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الوسطية واالعتدال في الشريعة اإلسالمية
Moderation and moderation in Islamic law
Humna1
Abstract
‘Islamic moderation’ has received a great deal of academic and media attention both in the West
and in the East. Yet, the denotation of the very term still remains abundantly paradoxical as
different regions and contexts provide different sheds of meanings. In the western scholarship,
Islamic moderation is concerned with liberal social norms, hermeneutics, political pluralism,
democratic process, organizational affinities, and views of state legitimacy over the monopoly of
violence, some kind of adaptation, willingness to cooperate or compromise.
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نب بعده :الوسطية واالعتدال مسةٌ ثابتة بارزةٌ يف كل ٍ
باب من أبواب اإلسالم:
احلمد ﵁ وحده ،والصالة والسالم على َمن ال ي
يف االعتقاد ،والتشريع ،والتكليف ،والعبادة ،والشهادة واحلكم ،واألمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر ،واجلهاد يف سبيل ا﵁،
واألخالق وادلعاملة ،وكسب ادلال وإنفاقو ،ومطالب النفس وشهواهتا ،ويف ىذا البحث ثالث مسائل:
ادلسألة األوىل :الوسطية يف االعتقاد.
ادلسألة الثانية :الوسطية يف العبادات.
ادلسألة الثالثة :الوسطية يف ادلعامالت.

المسألة األولى :الوسطية في االعتقاد:
الوسطية من أبرز مالمح العقيدة اإلسالمية؛ إذ ىي موافِقةٌ للحق ،ومؤيدةٌ باحلق ،وىي ِ
مناسبةٌ للفطرة ،ال إفراط فيها وال
تفريط ،فالعقيدة اإلسالمية متوسطة بني إفراط النصارى وتفريط اليهود ،وبني غلو النصارى يف ادلسيح وتطرف اليهود يف
عصيان أنبيائهم ،وتنطعِهم يف السؤال واجلدال؛ وتتجليى وسطية األمة ا﵀مدية يف نو ٍاح شىت من مسائل االعتقاد[ ،]1وقد
ت على عنصرين فقط من عناصرىا ،ومها:
َريكز ُ
األ يول :الوسطية يف اإلميان :فالنب صلى ا﵁ عليو وسلم وأتباعو ادلؤمنون يؤمنون جبميع الرسل والكتب ادلنزلة؛ كما أخرب ا﵁
ِ ِ ِِ ِ ِِ
ِ
ِِ ِ
تعاىل عنهم يف كتابو العزيز ﴿ :آمن اليرس ُ ِ
ني
ول دبَا أُن ِزَل إِلَيو من َربو َوال ُمؤمنُو َن ُكل َآم َن بِالليو َوَم َالئ َكتو َوُكتُبِو َوُر ُسلو الَ نُ َفر ُق بَ َ
ََ ُ
ِ
أ ٍ
ِ
النب صلى ا﵁ عليو وسلم يف
ك َربينَا َوإِلَي َ
َحد ِمن ُر ُسل ِو َوقَالُوا َِمسعنَا َوأَطَعنَا ُغفَرانَ َ
ك ال َمصيُ ﴾ [البقرة .]285 :وكما يبني ي
َ
حد اإلميان الواجب على األمة( :أَن تُؤِمن بِاللي ِو ومالَئِ َكتِ ِو ،وُكتُبِ ِو ،ورسلِ ِو ،والي وِم ِ
اآلخ ِرَ ،وتُؤِم َن بِال َق َد ِر َخ ِيهِ َو َشرهِ)[2].
َُ ُ َ َ
ََ
َ
َ
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الكل منهم بني ٍ
أحد من رسلو ،فيؤمن
قال الطربي رمحو ا﵁( :وادلؤمنون كليهم آمن با﵁ ومالئكتو وكتبو ورسلو ،ال يُفرق ي
ببعض ،ويكفر ببعض ،ولكنهم يُصدقون جبميعهم ،ويُِقيرون أ ين ما جاؤوا بو كان من عند ا﵁ ،وأهنم دعوا إىل ا﵁ ،وإىل
وُيالفون يف فِعلهم ذلك اليهود؛ الذين أقيروا دبوسى ،وك يذبوا عيسى ،والنصارى؛ الذين أقيروا دبوسى وعيسى ،وك يذبوا
طاعتوُ ،
ٍ
بعض ِ
رسل ا﵁ ،وأقيروا ببعضهم)[.]3
ومن أشبههم من األمم؛ الذين ك يذبوا َ
دبحمد صلى ا﵁ عليو وسلم وجحدوا نب يوتوَ ،
دلوقف كل من اليهود أو النصارى ،وإمنا ىو موقِف م ِ
فعل ِ
طي من األنبياء ليس ريد ٍ
ستق ٌل ابتداءً يتناسب مع
الو َس ي
َ ٌ ُ
وىذا ادلوقف َ
احلق ادلطلق الذي آمن بو ادلؤمنون بصرف النظر ع يمن اعتنقو أو َمن مل يعتنقو.

وُيبيوهنم
الثياين :الوسطية يف النبوة :ادلؤمنون ادلنتسبون ذلذه األمة ا﵀مدية يؤمنون برسل ا﵁ مجيعِهم ،ويُعزروهنم ويُوقروهنمُ ،
ويُوالوهنم ،ومل يعبدوىم من دون ا﵁ ،ومل يتيخذوىم أرباباً من دون ا﵁ تعاىل ،فهم بذلك وسط يف جانب النبوة بني إفراط
اليهود وتفريط النصارى ،وفيو عدية أحاديث:
ِ
ِ
أ -عن اب ٍن َعبي ٍ
النب صلى ا﵁ عليو وسلم يقول:
اس رضي ا﵁ عنهما؛ أنو َِمس َع ُع َمَر رضي ا﵁ عنو ُ
ت ي
يقول  -على المن َِربَ :مسع ُ
يص َارى اب َن َمرََيَ؛ فَِإيمنَا أَنَا َعب ُدهُ ،فَ ُقولُواَ :عب ُد اللي ِو َوَر ُسولُوُ»[ .]4قال ابن اجلوزي رمحو ا﵁( :اإلطراء:
«الَ تُطُر ِوين كما أَطَرت الن َ
اإلفراط يف ادلدح .وادلراد بو ىا ىنا :ادلدح الباطل .والذين أطروا عيسى عليو السالم ا يدعوا أنو و ُلد ا﵁ِ ،تعاىل ا﵁ُ عن ذلك،
و يازبذوه إذلاً ،ولذلك قال" :فَ ُقولُواَ :عب ُد اللي ِو ورسولُو" .فإن قال قائل :وما َعلِمنا أ ين أحداً ا يدعى يف ِ
رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو
ََ ُ ُ
ِ
بن ٍ
ول
جبل رضي ا﵁ عنو :يا َر ُس َ
وسلم ما ا يدعي يف عيسى عليو السالم! فاجلواب :أهنم بالغوا يف تعظيمو ،حىت قال معاذُ ُ
ِ
ك؟! قال« :لَو ُكن ِ
ِ
ضهم لِب ع ِ
ِ
ت ال َمرأََة
ض ِهم ،أَفَالَ نَس ُج ُد لَ َ
ت آمراً بَ َشراً يَس ُج ُد لبَ َش ٍر ،أل ََمر ُ
ُ
الليو! َرأَي ُ
ت ِر َجاالً باليَ َم ِن يَس ُج ُد بَع ُ ُ َ
أن تَس ُج َد لَِزوِج َها»[ ،]5فنهاىم ع يما َع َساه يبلغ هبم العبادة)[6].

س بن مالِ ٍ
ول اللي ِو
فقال َر ُس ُ
ك رضي ا﵁ عنو؛ أَ ين َر ُجالً قال :يَا ُزلَ يم ُد! يَا َسي َدنَا َواب َن َسي ِدنَا! َو َخي َرنَا َواب َن َخ ِينَا! َ
ب -عن أَنَ ِ َ
ِ
ِ
بن َعب ِد اللي ِوَ ،عب ُد اللي ِو َوَر ُسولُوُ،
يكم الشييطَا ُن ،أَنَا ُزلَ يم ُد ُ
ياس! َعلَي ُكم بتَ ق َوا ُكمَ ،والَ يَستَ هويَن ُ
صلى ا﵁ عليو وسلم« :يَا أَيي َها الن ُ
ِ
ِ
ِ
دين ا﵁ تعاىل
َوا﵁ِ َما أ ُِح ي
ثل ىذه األحاديث النبوية تؤكد بأ ين ( َ
ب أَن تَرفَ ُعوين فَو َق َمنزلَِت الت أَن َزلَِن ا﵁ُ عز وجل»[ .]7وم ُ
بني الغايل فيو واجلايف عنو؛ فإ ين النصارى :عظيموا األنبياء حىت عبدوىم ،وعبدوا سباثيلهم ،واليهود :استخ يفوا هبم حىت قتلوىم،
واألُيمة الوسط عرفوا مقاديرىم ،فلم يغلوا فيهم غُلُ يو النصارى ،ومل جيفوا عنهم جفاءَ اليهود)[8].
ج -عن جابر بن مسرة رضي ا﵁ عنو قال :قال رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلمَُ « :ي ِمل َى َذا العِلم ِمن ُكل َخلَ ٍ
ف ُع ُدولُوُ،
َ
ُ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ني»[ .]9والعدول ،مفردىا عدل ،ومن معاين العدل يف اللغة:
نيَ ،وانتِ َح َ
نيَ ،وَرب ِر َ
يف الغَال َ
ال ال ُمبطل َ
يل اجلَاىل َ
يَن ُفو َن َعنوُ تَأو َ
الوسط والتوسط ،و(أعدل الشيء :أوسطو ووسطو)[ .]10ومن ىنا جاء مدح النب صلى ا﵁ عليو وسلم ألىل العلم
العدول؛ أصحاب ادلنهج الوسط ،الذي ال إفراط يف منهجهم وال تفريط .يقول ابن القيم رمحو ا﵁  -يف تعليقو على احلديث:
(فأخرب أ ين الغالني ُُيرفون ما جاء بو ،وادلبطلون ينتحلون بباطلهم غي ما كان عليو ،واجلاىلون يتأولونو على غي تأويلو،
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وفساد اإلسالم من ىؤالء الطوائف الثالثة؛ فلوال أ ين ا﵁ تعاىل يُقيم لدينو َمن ينفي عنو ذلك ،جلرى عليو ما جرى على أديان
ُ
األنبياء قبلو من ىؤالء)[11].
وأخطر ما يكون الغلو والتأويل واالنتحال يف العقائد والتصورات؛ أل ين فساد العقيدة يؤدي إىل فساد التفكي ،ومنو فساد
العمل ،وقد ظهرت  -داخل األمة اإلسالمية بعض الفرق احنرفت عن جادة الصواب ،واحنرف هبا ادلسار من الطريق الوسط
والعدل إىل ذات اليمني وذات الشمال؛ فغلت يف األمساء والصفات بني التعطيل والتمثيل ،وبعضها غلت يف الصحابة ففضيلوا
البعض ،وكفيروا آخرين ،وبعضها تركت العمل واعتمدت على التوكل ،وبعضها فعل العكس ،وبعضها فصلت الدين عن
احلياة[12].
غيىا من األمم إىل أحد الطرفني كانت ىي
(وقد جعل ا﵁ُ ىذه األُيمةَ ىي األُمة الوسط يف مجيع أبواب الدين ،فإذا احنرف ُ
يف الوسط ،كما كانت وسطاً يف باب أمساء الرب تعاىل وصفاتو بني اجلهمية وادلعطلة وادلشبهة ادلمثلة ،وكانت وسطاً يف باب
ُ
ُ
ُ
ي
وصديقوىم وتركوىم من
هبم
ا
و
ن
فآم
هبم،
ذ
ك
و
اإلميان باليرسل بني َمن َعبَ َدىم ،وأشَركهم با﵁؛ كالنصارى ،وبني َمن قَتَ لَهم،
َ
َ
ط يف ادلطاعم وادلشارب بني اليهود؛ الذين
العبودية ،وكانت وسطاً يف القدر بني اجلربية ...وبني القدرية ...وكذلك ىم وس ٌ
حرمت عليهم الطيبات عقوبةً ذلم ،وبني النصارى؛ الذين ِ
يستحليون اخلبائث ...فأحل ا﵁ ذلذه األمة الوسط الطيبات وحرم
َُ
ي
ط يف النحل ،كما أ ين ادلسلمني
أىل ال يسنة وس ٌ
عليهم اخلبائث .وكذلك ال ُ
أىل احلق دائماً إال وسطاً بني طََريف الباطل ،و ُ
ذبد َ
ط يف ادللل)[13].
وس ٌ

المسألة الثانية :الوسطية في العبادات:
من أبرز مسات الشريعة اإلسالمية الوسطية يف العبادات والطاعات ،فادلتأمل يف النصوص  -قوليةً وفعلية  -يلحظ أهنا مليئة
شىت ،ومن أمهها:
بادلنهج الوسط وذلك يف نو ٍاح ي
ك رضي ا﵁ عنو قال :جاء ثَالَثَةُ رى ٍط إىل ب ي ِ
أ يوالً :الوسطية واالعتدال يف أداء العبادات :فعن أَنَس بن مالِ ٍ
وت أَزَو ِاج النيب
ُُ
َ َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ي
وىا ،فَ َقالُواَ :وأَي َن َحن ُن م َن النب
يهم تَ َقال َ
صلى ا﵁ عليو وسلم ،يَسأَلُو َن َعن عبَ َادة النب صلى ا﵁ عليو وسلم ،فَلَ يما أُخ ُربوا َكأَن ُ
ِ
صلى ا﵁ عليو وسلم؟ قَد َغ َفر ا﵁ لَو ما تَ َقد ِ
آخُر :أَنَا
ُصلي الليي َل أَبَ ًدا ،وقال َ
َح ُد ُىم :أَيما أنَا فَِإين أ َ
َ ُ َُ َ
يم من ذَنبِو وما تَأَ يخَر ،قال أ َ
ِ
ِ
ِ
ي
ين
آخُر :أَنَا أَعتَ ِزُل الن َساءَ فَالَ أَتَ َزيو ُج أَبَ ًدا ،فَ َجاءَ ُ
وم الديىَر وال أُفطُر .وقال َ
َص ُ
أُ
رسول الليو صلى ا﵁ عليو وسلم فقال« :أَن تُم الذ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ب َعن
وم َوأُفطُرَ ،وأ َ
َص ُ
قُلتُم َك َذا َوَك َذا؟ أ ََما وا﵁ إِين ألَخ َشا ُكم لليو َوأَت َقا ُكم لَوُ ،لَكن أ ُ
ُصلي َوأَرقُ ُدَ ،وأَتَ َزيو ُج الن َساءَ ،فَ َمن َرغ َ
ِ
س ِمن»[14].
ُسنيت فَلَي َ
إ ين الذي دعا ىؤالء الصحابة الكرام رضي ا﵁ عنهم إىل االستكثار من العمل الصاحل ىو ظنيهم أ ين ا﵁ تعاىل غفر لنبيو الكرَي
ما تقدم من ذنبو وما تأخر ،ويف مقابل ذلك ليس عندىم كثي عمل ،فشديدوا على أنفسهم يف العبادة؛ متأولني بأهنم
َسيُدركون ال يسنة ،فإذا هبم جيانبون ُسنيةَ النب صلى ا﵁ عليو وسلم وُيرجون عن الوسطية والتوازن يف حياهتم .ولذا جاءىم
10
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ِي ِ
ِِ
أمرىم من
التوجيو الكرَي« :أ ََما وا﵁ إين ألَخ َشا ُكم للو َوأَت َقا ُكم لَوُ» .قال ابن حجر رمحو ا﵁( :فيو إشارةٌ إىل رد ما بَنَوا عليو َ
أ ين ادلغفور لو ال ُيتاج إىل مز ٍ
يد يف العبادة ،خبالف غيه ،فأعلَ َمهم أنو مع كونو يُبالغ يف التشديد يف العبادة أخشى ﵁ ،وأتقى
وخي ِ
العمل ما
من الذين يُ َشددون ،وإمنا كان كذلك؛ أل ين ادلُشدد ال يأمن من ادلَلَل ،خبالف ادلُقتصد ،فإنو أمكن الستمرارهُ ،
داوم عليو صاحبُو)[15].
وقال ابن تيمية رمحو ا﵁( :واألحاديث ادلوافقة ذلذا كثية ،يف بيان أ ين ُسنيتو؛ الت ىي االقتصاد يف العبادة ،ويف ترك الشهوات،
خي من رىبانية النصارى؛ الت ىي ترك عامة الشهوات من النكاح وغيه ،والغل ِو يف العبادات صوماً وصالةً ،وقد خالف
ٌ
ِ
العبياد)[16].
ىذا؛ بالتأويل ،ولعدم العلم طائفةٌ من الفقهاء و ُ
ثانياً :الوسطية يف تطبيق العبادات ،والتحذير من الغلو يف الدين :ويف ذلك عدة أحاديث ،منها:
ِِ
ِ
اس رضي ا﵁ عنهما قال :قال ُ ِ
أ -عن اب ِن َعبي ٍ
صى).
رسول الليو صلى ا﵁ عليو وسلم َغ َداةَ ال َع َقبَة وىو على نَاقَتو( :ال ُقط ِيل َح ً
ال ىؤ ِ
ِ
فَلَ َقطت لو سبع ح ٍ
الء فَارُموا) ،ثُي قال( :يا أَيي َها
ض ُه ين يف َكف ِو َويَ ُق ُ
صى اخلَذف ،فَ َج َع َل يَن ُف ُ
ول( :أَمثَ َ َ ُ
صيَاتُ ،ى ين َح َ
ُ ََ َ َ
ك َمن َكاَن قَب لَ ُكم الغُلُ يو ِيف الدي ِن)[17].
الناس! إِيا ُكم َوالغُلُ يو يف الدي ِن؛ فإِنيوُ أَىلَ َ
ُ

قال ابن تيمية رمحو ا﵁( :قولو« :إِيا ُكم َوالغُلُ يو يف الدي ِن» عام يف مجيع أنواع الغلو؛ يف االعتقادات واألعمال .والغل يو :ىو
ِ
ِ
داخل
رلاوزة احلد ،بأن يُزاد يف َمحد الشيء أو ذمو على ما يستحق وحنو ذلك ...وسبب ىذا اللفظ العام :رمي اجلمار ،وىو ٌ
فيو ،فالغلو فيو؛ مثل رمي احلجارة الكبار ،وحنو ذلك ،بناءً على أنو قد بالَ َغ يف احلصى الصغار ،ث علي َل ذلك بأ ين ما أىلك
َمن كان قبلنا إالي الغل يو يف الدين كما تراه يف النصارى ،وذلك يقتضي أ ين ُرلانبة ىديهم مطلقاً أبعد عن الوقوع فيما بو
ىلكوا ،وأ ين ادلشا ِرك ذلم يف بعض ىديهم ُُياف عليو أن يكون ىالكاً)[18].
ُ
ِ
س بن مال ٍ
ود بني ال يسا ِريَتَ ِ
ني فقالَ ( :ما ىذا
النب صلى ا﵁ عليو وسلم فإذا َحب ٌل ََم ُد ٌ
ك رضي ا﵁ عنو قالَ :د َخ َل ي
ب -عن أَنَ ِ َ
ِ
ِ
أح ُد ُكم نَ َشاطَوُ ،فإذا
ب ،فإذا فَتَ َرت تَ َعلي َقت ،فقال النب صلى ا﵁ عليو وسلم( :الَُ ،حليوهُ ليُ َ
صل َ
احلَب ُل؟) ،قالوا :ىذا َحب ٌل لَزي نَ َ
فَتَ َر فَليَ ق ُعد)[ .]19قال النووي رمحو ا﵁( :فيو احلث على االقتصاد يف العبادة ،والنهي عن التيع يمق ،واألمر باإلقبال عليها
بنشاط ،وأنو إذا فَ َت فليقعد حىت يذىب الفتور)[20].
ثالثاً :الوسطية يف أماكن العبادات :كانت األمم ادلتقدمة ال يصلون إالي يف كنائسهم وبِيَعِهم[]21؛ كما أخرب النب صلى ا﵁
عليو وسلم بذلك يف قولو( :وجعِلَت ِيل األَرض مُس ِ
ي
ِ
ت ،وَكا َن َمن
ي
ل
ص
و
]
22
[
ت
ح
س
سب
ة
ال
ص
ال
ن
ت
ك
ر
َد
أ
ا
م
ن
َي
أ
،
ا
ر
و
ه
ط
و
د
اج
ي
َ
ََ
ُ
َ
ً
َ
ي
َ
َ
ََ ُ
ُ
َ ُ
َُ
ُ ََ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صليو َن ِيف َكنَائس ِهم َوبِيَع ِهم)[23].
قَبلي يُ َعظ ُمو َن َذل َ
ك ،إيمنا َكانُوا يُ َ
ِ ِ
ِ
َح ٌد قَبلِي) وذَ َكَر منها:
وعن َجابِ ِر ب ِن عبد الليو رضي ا﵁ عنو؛ أَ ين النب صلى ا﵁ عليو وسلم قال( :أُعط ُ
يت ََخ ًسا َمل يُعطَ ُه ين أ َ
ِ
ِ ِ
صل)[24].
ورا؛ فَأَيميَا َر ُج ٍل ِمن أُيم ِت أَد َرَكتوُ ال ي
يل األَر ُ
صالةُ فَليُ َ
ض َمسج ًدا َوطَ ُه ً
( َو ُجعلَت َ
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ي
بع السهل
ادللل ،ووافق الفطرةَ والطي َ
وىذه الوسطية يف العبادة يف كل جوانبها َميا رغب ادلسلمني يف إسالمهم؛ إذ َدفَع عنهم َ
ِ
عظمة السنة ،وىو موافقتُها
سبقت ما كان صعباً ُمتكليفاً ،وىذا وجوٌ من وجوه
يفس هتوى ما كان سهالً ُمي يسراً ،و ُ
ادلُي يسر ،والن ُ
ي
سبيل إالي أن
بع واجلبلية ،فأين ذلا ذلك ،و ي
الفطرَة ،ومراعاهتا الطي َ
النب أُمي ال يقرأ وال يكتب ،ومل يطلع على علم النفس؟! ال َ
رب العادلني.
ذلك كليو من لدن حكيم خبي ،وىو ي

المسألة الثالثة :الوسطية في المعامالت:
توسطت الشريعة اإلسالمية يف شأن ادلعامالت؛ سواء كانت عقوداً مالية أو أنكحة ،أو أحكاماً وأقضية ،أو غيىا َما يتعامل
فيو الناس مع بعضهم البعض ،وسوف نقتصر ىنا على بعض أحكام العالقات األُسرية بإجيا ٍز شديد؛ للتدليل على ىذه
الوسطية ،ومن أمثلة ذلك:
- 1الوسطية يف التعامل مع احلائض :جاءت الشريعة اإلسالمية بالوسطية يف التعامل مع احلائض بني إفراط اليهود؛ الذين
ُيرمون السكن مع احلائض والتعامل معها ،وبني تفر ِ
يط النصارى؛ الذين يُبيحون َوطأَىا يف تلك احلال ،عن أَنَ ٍ
س رضي ا﵁
ِ
ِ
ِ
ِ
اب النب صلى ا﵁ عليو
ود َكانُوا إذا َح َ
عنو؛ أَ ين اليَ ُه َ
وىا ،ومل ُجيَام ُع ُ
اضت ال َمرأَةُ في ِهم مل يُ َؤاكلُ َ
وى ين يف البُ يُوت ،فَ َسأ ََل أَص َح ُ
يض قُل ىو أَذًى فَاعتَ ِزلُوا الن َساءَ يف ال َم ِح ِ
ك عن ال َم ِح ِ
يض ﴾
النب صلى ا﵁ عليو وسلم فَأَن َزَل ا﵁ تَ َع َ
اىلَ ﴿ :ويَسأَلُونَ َ
وسلم ي
آخ ِر اآلية [البقرة .]222 :فقال ُ ِ
إىل ِ
ٍِ
ود،
اح) ،فَبَ لَ َغ ذلك اليَ ُه َ
َ
رسول الليو صلى ا﵁ عليو وسلم( :اصنَ ُعوا ُك يل َشيء إالي الن َك َ
ع ِمن أَم ِرنَا َشيئاً إِالي َخالََفنَا فِ ِيو[25].
فَ َقالُوا :ما يُِر ُ
يد ىذا الير ُج ُل أَن يَ َد َ
قال القرطب رمحو ا﵁( :قال علماؤنا :كانت اليهود واجملوس ذبتنب احلائض ،وكانت النصارى ُجيامعون احلُيض ،فأمر ا﵁ُ
ِ
البعيد عن التيأثير دبوقف ىؤالء أو
بالقصد بني ىذين)[ .]26والقصد :ىو التيو يس ُ
ط بني اإلفراط والتفريط ،ادلواف ُق للحق ،و ُ
ٍ
ىؤالء ،إذ ال اعتبار دلوقفهم يف التشريع؛ أل ين التشريع اإلسالمي ال يأيت ريدةً ٍ
معاكس أو ُمغاير ،وإمنا ىو احلكمةُ بعينِها،
لفعل
فموقِ ُفو ابتداءً يف كل أحوالو وتشريعاتو.
َ
وقال ابن تيمية رمحو ا﵁( :وقال أولئك  -أي :اليهود -النجاسات ُمغَليظة؛ حىت أ ين احلائض ال يُقعد معها وال يؤكل معها،
وىؤالء  -أي :النصارى  -يقولون :ما عليك شيء جنس ،وال يأمرون خبتان ،وال غسل من جنابة ،وال إزالة جناسة ،مع أ ين
ادلسيح واحلواريني كانوا على شر ِ
يعة التوراة)[27].
- 2الوسطية يف الزواج :الشريعة اإلسالمية جاءت بالوسطية يف شأن الزواج؛ دبراعاهتا مصاحل العباد يف تشريعو ،والفطرة
البشرية ،والتوازن النفسي واالجتماعي ،والزواج ميثاق غليظ ،مؤيكد عليو يف الشريعة ،وتتتب عليو حقوق وواجبات وشروط
وأحكام؛ من مرحلة اخلِطبة ومروراً بالعقد إىل العشرة الزوجية ،وأحكام الزواج وشروطو وأركانو وواجباتو وآدابو فيها من
االعتدال والوسطية الشيء الكثي؛ لذا جعلو النب صلى ا﵁ عليو وسلم من ُسنيتو ادلباركة ،وأنكر على الرجل الذي ال يُريد
ِ
ِِ
ِ
ِ
ُصلي َوأَرقُ ُدَ ،وأَتَ َزيو ُج الن َساءَ ،فَ َمن
وم َوأُفطُرَ ،وأ َ
َص ُ
الزواج حب يجة العبادة ،قائالً لو( :وا﵁ إِين ألَخ َشا ُكم لليو َوأَت َقا ُكم لَوُ ،لَكن أ ُ
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ِ
ِ
س ِمن)[ .]28ويكفي أن نعلم أ ين العزوف عن الزواج ىو من فعل بعض رىبان النصارى وبعض طوائفهم
َرغ َ
ب َعن ُسنيت فَلَي َ
وُيرمون الطالق بعد الزواج ،فيضيقوا على الناس بذلك ،ويُوقعوىم يف احلرج[29].
الغالة الذين يُفضلون التيبتيل على الزواجُ ،
- 3الوسطية يف الطالق :جاءت الشريعة اإلسالمية بالوسطية يف تشريع الطالق والذي يُعترب أكثر واقعية واستيعاباً دلشاكل
الطالق من غي حص ٍر لعظم اإلضرار بالنساء ،ولو قصر على مرة واحدة،
َ
ادلرأة والرجل على حد سواء ،و(لو ج يوز الشرعُ
لتضيرر الرجال ،فإ ين الندم يلحق ادلطلق بعد انقضاء العدة يف كثي من األحوال)[]30؛ كما ُش ِرعت اليرجعة أثناء العدة ،أو
ُ
طلقتني ،دلا يف ذلك من احلِفاظ على مصلحة األسرة ،ورف ِع احلرج هبذه الوسطية الواقعية ادلر ِ
بعدىا ،من ٍ
اعية
طلقة واحدة ،أو
ُ
دلصاحل األنام.
أمور حياهتم ومعيشتِهم دبا
وىذه الوسطية يف التشريعات وكافية ادلعامالت كانت من أىم أسباب التيسي والتسهيل على الناس َ
اقع يشهد بذلك ،والفرق
ُُيقق ذلم استقراراً نفسيًّا وتوازناً روحيًّا ،جعل ادلسلمني أكثر سب يسكاً بدينهم وعقيدهتم من غيىم ،والو ُ
واضحاً؛ بني سب يسك ادلسلمني بدينهم؛ عقيد ًة وعباد ًة ومعاملةً وبني غيىم الذين فيرطوا يف عقيدهتم ،وتركوا عباداهتم ،وزبليوا
عن التعامل دبقتضى دينهم ،وليس َمرِج ُع ذلك إالي إىل تلك الوسطية الت اتيسمت هبا الشريعة اإلسالمية.
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