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ABSTRACT 

Moderation is the most distinguishing feature of Islām, 
which reigns all the matters and fields of the Muslim life. The 
Muslim nation is titled as the moderate one in the Qur’ān. It is 
therefore required that along with the Qur’ān and Sunnah, 
moderation should reflect through Islāmic jurisprudence, too, in the 
individual as well as the collective matters of Muslims. 

The author of this present study traces the roots of 
moderation in the collective matters of the first community of 
Muslims, i.e., the companions of the Prophet (SAW), who directly 
received the understanding of the Islām from the Prophet (SAW), 
therefore, they are the true examples to follow. The companions 
would consider the circumstances and situations to issue their 
jurisprudential verdicts. This is very much evident, especially, from 
the verdicts of the second caliph ‘Umar Ibn Khaṭṭāb. 

The companions would observe the principle of moderation 
to generate love and reverence for the religion Islām. If they had 
stuck stringently to mere rules and regulations, they would not have 
succeeded in the spread of Islām in the world.  

The author shows through their examples that how essential 
and significant it is to observe the principle of moderation while 
compiling jurisprudence and how to avoid exorbitance and 
stringency. To observe moderation needs a deep understanding of 
the true spirit of religion and great skills to practice it which the 
companions did have being the direct disciples of the Prophet 
(SAW). We need to follow their example without yielding to the 
whims of irreligious or secular modernity. 

Keywords: Moderation, The Companions, Islamic Jurisprudence, 
Collective Matters, Justice. 
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يف كل شيء، ويف سائر إن اإلسالم هو دين الوسطية واالعتدال 
العالقات، يف العبادات والعادات واملعامالت، ويف سائر األحوال، والوسطية هي 

ورد من ،و  منهج رباين راق يؤسس لكافة العالقات على مبدأ التوازن واالعتدال
 قتداءومواال�م واإلالصحابة  بةحملاألدلة الكثرية يف القرآن الكرمي والسنة النبوية 

جيب  الصحابةعلينا جتاه  إن من احلقوق الواجبة.و فضلهم أمجعني افواعرت �ديهم 
ألن  الصحابة يدعون إىل الوسطيةف الوسطية يفعلينا أن نبني موقفهم الشريف 

لذلك فإن احلاجة شديدة إىل  .عتدال موجودة يف سلوك الصحابة،الوسطية واإل
  .فقه الوسطية عند الصحابة معرفة 

 البحث.  مشتمالتوفيما يلي 
  اهداف البحث:أوال:

 بتداعتباع ال اإلهو منهج اإلوأن منهج الوسطية  بيان -١
  صحابة التعزيز مكانة  -٢
 صحابة المعامل ومناذج من فقه التوسط يف حياة والقاء الضوء على  -٣
وطبقوها  صحابة اليف   النيباستشراف الوسطية اليت أرساها  -٤

     . يف حيا�م
يف حياتنا  وتطبيقها الوسطية يف صحابة المنهج اإلستفادة من  -٥

  املعاصرة
   خطة البحث :�نيا

 وخامتة نيحثمبتشتمل هذه الدراسة على مقدمة و    
  فتشتمل على أمهية املوضوع وخطة البحث ومنهجه أما املقدمة:

  املبحث االول: الوسطية ، أسسها ومظاهرها يف التشريع اإلسالمي
  ثالثة مطالب:وفيه 

  املطلب األول:  معىن الوسطية
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  ومعوقا�ا املطلب الثاين: مظاهر الوسطية
  املطلب الثالث: الوسطية يف العالقات اإلجتماعية

    املبحث الثاين: فقه الوسطية عند الصحابة 
  وفيه أربعة مطالب: 

  يف التوسط املطلب األول: متابعة الصحابة هلدي النيب
  أقوال الصحابة الواردة يف التوسطاملطلب الثاين: 

   املطلب الثالث: إنكار الصحابة على الغالني واملتنطعني
  املطلب الرابع: حتكيم الصحابة إىل التوسط

  يف التشريع اإلسالمي هامظاهر و  هاأسس، املبحث االول: الوسطية 
  معىن الوسطية  املطلب األول:     

  تعريف الوسطية لغة (ا) 
األول: وفتحها،فعلى  وجهني: بسكون السني لمة: وسط تضبط علىك

ط القوم ويقولون: ضربت وسط رأسه بفتح السني ووس تكون ظرفا مبعىن بني
وعلى  .)١( " كان من واسطة قومه وأرفعهم حمال  إذا بابسكو�ا وهو أوسطهم حس

  :تأيتف ،الثاين: تأيت مبعان متعددة 
وسط احلبل،  امسا ملا بني طريف الشيء وهو منه فنقول: قبضت -١

  .)٢(وكسرت وسط القوس، وجلست وسط الدار
فأوسط الشيء أفضله وخياره كوسط  ،صفة مبعىن خيار وأفضل وأجود -٢

  املرعى خري من طرفيه، ومرعى وسط أي: خيار منه:
  .)٣(" حمركة من كل شيء أعدله"الوسط:: يقال وسط:مبعىن عدل -٣
 اأيضويقال "وسط: مبعين الشيء بني اجليد والرديء ، قال اجلوهري:  -٤

   .)٤( "شيء وسط: أي بني اجليد والرديء
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ي أبو البقاء الكفوي : "والوسط يف األصل هو اسم للمكان الذ قال  
مث استعري للخصال احملمودة لوقوعها بني  .... يستوي إليه املساحة من اجلوانب

منه الواحد واجلمع واملذكر  أطلق على املتصف �ا مستويا، مث طريف إفراط وتفريط 
   .)٥( واملؤنث كسائر األمساء اليت يوصف �ا"

ووسط الشيء ما له طرفان متساويا القدر ، األصفهاين " اإلمام يقول
 قال فيما له طرفانة كاجلسم الواحد ، والوسط تارة يويقال ذلك يف الكمية املتصل
، ان يف واسطة قومه ، وأرفعهم حمالإذا ك هم حسبامذمومان ، يقال هذا أوسط

  .)٦("وتارة يقال فيما له طرف حممود وطرف مذموم كاخلري والشر
بناء صحيح يدل على  )الواو والسني والطاء( مادة وسطفإن وعلى هذا   
  .، وأعدل الشيء: أوسطه ووسطه  رواخليا صفالعدل والن

  ااصطالحتعريف الوسطية (ب) 
يف االصطالح الشرعي، فإن الوسط ال خيرج عن مقتضى  وأما الوسطية

فيه عن إحدى خصائص هذه األمة،  د استخدم القرآن لفظ الوسط معربااللغة، وق
  .)٧(﴾وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً  ﴿ واحدى قواعد منهجيتها، قال تعاىل:

  .)٨( أي : عدوال خيارا وسطا 
 حيث قال: االعتدال :الوسطية ،الزحيلي الدكتور وهبة الوسطية عرففقد 

االعتدال يف االعتقاد واملوقف والسلوك  والوسطية يف العرف الشائع يف زمننا تعين"
  . )٩(...."والنظام واملعاملة واألخالق

حممد املناوي: "الوسط: العدل الذي نسبة اجلوانب إليه كلها  عرففقد 
ر املوقع يف عن الوسط حصل اجلو  على السواء  فهو خيار الشيء ، ومىت زاغ

  . )١٠(الضالل عن القصد" 
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التوازن والتعادل بني "الدكتور أمحد عمر هاشم بقوله  الوسطيةويعرف 
وإمنا  وال تفريط وال غلو وال تقصريفال إفراط طرفيـن حبيث ال يطغى طرف على آخر 

    .)١١(اتباع لألفضل واألعدل واألجود واألكمل"
إن الوسطية: "سلوك حممود مادي أو بميكن القول مبا سبق  واستئناسا

متفاوتني تتجاذ�ما أو  غالبا متقابلني معنوي يعصم صاحبه من االنزالق إىل طرفني
  ."رذيلتا اإلفراط والتفريط، سواء يف ميدان ديين أم دنيوي

  امعوقا�و  مظاهر الوسطية املطلب الثاين:
  مظاهر الوسطيةأوال: 

إفراط يف شيء،أو  واحدة من حاالت ثالث:احلياة التعدو أن تكون 
ا مفاملغاالة احنراف، ك، يه باالعتدال،وحالة بني بني، وهي ما نسم تفريط يف شيء

، هو فالتوازن يف الشريعة اإلسالمية ، خري األمور أوسطهاو  أن اإلجحاف احنراف
النظر يف كل اجلوانب، وعدم طغيان جانب على آخر، وذلك باجتناب الغلو 

يف كل باب من أبواب   مسة ثابتة بارزةوهى  معين الوسطيةهو وهذا  ،واجلفاء
  الوسطية ما يلي: أسسحتف �ا ومن أهم  أسسو  مالمحلوسطية لفإن   اإلسالم

ـــة-١ : وهـــي حتقيـــق اإلميـــان الشـــامل، حيوطـــه األمـــر بـــاملعروف والنهـــي عـــن اخلريي
   املنكر.

 وهــذا املعــىن مــروي عــن النــيب)١٢("العــدلالوســط "القرطيب:اإلمــام قــال  :العــدل-٢
 )وقـــــد قـــــال اهللا  عـــــىن اخليـــــار؛ ألن خيـــــار النـــــاس: عـــــدوهلم.مبوهـــــو )١٣

  .)١٤(﴾إنَّ اللََّه يَاًُمُر بِاْلَعْدِل َواإلْحَسانِ ﴿تعاىل:
مل تكـــن علــــى �ــــج ولــــو  وهــــي لــــزوم املـــنهج املســــتقيم بـــال احنــــراف االســـتقامة: -٣

ال  ، فالوســــطيةاالســـتقامة لكانــــت احنرافـــا واالحنــــراف إمــــا إفـــراط أو تفــــريط 
     .تعين التنازل أو التميع أبدا
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إن إطالق لفظ البينية يدل على وقوع شيء بني شـيئني أو أشـياء وقـد : البينية-٤
وذلك واضـح البينيـة مـن لـوازم وصـفات الوسـطية،ف يكون ذلـك حسـا ومعـىن

   .أبواب الدينيف كل 
 من املقاصد الشريعة وقواعدها الكلية، التيسري ورفع احلـرج :ورفع احلرج اليسر-٥

 .)١٥( قال تعاىل:" وما جعل عليكم يف الدين من حرج"، 
حتديد هذا التوسط يكون مبراعاة مجيع األطراف حتقيقا للمصاحل  احلكمة:-٦

ادُْع ِإَىل َسِبيِل  ﴿ قال تعاىل: .وهذه هي احلكمة الشرعية ودرءا للمفاسد
  .)١٦(	﴾َربَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُْم بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن 

   الوسطية معوقات �نيا:
أنه ما  ،ال خيفى على كل مطلع على النصوص الشرعية واهلدي النبوي 

واألهواء،  واالحنراف الضاللينتشر فيه  من جمتمع تغيب عنه الوسطية واالعتدال إال
أو إضعافها يف ا�تمع أبرز املعوقات واملوانع اليت تقف وراء غياب الوسطية  ومن

  األمور التالية:اإلسالمي املعاصر 
اجلهل بالكتاب والسنة،واجلهل مبنهج السلف، واجلهل مبقاصد  اجلهل:  -١
مها أصل كل شر، كما  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "واجلهل والظلم،  الشريعة

ْنَساُن ِإنَُّه َكاَن ظَُلوًما َجُهوًال ﴾تعاىل قال النيب   قالو  ،)١٨(" )١٧(: ﴿ َوَمحََلَها اْإلِ
 "  ِإنَّ اللََّه َال يـَْقِبُض اْلِعْلَم انِْتزَاًعا يـَْنَتزُِعُه ِمْن اْلِعَباِد َوَلِكْن يـَْقِبُض اْلِعْلَم بَِقْبِض

ا ملَْ يـُْبِق َعاِلًما اختَََّذ النَّاُس ُرُءوًسا ُجهَّاًال َفُسِئُلوا فَأَفْـتَـْوا بَِغْريِ ِعْلٍم اْلُعَلَماِء َحىتَّ ِإذَ 
 غياب الوسطيةينتج انتشار اجلهل بني الناس واحلديث يشري بأن .)١٩(َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا

  .وما حيدثه من آثار وخيمة يف ا�تمع املسلم
ا بني طرفني مذمومني، وسطالشرع  قع تكاليفت :الغلو واإلفراط -٢

﴿ َوَال ل اهللا تعاىل:اق، جيب االبتعاد عنه، واحلذر من سبيله اإلفراطو مها: الغلو 
 .)٢٠(﴾فـَتَـْقُعَد َمُلوًما َحمُْسورًا َجتَْعْل يََدَك َمْغُلوَلًة ِإَىل ُعُنِقَك َوَال تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسطِ 
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َد َعَلْيُكْم ، فَِإنَّ قـَْوًما ((  النيب   قالو  قالو  ُدوا َعَلى أَنـُْفِسُكْم فـَُيَشدَّ َال ُتَشدِّ
َد اللَُّه َعَلْيِهْم    .  )٢١())َشدَُّدوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم َفَشدَّ

عن  ملسو هيلع هللا ىلصففيه �ي النيب " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف سياق ذم الغلو
تارة يكون باختاذ ما ليس  والتشديد ،الدين بالزيادة عن املشروعالتشدد يف 

  . )٢٢(...."واملستحب من العباداتبواجب وال مستحب مبنزلة الواجب 
املنهج الوسط العدل الذي من االحنراف عن  يف هذا االزمنةما اعرتى و 

  يف أصول الدين. الغلو واإلفراطبسبب أراده اهللا عز وجل 
وال من سنة  هي اليت مل يدل عليها دليل شرعي ال من كتاب: لبدعةا -٣

 .)٢٣(وال إمجاع وال استدالل معترب عند أهل العلم  ال يف اجلملة وال يف التفصيل
 بـَْعدَ  َفَماَذا ﴿قال تعاىل  جيب تركها البدعة ضالل عن احلق يهدي إىل النارو
األُُموِر فَِإنَّ ِإيَّاُكْم َوُحمَْدثَاِت (( :، ويقول)٢٤(﴾ ُتْصَرُفونَ  فََأىنَّٰ  ِإالَّ الضََّاللُ  احلَْقِّ   

 .فثبت )٢٥())َشرَّ األُُموِر ُحمَْدثَاتـَُها َوِإنَّ ُكلَّ ُحمَْدثٍَة ِبْدَعٌة ، َوِإنَّ ُكلَّ ِبْدَعٍة َضالَلةٌ 
إذ أن له يف الدين آثار عظيمة، وخماطر جسيمة؛ تعود ،دين الخطورة االبتداع يف 

 .على الفرد، بل ا�تمع كله
  الوسطية يف العالقات اإلجتماعية املطلب الثالث:

   العالقات اإلجتماعيةمفهوم (ا)  
أ�ا  عدة من العلماء فعرف بعضهم " العالقات اإلجتماعيةلقد عرف  

ضابط االتصال بني األفراد،أو هي مبثابة سفري بينهما،أو هي هندسة العالقات 
  . )٢٦(" الودية املتبادلة بينهما

بقوله "فهي سلوك متواتر متوقع حيدث بني عرفها فؤاد البهى السيد كما   
  .)٢٧( شخصني،فيؤثر احدمها يف األخر ويتأثر به"
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  العالقات اإلجتماعية(ب) أمهية  
 ،التواصل مع ا�تمع الذي يعيش فيهتقتضي طبيعة حياة اإلنسان البشرية 

طيع أن يعيش من مييل إىل جنسه ويأنس �م وال يست الفطرية فاإلنسان بطبيعته
أن كلمة إنسان مشتقة من األنس  :غوينيوقد ذكر بعض الل، عنهم دو�م أو بعيدا

جيب أن تكون عالقة الفرد باآلخرين معتدلة ، ، على اعتبار أن اإلنسان يأنس مبثله
   .فالبعد عن الناس واالنطواء يؤدي إىل سوء التوافق االجتماعي والنفسي

طينة  منيف اإلسالم ، فالبشر  اإلنسانية عالقةاالجتماعية هي ال عالقاتال
واحدة، مصدرهم واحد، ومآهلم واحد، منه يصدرون، وإليه يرجعون، أبناء أب 

((يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباً  واحد وأم واحدة،
عالقة أمهية  يبني ملسو هيلع هللا ىلص والرسول )٢٨(اللَِّه أَتْـَقاُكْم))َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد 

اْلُمْؤِمُن ((  ملسو هيلع هللا ىلص وقال ، )٢٩()ُكلُُّكْم ِآلَدَم َوآَدُم ِمْن تـُرَابٍ (( ملسو هيلع هللا ىلص قال الفرد باآلخرين
َر ِفيَمْن ال يَْأَلُف َوال يـُْؤَلفُ    .  )٣٠())يَْأَلُف ، َوال َخيـْ

أدل على ذلك من  والهكذا أقر اإلسالم الرابطة النسبية بني البشر  
باألمة   بدءا من األسرة، وانتهاءون ا�تمع الواحد تمام اإلسالم بالعالقات اليت تكاه

اليت تربط األسرة ببعضها، وتربط  اإلجتماعية كلها، فقد جاء اإلسالم بالعالقات
ا�تمع ببعضه؛ حيث أمر اإلسالم برب الوالدين، وصلة الرحم، وحسن اجلوار، وبذل 

نهى المر باملعروف و واألالعطف على احملتاج، واملؤاخاة بني املسلمني، اإلحسان، و 
بناء جمتمع وأمة متعاونة ل وغري ذلك مما فيه صالح الدنيا واآلخرة،  عن املنكر

   .متكافئة

وخالصة القول:إن اإلسالم يكفل للمجتمع البشري أسعد حياة ويف 
  وغريها.تطبيق تعاليمه حل جلميع مشاكلنا االجتماعية 
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  أسس العالقة االجتماعية يف اإلسالم(ج) 
 نييطالب املسلم فهو ا�تمع املسلم عليه يبين وضع أسساإلسالم إن ا

 ا اإلسالم لصنعوا جمتمعا فريداالقواعد اليت جاء �و سس األبتطبيقها، ولو طبق تلك 
 الدنيا واآلخرة. كل سعادة  جيمع قضوا على مجيع مشاكلهم، وأصبح ا�تمع املسلمو 

إن ا�تمع املسلم يقوم على جمموعة من العالقات االجتماعية اليت تنظم عالقات 
اجتماعية كثرية كالشورى  عالقاتوهناك  أفراده وتنظم حيا�م العامة واخلاصة

ومن حسن اخللق  وحسن اخللق ،والعدالة االجتماعية وحقوق املرأة وحترير الرقيق
اعية اليت حث عليها اإلسالم ومن األخالق حث املسلم تعزيز العالقات االجتم

ويعني ،  عليها، أن يصل الرحم، وحيمل الكل، ويكسب املعدوم، ويقري الضيف
وهكذا وضع اإلسالم أسس الروابط  ويغيث ذااحلاجة امللهوف على نوائب الدهر

  ، األمور التالية:سس،ومن هذه األاالجتماعية
 :التوحيد اإلهلي -١ 

بط ر ي الذي التوحيد اإلهليهو  األول يف العالقات االجتماعيةاألساس 
الوحدة العقائدية جتمع قلوب الناس على مبدأ واحد، وتدفعها يف اجتاه  إناألمة ف
دعا ، مجيع الفوارق األخرى سواء كانت اقتصادية أو قومية أو وطنية وتذوب واحد

يقول تعاىل: ((َوِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم  اإلسالم إىل اجتماع الناس على توحيد اهللا تعاىل،
د أعظم رابطة يف توحيد يالتوح وال شك أن، .)٣١(أُمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا َربُُّكْم فَاتـَُّقون))

  .العالقة االجتماعيةفبالتوحيد يتحقق ،األمة ال تفوقها رابطة أخرى
دات أفراده فا�تمع املسلم هو الذي تتمثل فيه العبودية هللا وحده يف معتق

ف من ا جانب ختلمهم االجتماعي وتشريعا�م، وأميوتصورا�م، كما تتمثل يف نظا
 هذه اجلوانب يؤدي إىل ختلف اجلوانب األخرى.
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   :لتواصل االجتماعيا-٢
على التكامل والتكافل ال على احلسد  ا�تمع املسلم ة تقوم حيا

حيب ألخيه ما حيب لنفسه فهم   أن املسلم علىب جيف  والتباغض والصراع الطبقي
  .وكاجلسد الواحد يكمل بعضهم بعضا كالبنيان

املؤمنون يف ترابطهم كمثل اجلسد الواحد حيس كل عضو  وعلى هذا األساس جعل
ِهْم َوتـََعاطُِفِهْم َمَثُل ((بآالم األعضاء األخرى يقول:  َمَثُل اْلُمْؤِمِنَني ِيف تـََوادِِّهْم َوتـَرَامحُِ

   .)٣٢())ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َسائُِر اجلََْسِد بِالسََّهِر َواحلُْمَّىاجلََْسِد؛ 
يدعو إىل أن يتعرف الناس على و يذم الرهبنة والعزلة سالمي ا�تمع اإلو   

وجعل  ، )٣٣(تعاىل: ﴿َ َجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ...﴾ قال بعضهم بعضا 
 )٣٤())خري الناس انفعهم للناس  ((: هأفضلخري العمل و الناس ونفعهم من  خدمة

.  
  : النصرة والتعاون -٣ 

وهلذا  على أساس اإلنسانية أنه يتعاونه وينصره املسلم مبعين املسلم يتوىل نإ
مهما كان  أو يقتل إنسانا ،أو خيدع ،أو يغدر ،على املسلم أن يظلم اإلسالم حرم

ومن  ، )٣٥(((َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض)) عز وجل:قال  بال حق
تكوين األمة ال يتم إال من خالل االهتمام بالعالقات اليت تربط بني  الواضح أن

  .أبنائها املنضوين حتت لوائها وبني اجلماعات األخرى اليت تدعوهم إىل اخلري
الرفق نشئ فيهم يوأن  همحفظ حقوقعلى  مشعبهريب يأن ني املسلمقادة فعلى 

 العنف ميهم من األفكار اليت تغذيحيأن كراهية العنف والطغيان و و اخللق  وحسن
  . اإلرهابأو 

  الوسطية يف العالقات االجتماعية�نيا: 
إن اإلسالم هو دين الوسطية يف كل شيء، ويف سائر العالقات، يف 

الوسطية يف العالقات فوالعادات واملعامالت، ويف سائر األحوال،   العبادات
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هي اليت تقوم على األلفة و أن تكون عالقة الفرد باآلخرين معتدلة تعين  االجتماعية
واملودة والرمحة، وبذل املعروف للكافة من غري انتظار مقابل. أما العالقات اليت 

اقتصادية، أو  وتنتهي بانتهائها فإ�ا عالقات عالقات مالية أو املادي تنشأ للمصاحل
إلجياد يوصى  اإلسالم، فسياسية، ولكنها بكل األحوال ليست عالقات اجتماعية 

جمتمع فاضل يتعاون فيه كل الناس ويؤدي كل واحد فيه دوره بأمانة وصدق 
  . وإخالص فينفع نفسه ونفع جمتمعه

ية الوسطية هي العالقات اليت تقوم على العالقات االجتماعب املقصودف
والبعد عن فيه التفريط  وعدم اجلنوح إىل اإلفراط أو يف العالقة اإلنسانية الوسطية

الغلو واالحنالل، واملوازنة بني املعاين املتناقضة أواملتقاطعة، وتقدمي األهم على املهم، 
االختالط، وال  فال مبالغة يف، يف ضوء ذلك ينبغي أن تنشأ األجيال الصاعدة

  . ولكن خري األمور الوسط، إسراف يف اهلجر واالنزواء
أن تكون عالقة  يف العالقات االجتماعية الوسطية يف ضوء ما سبق تعين

  . الغلو واملبالغةبغري الفرد باآلخرين معتدلة 
    : فقه الوسطية عند الصحابةثايناملبحث ال 

  يف التوسط  ملسو هيلع هللا ىلصاملطلب األول: متابعة الصحابة هلدي النيب       
يدعو إىل الوسطية، فال غرو أن جند صحابته كان   ملسو هيلع هللا ىلصالرسول ال شك أن 

من بعده يدعون إليها. وكيف ال، وهم تالميذ املدرسة احملمدية املخلصون وقد 
ِل اللَِّه أُْسَوٌة ُسو َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف رَ  ﴿اختذوا رسوهلم أسوة حسنة، قال اهللا هلم: 

لم يكونوا حيبون ف ،)٣٧(﴾َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدونَ ﴿وقال تعاىل:  .)٣٦(﴾...َحَسَنةٌ 
  :م رمحه اهللاقال ابن القي .أن حييدوا عن سنته قيد شعرة

، وهم أتقى ملسو هيلع هللا ىلص النيباس باحلالل واحلرام بعد هم أعلم الن حابة فالص"
وأحرصهم على تعليم الناس ما حيبه اهللا ويرضاه ، فكما اخللِق وأخشاهم هللا تعاىل، 

  . )٣٨("قنيفتني والعلماء املتامل أ�م سادة األمة وأئمتها وقاد�ا فهم سادات
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لقيم اإلسالم وأخالقه على االعتدال اجلامع  ومن هذا املعىن امتثاهلم 
حملاسن كل خلق حممود بني خلقني مذمومني، كما وصفهم القرآن يف قوله جل 

نَـُهمْ ﴿شأنه:  اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَمحَاُء بـَيـْ  .)٣٩(﴾ ُحمَمٌَّد َرُسوُل اِهللا َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ
تقابالن وكل منهما يف موضعه فجمع هلم يف الوصف بني الشدة والرمحة ومها م

  أي بأن أتقن وجتنب الغش وقام حبق الصنعة .حممود:
 ومن شرعي مطلب اهللا سبحانه تعاىلإن حتقيق الوسطية الىت يرتضيها 

يدعون و  قوالوعمال وحتكيمايف التوسط  ملسو هيلع هللا ىلصهلدي النيب   متابعة الصحابة ذلك
التوسط وكراهته للتنطع  يف ملسو هيلع هللا ىلصفقد رأوا رضي اهللا عنهم هدي النيب ،  إىل الوسطية

والغلو وحثه عليه الصالة والسالم على القصد واالعتدال، وشاهدوا من أحواله 
فلم ميلكوا إال ، العدوو  الشريفة احلاملة على الرفق والرمحة والعدل مع الصديق

مبا  يف هديه ملسو هيلع هللا ىلصلنيب ل تابعتهممل بعض مناذج ميكننا أن منثل متابعته يف ذلك كله،
   :يلي

الوسطية يف املوعظة مبا فهموه وشاهدوه من حال  امتثل الصحابة 
كنا جلوسا عند باب عبد اهللا ننتظره فمر بنا يزيد بن "  ؛ عن شقيق قال: ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

معاوية النخعي فقلنا: أعلمه مبكاننا، فدخل عليه فلم يلبث أن خرج علينا عبد اهللا 
يكم إال كراهية أن أملكم، إن فقال: إين أخرب مبكانكم فما مينعين أن أخرج إل

  .)٤٠(" كان يتخولنا باملوعظة يف األيام خمافة السآمة علينا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
إذا مسع من رسول اهللا   بن عمرعبد اهللا كان "  وعن أيب جعفر قال: 

   . )٤١(" حديثا مل يعده ومل يقصر دونه ملسو هيلع هللا ىلص
معىن  وأنه يكون بأمرين:ترك اإلفراط: وهوالتوسط فتأمل حقيقة اتباع  

  وترك التفريط: وهو معىن قوله: مل يقصر دونه.، قوله: مل يعده
من مقتضيات فقه التوسط إعطاء كل حكم شرعي مرتبته اليت دلت عليها 

   ال تفتقد فيه هذه احلقائق؛ فمن ذلك: األدلة وفقه الصحابة 
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قرأ السجدة على املنرب مث سجد وسجد معه الناس، مث  أن عمر روي 
يف كرة أخرى فلما قرب من موضعها �يأ الناس للسجود، فلم يسجدها، إنه قرأها 

  .)٤٢(وقال: إن اهللا مل يكتبها علينا إال أن نشاء
صلى بنا عمار صالة فأوجز فيها فأنكروا ذلك، "عن أيب جملز قال: و 

دعوت فيهما بدعاء كان  فقال: أمل أمت الركوع والسجود قالوا: بلى، قال: أما إين
على ما كان  د هم بأنه ما زافانظر كيف حاج .)٤٣(.."يدعو به ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا
   يفعله. ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
كان أيب إذا صلى يف املسجد جتوز وأمت "  وروى مصعب بن سعد قال:  

الركوع والسجود، وإذا صلى يف البيت أطال الركوع والسجود والصالة، قلت: يا 
البيت أطلت؟ قال: يا بين إنا أبتاه إذا صليت يف املسجد جوزت وإذا صليت يف 

  . )٤٤(" أئمة يقتدى بنا
رجال من  استعمل عمر بن اخلطاب " فعن أيب عثمان النهدي قال:  

ببعض ولده فقبله،  بين أسد على عمل فجاء يأخذ عهده، قال: فأيت عمر 
قال: أتقبل هذا! ما قبلت ولدا قط. فقال عمر: فأنت بالناس أقل رمحة هات 

     .)٤٥(" يل عمال أبدا عهدنا ال تعمل
وغلظته يف احلق ومع ذلك فتأمل يف هذه الرمحة  شدة عمر  فمعلوم 

  باألهل واألمة.
فهموها من اإلسالم هي عزة يف تواضع وأن الكرب ليس ومن الدروس اليت 
 رأيت عمر بن اخلطاب "  قال عروة بن الزبري. له إىل نفوسهم من سبيل

ملا أتاين " أمري املؤمنني، ال ينبغي لك هذا، فقال:  على عاتقه قربة ماء فقلت: يا
  .)٤٦("الوفود سامعني مطيعني، دخلت نفسي خنوة، فأردت أن أكسرها

أنه كان يشرتي حلما بدرمهني يوم األضحى، ويقول  وعن ابن عباس 
   .)٤٧(" لعكرمة: من سألك فقل هذه أضحية ابن عباس، وكان غنيا
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يف  ملسو هيلع هللا ىلصهلدي النيب  رضي اهللا عنهم الصحابةتابعة هذه بعض النموذج مل
  .التوسط

  الواردة يف التوسط الصحابةأقوال  املطلب الثاين:
 عمال ملسو هيلع هللا ىلصهلدي النيب متابعة  الوسطية منهجا يف مل ميتثل صحابة  

فحسب، بل أوصوا اجليل الذي ترىب على أيديهم و�ل من صايف معينهم بالتوسط 
فصدرت عنهم درر من الوصايا والنصائح ما أحوج األمة اليوم إىل امتثاهلا، ويف 

   :ا يليمب ميكننا أن منثل،هذه الوصايا دليل على مشروعية إحياء فقه التوسط 
ال يكن "قال: أنه  عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني الفاروق  عن روى

إذا أحببت فال تفرط، فتكون مثل كلف ومعناه  .)٤٨(" حبك كلفا وال بغضك تلفا
علينا أن ف ا تود أن من تبغضه بتلفه.النساء والصبيان، وإذا أبغضت فال تفرط إفراط

بإنصاف  ال نتجاوز فيها احلدود، حىت ال نقع يف مشاكل فيجب التعامل مع اآلخر
  .وموضوعية، وأن يكون احلب والبغض مبيزان

األوسط، يلحق به التايل، .)٤٩(خري هذه األمة النمط" قال: علي و 
يعطينا املنهج .هذه الوصية الغلو والتقصري علي كرهف .)٥٠(" ويرجع إليه الغايل
  احلياة. قضايا يف مجيعالقومي، للتعامل 

" ال يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقين   وقال: عمر 
  .)٥١( فقد علمتم أن السماء ال متطر ذهبا وال فضة

من و فلننظر إىل هذا الفهم الراقي لإلسالم فهو دين العمل واإلنتاج 
وفيه درس عظيم  ،الواجب علينا أن نسعى ونتوكل على اهللا ونأخذ بأسباب الرزق 

اع عن العمل مدعني أن العمل ينايف التوكل على اهللا ألولئك الذين حاولوا االنقط
  . تعاىل
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أال أخربكم بالفقيه كل الفقيه من مل يقنط " قال:   علي عن وروى
الناس من رمحة اهللا ومل يؤمنهم من مكر اهللا، ومل يرخص هلم يف معاصي اهللا ومل يدع 

  .)٥٢(" القرآن رغبة عنه إىل غريه
بالفقيه كل الفقيه من مل يؤيس عباد اهللا  ئكمأال أنب" أيضا:  وقال علي

   . )٥٣("من روح اهللا، ومل يؤّمنهم من مكره
ييأس املذنبون من رمحته، بل البد من ينبغي إخافة الناس من اهللا فالاي 

منه ورجع إىل اهللا عز  ذنب دونه إذا آمن اإلنسان وتاب تفهيمهم بأن الكفر وكل
   .اهللا يغفر له ذلك ويرضى عنه وجل ، فان

الرتغيب والرتهيب يف  ،وذلكواالستنباط لفهم الدين هذا النموذجفانظر 
  . هذا ما حنتاجه اليوماإلسالم ، و  آن واحد، وعدم التفريط يف ثوابت دين

حني ذكر حامل القرآن، فقال: قوله:   يروى عن علي بن أيب طالبو 
 .)٥٤("غري الغايل فيه، وال اجلايف عنه"

  . )٥٥(مثله   ايب موسى األشعري يروى عنو 
غري املتجاوز احلد يف العمل به ، وتتبع ما خفي منه واشتبه  :غري الغايل فيه

  .عليه من معانية
إحكام قراءته وغري املتباعد عنه  املعرض عن تالوته و  :وال اجلايف عنه

  .والعمل مبا فيه وإتقان معانيه
وحاصله أن كال من طريف اإلفراط والتفريط مذموم  واحملمود هو الوسط 

  .يف مجيع األقوال واألفعال السنةالعدل املطابق 
أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك " يقول:   علي وكان

  . )٥٦("  يوما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما
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وإحسان الظن بإخوانه املسلمني األصل يف املسلم سالمة الصدر 
لود هلم، لكن اندفاع العواطف حبا وبغضا إذا جاوز احلد وإخالص احملبة وصفاء ا
  .الشرع طالبهاالعتدال يف األمور ي فهو مذموم، والشك أن

اإلنسان جيب  أن،وغايته هو: االعتدال يف اخلري ويف الشرقول فقه هذا ال
بغض، ال ينبغي ا يف احلب ويف اليكون وسطأن و  يف كل شيء اعليه أن يكون وسط

ه، والعكس للمسلم أن يكون حبه مبالغا فيه خشية أن ينقلب يوما ما إىل ضد
ا ا مالحتمال أن يصري هذا البغيض يوم اأن ال يكون بغضه شديدو بالعكس: 

   ا. حبيب
عمل آلخرتك كأنك ااعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا و "  عن علي

  .)٥٨(  عبد اهللا بن عمرو عن مثله يف املعىن واأللفاظيروى و .)٥٧(" متوت غدا
يشري إىل حالة فيما يتعلق بعالقة اإلنسان بالدنيا واآلخرة.. فالدنيا 
بطبيعتها وماديتها جتعل اإلنسان يركن إليها وينسى أمر آخرته ، فرتاه يسعى لتحقيق 

فرتاه ينكفأ كذلك من أراد أن يسعى إىل اآلخرة   و رغباته وشهواته بأي مثن كان
وكال ، عن الدنيا ويزوي بنفسه جبو من العبادة والذكر مبا جيعله يعطل حياته برمتها

بل املطلوب هو حالة من التوازن بني ما يتعلق بالدنيا وبني  الطريقتني خاطئتني
وز أن نفرد شطرا وهذه احلكمة جيب أن تؤخذ بشقيها معا ، وال جي .يتعلق باآلخرة

  .منها دون اآلخر
إين ألكره أن أرى الرجل فارغا ال يف أمر دنياه وال : " ال ابن مسعودوق

  .)٥٩(يف أمر آخرته "
سأل اإلنسان عن وقته الذي أمضاه طيلة ولذا ي الوقت أمثن ما ميلكه البشر

ال ينبغي  ،لذاأباله  وعن شبابه فيمأفناه  عن عمره فيمسأل يوم القيامة في حياته
للعاقل أن يرى إال ساعيا يف حتصيل حسنة ملعاده أو درهم ملعاشه . وهو موافق 

  .لروح هذا الدين العظيم الذي حيث على العمل ويكره العجز والكسل
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القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من  ": أنه قال وعن ابن عباس
السنة خري من االقتصاد يف "  : قال. و )٦٠(" مخسة وعشرين جزءا من النبوة

  .)٦١("االجتهاد يف البدعة
إن املتأمل يف حال كثري من املسلمني اليوم جيد منهم التهاون والتكاسل يف 

 بالبدع واحلرص يف العمل تطبيق السنة ، لكن لألسف نرى منهم حتمسا شديدا
،وألن أن من عواقب البدع واحملدثات هجر وإماتة السنن بني الناسو  اإلتيان �ا على
  .املعصية يتاب منها و البدعة ال يتاب منهاعة أحب إىل الشيطان من املعصية ،البد

: (رحم اهللا من حفظ لسانه، وعرف زمانه، أنه قال وعن ابن عباس
  .)٦٢(واستقامت طريقته)

  (رحم الّله من حفظ لسانه) أي صانه عن التكلم فيما ال يعنيه
  وعرف زمانه) أي ما يليق به فعمل على ما يناسبه ( 

  (واستقامت طريقته) أي استعمل القصد يف أموره
 قالف  وصيهميأن ملا طلبوا  هل الكوفةأل الدرداء ابو كانت الوصية 

فليعطوا القرآن خزائمه فإنه حيملهم على القصد والسهولة وجينبهم اجلور هلم "
  .)٦٣(" واحلزونة

قد مات،  من كان مستنا فليسنت مبن":   وقال عبد اهللا بن مسعود
   . )٦٤("فإن احلّي ال تؤمن عليه الفتنة
�م يوزنون أل وجوب أخذ العلم من أهله الراسخني فيهيدل هذا األثر على 

مبيزان احلق ومدى لزومهم للسنة وعدم الغلو فيهم وخاصة األحياء منهم مهما أوتوا 
  من العلم.

ة خري من اجتهاد يف سبيل وسن إن اقتصادا" قال:  وعن أيب بن كعب 
، أن اقتصادا وأ اجتهادا تإن كانفلكم، اعمأيف خالف سبيل وسنة، فانظروا 

  .)٦٥("كون على منهاج األنبياء وسنتهمت
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اجتناب و فالوسطية هنا تعين: التمسك بالسنن واالجتهاد عند العمل �ا
  البدعة وتركها، وليس الوقوف وسطا بني السنة والبدعة.

يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا ":   وقال حذيفة بن اليمان
  .)٦٦("  ميينا ومشاال، فقد ضللتم ضالال بعيدابعيدا ، فإن أخذمت

واالستقامة هي التمسك بالقرآن والسنة ،اسلكوا طريق االستقامة اي 
تقامة لفتم األمر وأخذمت غري طريق االسخاوإن  وفعال وتركا. قوال ،بفهم سلف األمة

املستقيم  يف احلقيقة والواقع املشاهد أن كل من احنرف عن الصراط،و  ضللتمفقد 
   .فقد ضل ضالال بعيدا

.واملعىن أن )٦٧(" احلسنة بني السيئتني"يقول:   حذيفة بن اليمان وكان
من جانب اإلفراط والتفريط و ،  اإلفراط والتفريط مها : اخلري بني طرفني مذمومني

  هذين وهو حسنة بني سيئتني .فقد اهتدى ألن احلق وسط بني 
   إنكار الصحابة على الغالني واملتنطعنياملطلب الثالث: 

شد�م على التنقص من معامل الدين و  الوسطية منهج فهم الصحابة 
فإن التاريخ نقل لنا من صور ، الرد إىل منهج العدل واالعتدال و  أو حتريفها

الذين تلقوا �م يف حيا التوسطفقه و مرجعية املنهج الوسطيو االعتدال والتوسط
بالتوسط بني اإلفراط بامليل إىل وهي كلها صور شاهدة  ملسو هيلع هللا ىلصالشريعة من النيب تعاليم 

�ا؛ من خالل  ميكننا توضيح وعي الصحابة ، القوة والتفريط باالستهانة 
  : اآلتية اآلثار

يف وجه مانعي الزكاة يف تلك  ولعل الوقفة الشاخمة لسيدنا أيب بكر 
واهللا ألقاتلن من فرق حيث قال " الظروف الصعبة خري مثال نقدمه يف هذا السياق

و�ا إىل واهللا لو منعوين عناقا كانوا يؤدالزكاة حق املال.  بني الصالة والزكاة فإن
  .)٦٨(" لقاتلتهم على منعها ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا
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 ،قال يوما حدث بالل بن عبد اهللا بن عمر أن أباه عبد اهللا بن عمر 
فقلت: أما أنا  "ال متنعوا النساء حظوظهن من املساجد"  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا :لقا

فسأمنع أهلي فمن شاء فليسرح أهله، فالتفت إيل وقال: لعنك اهللا لعنك اهللا لعنك 
     .)٦٩( أمر أن ال مينعن! وقام مغضبا ملسو هيلع هللا ىلصاهللا تسمعين أقول: إن رسول اهللا 

صدق النساء، أال ال تغلوا أال ال تغلوا " :يقول عمر عن وورد يف األثر 
 صدق النساء فإ�ا لو كانت مكرمة يف الدنيا أو تقوى عند اهللا كان أوالكم �ا النيب

امرأة من نسائه وال أصدقت امرأة من بناته أكثر من  ملسو هيلع هللا ىلصما اصدق رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص
  .    )٧٠("اثنيت عشرة أوقية

فقالوا نتم أمن "ناسا من أهل اليمن فقال:  لقى عمر بن اخلطاب 
متوكلون قال: كذبتم انتم متكلون إمنا املتوكل رجل ألقى حبه يف الرتاب وتوكل على 

  .)٧١("رب األرباب
ومن هذا الباب أيضا أن التدقيق يف الشبهات إمنا يصلح ملن استقامت 
أحواله كلها وتشا�ت أعماله يف التقوى والورع، فأما من يقع يف انتهاك احملرمات 

فإنه ال حيتمل له ذلك بل ينكر عليه،  ذلك ن يتورع عن شيء من الظاهرة مث يريد أ
يسألونين عن دم "ملن سأله عن دم البعوض من أهل العراق:  قال ابن عمر 

    .)٧٢("  يقول: مها رحيانتاي من الدنيا ملسو هيلع هللا ىلصالبعوض وقد قتلوا احلسني، ومسعت النيب 
أن يقبض  تعلموا العلم قبل" قال  أنه  عبد اهللا بن مسعود وروي عن

  .  )٧٣("وقبضه أن يذهب أهله، أال وإياكم والتنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق
 ملسو هيلع هللا ىلصمن يعذرين من معاوية أحدثه عن رسول اهللا "  وقال: أبو الدرداء

  .  )٧٤(" وخيربين برأيه ال أساكنك بأرض أنت �ا
أن قوما يقعدون بني   وعن أيب البخرتي قال: بلغ عبد اهللا بن مسعود 

املغرب والعشاء يقولون: قولوا كذا قولوا كذا، قال عبد اهللا: إن فعلوا فآذنونين، فلما 
جلسوا أتوه فانطلق معهم وعليه برنس، فأخذوا يف تسبيحهم فحسر عبد اهللا عن 
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رأسه الربنس وقال: أنا عبد اهللا بن مسعود فسكت القوم، فقال: لقد جئتم بدعة 
، قال عمرو بن عتبة بن فرقد: أستغفر اهللا يا ملسو هيلع هللا ىلص ضللنا أصحاب حممدظلما؛ وإال ف

 .)٧٥(...ابن مسعود وأتوب إليه. فأمرهم أن يتفرقوا
  همفتاو و  حتكيم الصحابة إىل التوسط املطلب الرابع:

؛ احتكامهم إىل الوسطية وحتكيمهم ملا   ومن فقه التوسط الصحابة 
نقدم بعض كان جاريا على االعتدال بني الغلو واجلفاء من اآلراء ويف هذا السياق 

     النماذج:
بعث سفيان بن عبد اهللا ساعيا، فرآه بعد أيام يف   وروى أن عمر 

املسجد فقال له: أما ترضى أن تكون كالغازي يف سبيل اهللا قال: وكيف يل بذلك 
 .)٧٦(أحتسب علينا السخلة قال:يقولون ماذا قال:يقولون وهم يزعمون أنا نظلمهم

أحسبها ولو جاء �ا الراعي حيملها على كفه، وقل هلم: إنا ندع  فقال: عمر
  .)٧٨(" واملاخض والفحل.  والرىب .)٧٧(األكولة

فانظر إىل تعليله احتساب السخلة بأنه يرتك السمينة والفحل وما يربيه 
وهي كلها من كرائم األموال، ولذلك يأخذ الساعي من الوسط بعد أن  الراعي

 تصنف الشاء ثالث أصناف.
ضرير البصر يسأل الناس ، فقال من أنت  جالرأى ر  هأن  عنه وروى

بيده،  عمر قال يهودي، فقال فما أجلأك إىل هذه  قال : اجلزية والسن ، فأخذ 
ملال، بشئ من املنزل، مث أرسل إىل خازن بيت ا .)٧٩(وذهب إىل منزله فرضخ له

 اهللا ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته، مث خنذله عند اهلرم.وقال: انظر هذا وضرباءه فو 
.والفقراء هـم املسـلمون وهذا من املساكني من أهل الكتاب، وضع عنه اجلزية وعن 

  .)٨٠(ضربائه " 
برجل يكيل كيال كأنه يعتدي فيه،  مر ابن عمر"عن أيوب قال: و  

و�ى عن  فقال له: وحيك ما هذا فقال له: أمر اهللا بالوفاء، قال: ابن عمر
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ينهى عن االعتداء و  جيب إيفاء الكيل والوزن وحيرم تطفيفهمااي  . )٨١(" العدوان
  .فيهما مبجاوزة احلد املطلوب، فيأخذ كل من املتعاملني حقه على النصفة والعدل

كيف ينزل الصحابة أوامر الشرع يف تناسق كلي جتري به مصاحل فتأمل  
    .ملسلمني مجيعا على السواء والعدلا

كنا باألهواز نقاتل احلرورية فبينا أنا على "  وعن األزرق بن قيس قال: 
جرف �ر إذا رجل يصلي، وإذا جلام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه، وجعل 

فجعل رجل من اخلوارج يقول: اللهم برزة األسلمييتبعها. قال شعبة: هو أبو 
افعل �ذا الشيخ فلما انصرف الشيخ قال: إين مسعت قولكم، وإين غزوت مع 

 إن كنت ست غزوات أو سبع غزوات ومثانيا، وشهدت تيسريه، وإين ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
  . )٨٢("من أن أدعها ترجع إىل مألفها فيشق علي أرجع مع دابيت أحب إيل
وأحواله الدالة على  ملسو هيلع هللا ىلص من أفعال النيب  أبو برزة  فقد استخلص

التيسري ما جعله يتبع دابته وهو يف صالته ومل يكن له دليل خاص يف املسألة وقد 
رد على من شدد عليه يف أن يرتك دابته معلال ذلك بأنه لو فعل ألفضى به إىل 

     .املشقة، وهذا هو االعتدال
وفقههم جريان الفتوى   ومن حضور التوسط يف فكر الصحابة 

عندهم على التوسط بني الغلو واجلفاء حىت إن الصياغة اللفظية يف كثري منها 
    .لتشهد لالعتدال والقصد

يف الرجل يتزوج املرأة على " قال: عن احلكم بن عتيبة أن عليا 
  .  )٨٣(" قال: النكاح جائز، وهلا صداق مثلها، ال وكس وال شطط، حكمها

أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فلم يفرض هلا صداقا " عن ابن مسعودو 
ومل يدخل �ا حىت مات عنها، فقال: هلا صداق نسائها ال وكس وال شطط وعليها 

  .)٨٤(" العدة وهلا املرياث
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باملدائن ، فكتب   يهودية  تزوج حذيفة :عن شقيق بن سلمة قالو 
فكتب إليه  أحرام هي أن خل سبيلها ،فكتب إليه حذيفة "   إليه عمر

  .)٨٥(" ال ولكن أخاف أن تواقعوا املومسات منهن عمر
وأيب  ملسو هيلع هللا ىلصكان الطالق على عهد رسول اهللا "أنه قال:   عن ابن عباس

إن الناس قد  عمر :بكر وسنتني من خالفة عمر طالق الثالث واحدة؛ فقال
  . )٨٦(" استعجلوا يف أمر كانت هلم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم

على خالف ما أفىت وبيعها،  ضالة اإلبل رأى التقاط عثمان  روي أن
  .)٨٨(" فإن جاء صاحبها أخذ مثنها.)٨٧(ملسو هيلع هللا ىلصبه رسول اهللا 

وذلك ألنه رأى الناس قد امتدت أيديهم إىل احلرام، فقطع ذلك �ذا  
  . التدبري الذي يصون احلقوق ألصحا�ا

حجري يتيما أفأشرب أن رجال سأله فقال: إن يف "   عن ابن عباس
من اللنب قال: إن كنت ترد ناّد�ا، وتلوط حوضها، و�نأ جرباها؛ فاشرب غري 

  .)٨٩(" مضر بنسل وال ناهك يف حلب
ويف ختام هذا العرض هذه شهادة من اجليل الذي ترىب على يد الصحابة 

م الكرام وتلقى عنهم؛ حنسبها تأصيال وتأكيدا وتقريرا ملا جاء فيه؛ ملعرفتهم �
وليس بعد ذلك ملدع خالف هذا سوى  - وليس اخلرب كالعيان- ومشاهد�م هلم 
  .التنطع والتعصب

سبحانه عما وقع  فأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن أكون قد وفقت يف ذلك، واستغفره
 على نبينا وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللافيه من اخلطأ والزلل ، 

أمجعني.حممد وآله وصحبه   
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  اهلوامش واإلحاالت
 

 ، تاج العروس من ١٠٨/ ٦ه، ص:١٣٩٩دار الفكر  مقاييس اللغة ألمحد بن فارس بن زكريا ،معجم  )  ١
  ٢٠/١٦٧ص: ١٣٨٥جواهر القاموس ملرتضى احلسيين الزبيدي، الكويت، وزارة اإلرشاد واألنباء، 

 ٧/٤٢٦لسان العرب حملمد بن مكرم بن منظور األفريقي ، دار صادر ، بريوت الطبعة األوىل ص: )  ٢
القاموس احمليط ،القاموس احمليط حملمد بن يعقوب الفريوزآبادي  باب الطاء، فصل الواو، مؤسسة الرسالة  )  ٣

 ٨٩٣ص: ،لبنان ،للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
 ٤/٣٠٤م ، ص:  ١٩٩٠ ،بريوت - الصحاح  إلمساعيل بن محاد اجلوهري ،دار العلم للماليني )  ٤
ق اللغوية أليب البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي ، مؤسسة الرسالة معجم يف املصطلحات والفرو  )  ٥

  ٩٣٨لبنان ، ص: -م بريوت١٩٩٨الطبعة الثانية 
  ٥٢٢املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين ، مكتبة نزار مصطفى الباز، ص:    )٦
 ١٤٣سورة البقرة :    )٧
 ١/٢٥٨اعيل بن كثري ،طبعة دار التوزيع والنشر، ص: تفسري القرآن العظيم للحافظ أيب الفداء إمس  )٨
 ٥ص:  الكويت : ي:لناشري املركز العامل،وهبة الزحيلي للدكتورالوسطية مطلبا شرعيا وحضاريا     )٩

  ٧٢٥التوقيف على مهمات التعاريف معجم لغوي مصطلحي ، مكتبة مشكاة اإلسالمية ، ص :   )١٠
  ٧هـ ،ص: ١٤١٩وسطية اإلسالم للدكتور أمحد عمر هاشم ، منشورات دار الرشاد ، القاهرة ،    )١١
 ١٥٥/ ٢ه ،ص: ١٤٢٧اجلامع ألحكام القرآن حملمد بن أمحد القرطيب أبو عبد اهللا، مؤسسة الرسالة،    )١٢
هـ  ١٤١٦وىل مسند لإلمام أمحد بن حنبل، بتحقيق شعيب األرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة األ   )١٣

ه ، رقم احلديث ١٤١٥) و صححه األلباين يف "السلسلة الصحيحة" مكتبة املعارف،١١٠٥٣رقم (
)٢٤٤٨ ( 

 ٩٠سورة النحل:    )١٤
 ٧٨سورة احلج:  )١٥
 ١٢٥سورة النحل:)  ١٦
 ٧٢سورة األحزاب:  )  ١٧
ــل ، طاقتضـــــاء الصـــــراط املســـــتقيم لشـــــيخ اإلســـــالم ابـــــن تيميـــــة، بتحقيـــــق د. ناصـــــر عبـــــدالكرمي   )١٨ ، ١ العقـــ

 ١/١٢٨ص: هـ،١٤٠٤
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رقم احلـديث ،اجلامع الصحيح لإلمام البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، دار طوق النجاة  )  ١٩
)١٠٠  ( 

 ٢٩سورة اإلسراء:  )  ٢٠
بــريوت رقــم  ،سـنن أيب داود لإلمــام ايب داود ، كتــاب األدب ، بــاب يف احلســد ،املكتبــة العصــرية، صــيدا    )٢١

 ٤/٢٧٦ص: ٤٢٦٠احلديث: 
 ٢٨٣/ ١اقتضاء الصراط املستقيم، ص:   )٢٢
 ٢١٠هـ ص: ١٤١٢االعتصام للشاطيب أيب إسحاق إبراهيم بن موسى ، دار ابن عفان، السعودية،   )٢٣
 ٣٢سورة يونس:   )٢٤
 ٣/١٥٣، ص:  ٢مسلم ،  دار الفكر ـ بريوت ط صحيح لإلمام)  ٢٥
 ٩ص: ١٩٨٠، ٢لفؤاد البهى السيد ،دار الكتاب احلديث، الكويت طعلم النفس االجتماعى    )٢٦
 ١٠املرجع السابق ص:   )٢٧
  ١٣سورة احلجرات :   )٢٨
 )٢٩٢٠م رقم احلديث: ( ١٩٩٦جامع الرتمذي لإلمام الرتمذي ، دار الغرب اإلسالمي،   )٢٩
 )٦٦٦٢هـ ، رقم احلديث: ( ١٣٥١اجلامع الصغري للسيوطي، مصطفى البايب احلليب  )  ٣٠
  ٥٢سورة املؤمنون :   )٣١
 ) واللفظ له٢٥٨٦) ، وصحيح مسلم، رقم احلديث:  (٦٠١١صحيح البخاري، رقم احلديث:  (   )٣٢
 ١٣سورة احلجرات  )  ٣٣
) ١٣٤٦اجلامع الكبري لإلمام الطرباين سليمان بن أمحد أيب القاسم ، مكتبة ابن تيمية، رقم احلديث: (  )  ٣٤

 )٢٦٢٣وأورده األلباين يف صحيح الرتغيب رقم احلديث:  (
 ٧١سورة التوبة : )  ٣٥
 ٢١األحزاب:سورة  )  ٣٦
 ١٥٨سورة األعراف:   )٣٧
 ١/١٤: أيب بكر أيب عبد اهللا ،دار ابن اجلوزي ، ص حممد بن إعالم املوقعني البن قيم اجلوزية )  ٣٨
 ٢٩سورة الفتح: )  ٣٩
 ٤/٢١٧٢)، ص: ٢٨٢١صحيح مسلم ، كتاب الرقاق، باب االقتصاد يف املوعظة، رقم احلديث: (   )٤٠
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 ) ٤دار إحياء الكتب العربية رقم احلديث: ( ،سنن ابن ماجه: املقدمة، باب اتباع سنة رسول اهللا )  ٤١
  ٣/٢٤٧،ص: هـ١٤١٢للشاطيب أيب إسحاق إبراهيم بن موسى ، دار ابن عفان، السعودية، املوافقات  )  ٤٢
   )١٧٦٠٥مؤسسة الرسالة،رقم:(،رواه أمحد يف أول مسند الكوفيني باب بقية حديث عمار بن ياسر )  ٤٣
ه باب يف ١٤٢٢مية ،جممع الزوائد أليب احلسن نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي، دار الكتب العل   )٤٤

  ١/١٨٢االقتداء بالسلف، ص: 
 ٩/٤١ص:،ه١٤٢٤السنن الكربى للبيهقي حممد بن احلسني بن علي بن موسى، دار الكتب العلمية، )  ٤٥
ه،ص: ١٤٢٣حممد بن أيب بكر أيب عبد اهللا ،دار الكتاب العريب  مدارج السالكني البن قيم اجلوزية   )٤٦

٢/٣١٥ 
، وزارة  املوطأ من املعاين واألسانيد البن عبد الرب أيب عمر يوسف بن عبد اهللا القرطيبملا يف  التهيد   )٤٧

 ٢٣/١٩٤األوقاف والشؤون اإلسالمية  املغرب، ص: 
 ) ١٣٢٢األدب املفرد لإلمام البخاري رقم احلديث: (   )٤٨
لنوع من األنواع. يقال: النمط: الطريقة، يقال: "الزم هذا النمط" والنمط أيضا الضرب من الضروب، وا )  ٤٩

 ١٤/٣٦١لسان العرب ،ص:،"ليس هذا من ذلك النمط"، أي من ذلك النوع 
ويف رواية "عليكم بالنمط األوسط، يلحق به التايل ويرجع إليه الغايل" مصنف البن أيب شيبة عبد اهللا    )٥٠

 .٧/١٠٠) ص:٣٤٤٩٨ه، ( ١٤٢٥بن حممد بن إبراهيم،مطبعة الرشد 
 ٦٥/ ٢ه ، ص:  ١٤٢٦الدين، للغزايل ايب حامد حممد بن حممد ، دار ابن حزم إحياء علوم  )  ٥١
إبطال احليل للعقبلي عبيد اهللا بن حممد بن بطة العكربي ، نشر املكتب اإلسالمي، بريوت ص:  )  ٥٢

١/١٢ 
 ١/٧٧ه ص: ١٤١٦احللية وطبقات األصفياء أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصفهاين ، السعادة مصر    )٥٣

١/٧٧ 
 )  ٣٥٦٣٩مصنف البن أيب شيبة ، رقم احلديث:  ( )  ٥٤
 ١/٤٠٨ه، ص: ١٤١٥دار املعراج الدولية للنشر  الزهد والرقائق لإلمام عبد اهللا بن املبارك املروزي ،   )٥٥
 )١٩٢٠جامع الرتمذي ، كتاب الرب والصلة ، باب ما جاء يف االقتصاد ، رقم احلديث ( )  ٥٦
السلسلة  ضعفه األلباين يف ٤٦/١٦١ريخ دمشق، مكتبة الدار،املدنية املنورة ص: رواه ابن عساكر يف تا )  ٥٧

  ٦/٤٨٩الضعيفة واملوضوعة ص: 
  ٢/٩٨٣رواه احلارث يف املسند كتاب الزهد ،   )٥٨
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 ٧/١٥٨مصنف ابن أيب شيبة ،ص:  )  ٥٩
لبنان رقم: ،دار إحياء الرتاث العريب،بريوت ،املوطأ لإلمام مالك ،باب ما جاء يف املتحابني يف اهللا   )٦٠

 ٦/٢٤)،ص:١٧١٦(
  ١١/٢٤٥دار البشائر اإلسالمية ، ص: سنن الدارمي لإلمام عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي،   )٦١
 ٣٩ / ٢ ص:ه ،  ١٤٢٦مع البحوث اإلسالمية ، جم جالل الدين، الكبري للسيوطي اجلامع    )٦٢
  ٧/١٨٧، املصنف إلبن أيب شيبة ، ص: ١٠/٢٠٦) ص:٣٣٣٠سنن الدارمي، رقم احلديث: ( )  ٦٣
سليمان بن أمحد الطرباين أيب القاسم،  لإلمام ، معجم الطرباين الكبري١/٣٠٥احللية أليب نعيم ،ص:    )٦٤

  ٩/١٥٢مكتبة ابن تيمية ،ص: 
 )٣٦٦٧٥(املصنف إلبن أيب شيب، رقم احلديث:  )٦٥
 )٧٢٨٢بخاري ، رقم احلديث: (صحيح ال   )٦٦
 ١/١٩٥يوسف بن عبد اهللا ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغرب ،ص: البن عبد الرب التمهيد   )٦٧
  )١٣٣٥صحيح البخاري ، رقم احلديث: (   )٦٨
 ٢/٢٣٩ه ، ص:  ١٤١٤دار ابن اجلوزي  الدمام   جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب، )  ٦٩
 ) ٢٧٢مسند أمحد، رقم احلديث: ( )  ٧٠
املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة  حملمد بن عبد الرمحن السخاوي مشس الدين ، دار    )٧١

 ٥١٦دار الكتب العلمية ، ص: 
 ١/١١١، ص:  ١٤١٩جامع العلوم واحلكم البن رجب عبد الرمحن ، مؤسسة الرسالة    )٧٢
 ١/٦٤سنن الدارمي ، ص:    )٧٣
 ٢٤٠جامع بيان العلم ، ص:  )  ٧٤
 ١/١٨١جممع الزوائد ، ص:  )  ٧٥
 ٧/١٤٦لسان العرب ،ص،، السخلة: ولد الشاة من املعز والضأن ، ذكرا كان أو أنثى واجلمع سخل   )٧٦
النهاية يف  األكولة: الشاة العاقر السمينة اليت تَسّمن لألكل وقيل هي اخلصّي واهلَرِمة والعاقر من الغنم.   )٧٧

 ١/٤٣ه ،ص:١٤٢١املبارك بن حممد اجلزري ، دار ابن اجلوزي   غريب احلديث واألثر البن االثري
  ٤/١٤،ص:  أفريقيا العلمي،جنوب ،ا�لسمصنف عبد الرزاق لإلمام عبد الرزاق بن مهام الصنعاين )   ٧٨
  ٢٦٧/ ١ه،ص:١٩٨٦خمتار الصحاح  حملمد بن أيب بكر ،مكتبة لبنان ،أي  أعطاه قليال من املال )  ٧٩
 ١٢٦اخلراج للقاضي أيب يوسف يعقوب بن إبراهيم ، دار املعرفة ، ص:    )٨٠
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   ٨/٦٧) ص: ١٤٣٣٨مصنف عبد الرزاق، رقم احلديث: ( )  ٨١
 )١٢١١صحيح البخاري ،رقم احلديث:( )  ٨٢
 ١٤٠/  ٦مصنف عبد الرزاق ، ص:  )  ٨٣
 ٧/٨مصنف ابن أيب شيبة ، ص:  )  ٨٤
 ٣٠٨/ ٤بريوت ، ص: –لإلمام مالك بن أنس ، دار النشر : دار صادر  املدونة الكربى )  ٨٥
  ٢/١٠٩٩) ، ص:١٤٧٢صحيح مسلم:كتاب الطالق، باب الطالق الثالث رقم احلديث:(  )  ٨٦
سئل عن ضالة اإلبل، فقال ر�ا  ((مالك وهلا، دعها فإن معهاحذاءها  وعن زيد بن خالد أن النيب     )٨٧

كل الشجر حىت جيدها))أي أن ضالة اإلبل مستغنية عن امللتقط وحفظه،أل�ا ال وسقاءها،ترد املاء وتأ
 ) ٧٧٢٢خيشى عليها ما خيشى على غريها من الضياع.صحيح مسلم،رقم احلديث:( 

 )١٤٤٩رقم احلديث ( املوطأ: كتاب األقضية، باب القضاء يف الضوال،    )٨٨
  ٦/٤السنن الكربى للبيهقي ،ص:    )٨٩
  

********************** 
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