
 بي االعتدال والتشدد                                   1439/5/23
إِخْوَةَ اإلمِْيَانِ: ما هو التَّشدُّدُ? وما هيَ صُورُهُ? ومَا معاملِِه? 

وف املقابلِ ما مفهومُ االعتدالِ? وكيفَ نَصِلُ إليه? ومن هم أهله?. 
التشددُ واالعتدالُ مُصطلحانِ كَثُرَ احلديثُ عنها عاملياً ومحلياً.  

اعْتِرَاكاتٌ عقائدية, ومواقفُ سياسية, وتأزماتٌ نفسية كلُّها تُتَاجِرُ بهذه التصيفات اجلديدة. 
وأصبح التفاخرُ باالعتدالِ, وَرَجْمُ اآلخرينَ بضدِّه حديثاً مرفوعاً,  

فـحـلـقـاتٌ إعـالمـيـة, ومـطـارحـاتٌ فـكـريـة, مـقـاالتٌ وتـغـريـدات, مـراكـز وكـتـابـات , تـداولـتْ بـعـلـم وبـال عـلـم مـفـهـومَ 
الـتـوسـط والـتـشـدد, وَأَصْـبَـحَ رَمْـيُ اآلْخَـرِيـنَ بِـالـتَّـشَـدُّدِ وَالـتَّـطَـرُّفِ شِـنْـشِـنَـةً الَ تَـتَـوَقَّـفُ, تَـتَـقَـاذَفُـهَـا األَْهْـوَاءُ بِـالَ عِـلْـمٍ 

نَيِّرٍ, وَالَ بُرْهَانٍ بَيٍِّ {قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا}. 
إِنَّـنَـا يـا أهـلَ اإلمِْيَـانِ الَ ميُْـكِـنُ أَنْ نَـصِـلَ إِلَـى مَـفْـهُـومِ الـتَّـشَـدُّدِ إِالَّ بِـالْـوُقُـوفِ عَـلَـى دَائِـرَةِ االِعْـتِـدَالِ; فَـمَـا خَـرَجَ عَـنِ 

االِعْتِدَالِ فَهُوَ شَطَطٌ; إِمَّا إِلَى إِفْرَاطٍ وَهُوَ التَّشَدُّدُ, وَإِمَّا إِلَى تَفْرِيطٍ وَهُوَ التَّسَيُّبُ. 
االِعْـتِـدَالُ كَـمَـا الَ يَـخْـفَـى مُـصْـطَـلَـحٌ أَخَّـاذٌ, تَـهْـفُـو لَـهُ الـنُّـفُـوسُ, وَيَـهْـوَاهُ كُـلُّ أَحَـدٍ, وَلِـذَا كَـانَـتْ دَعَـاوَى االِعْـتِـدَالِ كَـثِـيـرًا 
مَا تُرْفَعُ, حَتَّى أَضْحَى هَذَا الشِّعَارُ جِلْبَابًا لِتَزْكِيَةِ النَّفْسِ مِنْ جِهَةٍ, وَلِرَمْيِ اآلْخَرِينَ بِضِدِّهِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى. 
بَــيْــدَ أَنَّ تَــفْــسِــيــرَ االِعْــتِــدَالِ الَ يَــخْــضَــعُ ألَِهْــوَاءِ الْــبَــشَــرِ وَأَذْوَاقِــهِــمْ, بَــل مَــرَدُّهُ إِلَــى الــنُّــصُــوصِ الْــقَــطْــعِــيَّــةِ, مَــرَدُّهُ إِلَــى 

الْكِتَابِ الَّذِي الَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيِْ يَدَيِهْ وَالَ مِنْ خَلْفِهِ. 
-: هُوَ رَدِيفُ التَّوَسُّطِ, وَهُوَ سِمَةُ هَذِهِ األُْمَّةِ {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا}.  االِعْتِدَالُ -عِبَادَ الِ

لُــزُومُ الــصِّــرَاطِ املُْــسْــتَــقِــيــمِ هُــوَ أَبْــرَزُ مَــعْــلَــمٍ مِــنْ مَــعَــالِــمِ االِعْــتِــدَالِ, بَــلْ هُــوَ االِعْــتِــدَالُ كُــلُّــهُ, وَيَــتَــجَــلَّــى هَــذَا الــلُّــزُومُ 
بِـالـتَّـمَـسُّـكِ بِـالْـقُـرْآنِ وَالـسُّـنَّـةِ; عَـمَـالً بِـاألَْحْـكَـامِ, وَالْـتِـزَامًـا بِـاألَْوَامِـرِ, وَتَـطْـبِـيـقًـا لِـلْـحُـدُودِ; قَـالَ تَـعَـالَـى: {فَـاسْـتَـمْـسِـكْ 

 { بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
وَلِـذَا كَـانَ اتِّـبَـاعُ هَـدْيِ املُْـصْـطَـفَـى ملسو هيلع هللا ىلص الَّـذِي متََـثَّـلَ أَوَامِـرَ رَبِّـهِ هُـوَ أَوْضَـحُ طَـرِيـقٍ لِـالِعْـتِـدَالِ; قَـالَ تَـعَـالَـى عَـنْ نَـبِـيِّـهِ: 

 .{ {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
فَـاالِسْـتِـقَـامَـةُ كَـمَـا أَمَـرَ الُ هِـيَ طَـرِيـقُ االِعْـتِـدَالِ وَالـتَّـوَسُّـطِ, وَتَـأَمَّـلْ مَـعِـي قَـوْلَ املَْـوْلَـى تَـعَـالَـى لِـنَـبِـيِّـهِ: {فَـاسْـتَـقِـمْ 

} , وَهَـذَا هُـوَ طَـرِيـقُ االِعْـتِـدَالِ, ثُـمَّ قَـالَ بَـعْـدَ ذَلِـكَ: {واَلَ تَـطْـغَـوْا} وَالـطُّـغْـيَـانُ انْـحِـرَافٌ  كَـمَـا أُمِـرْتَ وَمَـنْ تَـابَ مَـعَـكَ
عَنْ مَنْهَجِ االِعْتِدَالِ. 

إِنَّ  الُ; {قُـلْ  مَــا يُــرِيــدُهُ  كُــلَّــهَــا لِ, وَوَفْــقَ  حَــيَــاتَــهُ  تَــعَــالَــى; فَــجَــعَــلَ  الَ  وَحَّــدَ  مَــنْ  هُــوَ  الْــقُــرْآنِ  مَــنْــطِــقِ  فِ  املُْــعْــتَــدِلُ 

 .{ صَالَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ ومَمََاتِي لَِِّ رَبِّ الْعَاملَِيَ

 { {يُرِيدُ الَُّ بِكُمُ الْيُسْرَ واَلَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ االِعْتِدَالُ احلَْقُّ فِ مَنْطِقِ الشَّرْعِ يَتَجَلَّى فِ األَْخْذِ مبَِبْدَأِ الْيُسْرِ
(يَسِّرَا واَلَ تُعَسِّرَا, بَشِّرَا واَلَ تُنَفِّرَا) وَصِيَّةٌ مِنْ وَصَايَا النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِ الدَّعْوَةِ إِلَى الِ. 

وَيَـأْتِـي الْـبَـيَـانُ الْـقُـرْآنُـي; لِـيَـرْسُـمَ لَـنَـا صُـورَةً مِـنْ صُـوَرِ االِعْـتِـدَالِ, وَالَّـتِـي بِـهِ اسْـتَـحَـقَّـتْ هَـذِهِ األُْمَّـةُ وِسَـامَ اخلَْـيْـرِيَّـةِ 



بَيَْ األُْمَِ:{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاملَْعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ املُْنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالَِّ}. 

رَفْــعُ احلَْــرَجِ عَــنِ الْــعِــبَــادِ مِــنْ أَبْــرَزِ سِــمَــاتِ مَــنْــهَــجِ االِعْــتِــدَالِ, وَهَــذَا بَــيٌِّ ظَــاهِــرٌ فِ نُــصُــوصِ الــشَّــرْعِ: {وَمَـا جَـعَـلَ 

 .( عَلَيْكُمْ فِ الدِّينِ مِنْ حَرَج} (رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي اخلَْطَأُ وَالنِّسْيَانُ

الْــعَــدْلُ وَالْــقِــسْــطُ مَــعَ اخملَُْــالِــفِ -وَإِنْ كَــانَ عَــدُوًّا- صُــورَةٌ بَــرَّاقَــةٌ مِــنْ صُــوَرِ االِعْــتِــدَالِ املَْــنْــشُــودِ: {واَلَ يَـجْـرِمَـنَّـكُـمْ 

شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أاَلَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}. 
وَأَصْـدَقُ الـنَّـاسِ اعْـتِـدَاالً هُـمْ صَـحَـابَـةُ مُـحَـمَّـدٍ ملسو هيلع هللا ىلص الَّـذِيـنَ متََـسَّـكُـوا بِـهَـدْيِ نَـبِـيِّـهِـمْ, وَعَـضُّـوا عَـلَـيْـهِ بِـالـنَّـوَاجِـذِ, (خَـيْـرُ 

 .( النَّاسِ قَرْنِي, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
وَأَسْـعَـدُ الـنَّـاسِ بِـنَـهْـجِ االِعْـتِـدَالِ, وَأَصْـدَقُـهُـمْ تَـطْـبِـيـقًـا لَـهُ هُـمْ أَهْـلُ الـسُّـنَّـةِ وَاجلَْـمَـاعَـةِ; فَـهُـمْ مُـعْـتَـدِلُـونَ فِ مَـسَـائِـلَ 

شَتَّى بَيَْ طَرَفَيِْ:  
فَهُمْ وَسَطٌ فِ بَابِ الصِّفَاتِ بَيَْ املُشَبِّهَةِ وَاملُْعَطِّلَةِ. 
وَهُمْ وَسَطٌ فِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ بَيَْ الْقَدَرِيَّةِ وَاجلَْبْرِيَّةِ. 

وَهُـمْ وَسَـطٌ فِ أَبْـوَابِ اإلمِْيَـانِ بَـيَْ اخلَْـوَارِجِ وَاملُْـرْجِـئَـةِ, إِلَـى غَـيْـرِ ذَلِـكَ مِـنَ املَْـسَـائِـلِ وَاألَْبْـوَابِ, الَّـتِـي يَـضِـيـقُ املَْـقَـامُ 
عَنْ عَدِّهَا وَتَفْصِيلِهَا. 

وَمَـنْ عَـدَلَ عَـنْ جَـادَّةِ االِعْـتِـدَالِ وَالـتَّـوَسُّـطِ; فَـهُـوَ إِمَّـا إِلَـى غُـلُـوٍّ أَوْ جَـفَـاءٍ, وَالـشَّـارِعُ احلَْـكِـيـمُ حَـذَّرَ مِـنْ هَـذَا وَهَـذَا, 
 .” ”إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِ الدِّينِ ”, وَ فَقَالَ فِ الْغُلُوِّ: “هَلَكَ املُْتَنَطِّعُونَ

} , فَــمِــنَ  وَفِ املُْــقَــابِــلِ قَــالَ: {فَـلْـيَـحْـذَرِ الَّـذِيـنَ يُـخَـالِـفُـونَ عَـنْ أَمْـرِهِ أَنْ تُـصِـيـبَـهُـمْ فِـتْـنَـةٌ أَوْ يُـصِـيـبَـهُـمْ عَـذَابٌ أَلِـيـمٌ
اخلَْطَأِ املَْنْهَجِيِّ, وَالْقُصُورِ الْفِكْرِيِّ, أَنْ نَذْكُرَ االِعْتِدَالَ وَنُنَادِيَ بِهِ فِ مُقَابِلِ التَّشَدُّدِ فَقَطْ. 

بَــيْــنَــمَــا نَــرَى صُــوَرَ الــتَّــسَــيُّــبِ, وَمَــنَــاظِــرَ االِنْــحِــالَلِ, وَالَ نَــدْعُــو مَــعَــهَــا وَحِــيــنَــهَــا إِلَــى نَــهْــجِ االِعْــتِــدَالِ; فَــمِــنَ االِعْــتِــدَالِ 
االِعْتِدَالُ فِ عاِلَجِ شَطَطِ هَؤُالَءِ, وَانْحِرَافِ أُولَئِكَ. 

إِخْـوَةَ اإلمِْيَـانِ: وَإِذَا عَـرَفْـنَـا أَنَّ خَـطَّ الـتَّـشَـدُّدِ هُـوَ مَـا خَـرَجَ عَـنْ طَـرِيـقِ االِعْـتِـدَالِ إِلَـى اإلِْفْـرَاطِ,سَـهُـلَ عَـلَـيْـنَـا إِدْرَاكُ 
صُوَرِ التَّشَدُّدِ, ومَنََاذِجِ الْغُلُوِّ. 

فَــكُــلُّ إِحْــدَاثٍ فِ الــدِّيــنِ, وَزِيَــادَةٍ فِ الْــعِــبَــادَةِ لَــمْ يَــفْــعَــلْــهَــا الــنَّــبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فَــهِــيَ تَــشَــدُّدٌ لَــمْ يَــأْذَنْ بِــهِ الُ; (وَمَـنْ عَـمِـلَ 
 .( عَمَالً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

حتَْرِيُ مَا أَبَاحَهُ الُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, وَما أَذِنَ فِيهِ, تَشَدُّدٌ بَيٌِّ. 
اإلعـراض عـن الـرُّخَـصِ الـشَّـرْعِـيَّـةِ, وَالْـعَـمَـلُ بِـخِـالَفِـهَـا احْـتِـيَـاطًـا نَـوْعٌ مِـنَ الـتَّـشَـدُّدِ;(إِنَّ الَ يُـحِـبُّ أَنْ تُـؤْتَـى رُخَـصُـهُ 

 .( كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ
اجلرأة على الدماء وقتل من ال يستحق القتل جرمية كبرى ومخالفة عظمى لهدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

املُْبَالَغَةُ فِ التَّطَوُّعِ املُْفْضِي إِلَى تَضْيِيعِ الْوَاجِبِ, وَتَرْكِ األَْفْضَلِ, لَوْنٌ مِنَ التَّشَدُّدِ. 
كَـثْـرَةُ الـتَّـسَـاؤُالَتِ فِ األُْمُـورِ الَّـتِـي لَـمْ تَـقَـعْ, أَوْ الَ ميُْـكِـنُ أَنْ تَـقَـعَ, تَـشَـدُّدٌ مَـرْفُـوضٌ; {الَ تَـسْأَلُـوا عَـنْ أَشْـيَـاءَ إِنْ تُـبْـدَ 

 .{ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ



- فَصُوَرٌ أُخْرَى يُخْطِئُ الْبَعْضُ, فَيَجْعَلُهَا مِنَ التَّشَدُّدِ, وَلَيْسَتْ كَذَلِكَ, مِنْهَا:  وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا -عِبَادَ الِ
أَنَّ مَــجَــالَ الــتَّــرْكِ لَــيْــسَ مَــجَــالَ تَــشَــدُّدٍ; فَــمَــنْ تَــرَكَ شَــيْــئًــا مِــنَ املُْــبَــاحَــاتِ بِــالَ حتَْــرِيٍ, الَ يَــصِــحُّ إِلْــصَــاقُ وَصْــفِ 

التَّشَدُّدِ بِهِ, وَإِالَّ ألََغْلَقْنَا بَابًا مَنْدُوحًا فِ الشَّرِيعَةِ هُوَ بَابُ التَّوَرُّعِ. 
وَمِـنْ صُـوَرِ عَـدَمِ الـتَّـشَـدُّدِ: أَنَّ الـرَّأْيَ الْـفِـقْـهِـيَّ األَْشَـدَّ, إِذَا كَـانَ مَـبْـنِـيًّـا عَـلَـى دَلِـيـلٍ صَـحِـيـحٍ, أَوْ بُـرْهَـانٍ مَـعْـقُـولٍ; الَ 

يَصِحُّ وَصْفُهُ بِالتَّشَدُّدِ. 
فَـهَـذَا الـرَّأْيُ -وَإِنْ كَـانَ مَـرْجُـوحًـا- فَـصَـاحِـبُـهُ مُـجْـتَـهِـدٌ وَمَـعْـذُورٌ, فَـالَ يَـصِـحُّ نَـعْـتُـهُ بِـالـتَّـشَـدُّدِ, وَإِالَّ ألََدْرَجْـنَـا قَـوَائِـمَ 

كَثِيرَةً مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وَأَفَاضِلِهِمْ فِ سِلْكِ املُْتَشَدِّدِينَ. 
أعوذ بال من الشيطان: (فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم) 

اخلطبة الثانية: 
أما بعد فيا أهل اإلميان: 

 مَــوْضُــوعُ الــتَّــشَــدُّدِ مِــنَ املَْــسَــائِــلِ الــشَّــرْعِــيَّــةِ, وَحتَْــدِيــدُ مَــعَــالِــمِ الــتَّــشَــدُّدِ هُــوَ نَــوْعٌ مِــنَ اإلِْفْــتَــاءِ وَالــتَّــوْقِــيــعِ عَــنْ رَبِّ 
الْـعَـاملَِـيَ; فَـاحلَْـدِيـثُ عَـنِ الـتَّـشَـدُّدِ وَمَـالَمِـحِـهِ, وَمَـعَـاملِِـهِ وَصُـوَرِهِ هُـوَ ألَِهْـلِ االِخْـتِـصَـاصِ مِـنْ حَـمَـلَـةِ الْـعِـلْـمِ الـشَّـرْعِـيِّ; 

فَهُمْ أَعْلَمُ مبَِا يَدْخُلُ فِ التَّشَدُّدِ وَمَا الَ يَدْخُلُ, وَمَنْ تَطَفَّلَ عَلَى غَيْرِ فَنِّهِ أَتَى بِالْعَجَائِبِ. 
وَمِــنْ بَــالَيَــا زَمَــانِــنَــا: أَنْ يَــتَــحَــدَّثَ عَــنِ الــتَّــشَــدُّدِ وَيَــنَــظِّــرَ لــهُ مَــنْ لَــيْــسَ مِــنْ أَهْــلِ االِخْــتِــصَــاصِ; فَــيَــجْــعَــلُ املَْــعْــرُوفَ 

مُنْكَرًا, وَاملُْنْكَرَ مَعْرُوفًا. 
” قَـلَـمٍ يُـصَـنِّـفُ الْـعُـلَـمَـاءَ وَالْـفَـتَـاوَى,  ”بِـشَـخْـطَـةِ يَـأْتِـي مُـتَـعَـالِـمٌ لَـمْ يَـخُـضْ غِـمَـارَ الْـعِـلْـمِ الـشَّـرْعِـيِّ, وَأُصُـولَـهُ وَفُـنُـونَـهُ, وَ

فَهَذَا مُتَشَدِّدٌ, وَهَذا مُعْتَدِلٌ, هَذَا مُتَزَمِّتٌ, وَهَذَا مُتَسَامِحٌ. 
تَــنْــزُلُ الــنَّــوازلُ وتــتــجــدَّدُ احلــوادثُ فــيــتــحــرَّكُ هــواةُ اخلَــسْــفِ والــتَّــنْــسِــيــفِ فَــيــنــصــبــونَ أعــمــدتــهــم, لِــيَــصْــلُــبــوا هــذا 

بالتطرف والرجعية, ويرجموا ذاك بالغلو والداعشية. 
ألـسـنـة حـداد, وأقـالم شـداد تُـشـطِّـر اجملـتـمـع والـفـتـاوى إلـى مـعـتـدلـي ومـتـشـدديـن, وبـرامـج وكـتـابـات أذيـعـت وال 

تزال تتباكى كثيراً على اجملتمع, ووصاية فتاوى املتشددين كما يُردِّدون ويتخيلون. 
وأضحت ساحاتنا الثقافية واالجتماعية مليئة بالتشويش والتحريش والتشكيك ف سابقة لم نشهدها. 

عِــبَــادَ الِ: إِنَّ رمــي اجملُْْــتَــمَــعِ, وَنَــبْــز أَفْــرَادِهِ جَــهْــالً وَعُــدْوَانًــا بِــالــتَّــشَــدُّدِ ظَــاهِــرَةٌ الَ تُــبَــشِّــرُ بِــخَــيْــرٍ, وَبِــاألَْخَــصِّ أن 
املــســتــهــدف هــنــا هــو تــديــن اجملــتــمــع, وتــاريــخــه ف احملــافــظــة, فــتــرســيــخ مــثــل هــذا الــتــصــنــيــف يــجــعــل الــشــبــاب 

واألجيال ف موقف النافر عن مجتمعه وبيئته, وتاريخه بحجة وجود هذا التشدد املتخيل. 
ثـم اعـلـمـوا يـا أهـل اإلميـان والـغـيـرة أنَ هَـذَا االِتِّـهَـامُ والـرمـي بـالـتـشـدد لَـيْـسَ بِـدْعًـا فِ تَـارِيـخِ األُْمَّـةِ; فَـقَـدمِيًـا عَـيَّـرَ 

أَهْلُ الْبِدَعِ أَهْلَ السُّنَّةِ بِاجملَُْسِّمَةِ , وَعُيِّرَ أَهْلُ احلَِدِيثِ بِالتَّزَمُّتِ وَاجلُْمُودِ,  
وَهَذِهِ سُنَّةٌ مِنْ سُنَِ التَّدَافُعِ بَيَْ احلَْقِّ وَالْبَاطِلِ. 

لَـكِـنَّ يَـقِـيـنَـنَـا مِـنْ رَبِّـنَـا –تَـعَـالَـى- وَمِـنْ سُـنَـنِـهِ فِ أَرْضِـهِ أَنَّ الـزَّبَـدَ يَـذْهَـبُ جَـفَـاءً, وَأَمَّـا مَـا يَـنْـفَـعُ الـنَّـاسَ فَـيَـمْـكُـثُ فِ 
األَْرْضِ. 

نَسْأَلُ الَ أَنْ يَهْدِيَ ضَالَّ املُْسْلِمِيَ, وَأَنْ يُثَبِّتَنَا عَلَى الْهُدَى وَالدِّينِ, وَأَنْ يَحْشُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَنَا فِ زُمْرَةِ عِبَادِهِ 
الصَّاحلِِيَ.اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ.


