:
َّ َّ 21
الصالبيَ ،علي َم َّحمد محمد (الدكتور) ،الوسطية في القرآن الكريم ،نشر :مكتبة الصحابة ،الشارقة  -اإلمارات ،مكتبة التابعين،
القاهرة – مصر ،ط 1422 ،1 /هـ2001 ،م ،ص.49:
َّ َّ 22
الصالبي ،املرجع نفسه والصفحة نفسها.
َّ َّ 23
الصالبي ،املرجع نفسه والصفحة نفسها.
 24ابن فارس ،املرجع السابق ،ج ،4/ص.490:
َّ َّ 25
الصالبي ،املرجع نفسه والصفحة نفسها.
 26سورة طه ،اآلية.45:
 27الطبري ،املرجع السابق،ج ،16/ص.76:
 28ابن منظور ،املرجع السابق ،ج ،7/ص.368:
 29مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ،صحيح مسلم ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،نشر :دار إحياء التراث العربي –
بيروت ،ج ،1/ص.681:
 30سورة األنعام ،اآلية.31:
 31الطبري ،املرجع السابق ،ج ،11/ص.325:
 32سورة الكهف ،اآلية.28:
 33ابن فارس ،املرجع السابق ،ج ،1/ص.465:
 34سورة السجدة ،اآلية.16:
 35الطبري ،املرجع السابق،ج ،21/ص 99:ـ .102
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 36سورة الرعد ،اآلية.17:
37سورة الفتح ،اآلية.2:
38سورة األعراف ،اآلية.16:
39سورة األنعام ،اآلية.153:
40سورة الفاتحة ،اآلية.5:
41الطبري ،املرجع نفسه ،ج ،1ص.73:
42الطبري ،املرجع نفسه ،ج ،1ص.74:
43الطبري ،املرجع نفسه ،ج ،1ص.75:
44ابن كثير ،املرجع السابق ،ج ،1ص.27:
 45سورة الفاتحة ،اآلية 6 :ـ ـ.7
 46سورة البقرة ،اآلية.143:
 47سورة البقرة ،اآلية.143:
 48سورة املائدة،اآلية.87:
 49سورة النساء،اآلية.3:
 50سورة الفاتحة ،اآلية 6 :ـ ـ.7
51العكبري ،أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا ،التبيان في إعراب القرآن ،تحقق  :علي محمد البجاوي ،نشر  :عيس ى البابي الحلبي
وشركاه ،ص.8:
 52الدرويش ،محيي الدين بن أحمد مصطفى ،إعراب القرآن وبيانه ،نشر  :دار اإلرشاد للشئون الجامعية  -حمص  -سورية ،دار اليمامة -
دمشق  -بيروت ،دار ابن كثير  -دمشق – بيروت ،ط 1415 ،4/هـ،ج ،1/ص.15:
 53سورة البقرة ،اآلية.143:
 54الدرويش ،املرجع نفسه ،ج ،1/ص 313:ـ ـ .314
 55سورة البقرة ،اآلية.143:
 56صافي ،محمود بن عبد الرحيم ،الجدول في إعراب القرآن الكريم ،نشر :دار الرشيد ،دمشق  -مؤسسة اإليمان ،بيروت ،ط1418 ،4/
هـ،ج ،2/ص 289:ـ .290
 57سورة املائدة،اآلية.87:
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 58صافي ،املرجع نفسه ،ج 7،10/ـ.11
 59سورة النساء،اآلية.3:
 60الزمخشري ،املرجع السابق ،ج ،1/ص.467:
 61الدرويش ،املرجع السابق ،ج ،2/ص.153:
 62سورة الفاتحة ،اآلية 6 :ـ ـ.7
 63سورة النساء ،اآلية.71:
 64مجموعة من العلماء ،بحوث ندوة أثر القرآن الكريم ،في تحقيق الوسطية ودفع الغلو ،نشر :وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد  -اململكة العربية السعودية ،ط1425 ،2/هـ ،ص 20:ـ ـ .24
 65سورة البقرة ،اآلية.213:
 66سورة األنعام ،اآلية.153:
 67سورة البقرة ،اآلية.143:
 68الطبري املرجع السابق ،ج ،2/ص.627:
 69سورة املائدة،اآلية.87:
 70الزمخشري  ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،نشر :دار الكتاب العربي – بيروت ،ط،3/
 1407ه،ج ،1/ص.670:
 71البخاري ،املرجع السابق،ج ،6/ص.145:
 72الطبري ،املرجع السابق،ج ،7/ص.11:
 73سورة النساء،اآلية.3:
 74سورة النساء،اآلية.3:
 75سورة النساء،اآلية.129:
َّ َّ 76
الصالبي ،املرجع السابق ،ص.516:
َّ َّ 77
الصالبي ،املرجع نفسه والصفحة نفسها.
َّ َّ 78
الصالبي ،املرجع نفسه والصفحة نفسها.
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