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 امللخص

السيكي املعتدل يف القرآن الكرمي يف كتب التفسري الك هذا البحث بدراسة مفهوم اجملتمعيقوم 
 341رة أمًة وسطاً" الواردة يف سورة اليق" عبارةما معىن واملعاصر، مع حتديد املشاكل على النحو التايل: 

أوجه  ما هي و؛ ؟رازيالفخر ال تفسري كتابه  يف الرازي فخر الدينوعند  منارـال تفسري كتابه  يفرشيد رضا عند 
 ؟مة وس لقة أبالـمتع القرآن الكرمي آايت تفسرييف  الرازيفخر الدين و  رشيد رضابني  واالختالفبه اشتال

 

 مقدمة
 مجتمعـالحول  تهرسالو القرآن نظر  عرضل التفسري هبا علماء كثريا ما يستشهد اليت القرآن الكرمي يةآ 

 341 البقرة سورة الوارد يف معىنالـ تفسرييف  العلماء آراء ناالحظوإذا . 341اآلية  البقرة سورة هي معتدلـال
ا" طً وس   ةً "أم   رةعبا عىنمب السيما فيما يتعلق، و ةختلفالــم همآراء ما يكفي من جدنس، معتدلـال مجتمعـالحول 

اء  ع ل ى الن  يف قوله تعاىل:  341 اآلية البقرةسورة  الواردة يف ِلك  ج ع ْلن اُكْم أُم ًة و س طًا لِِّت ُكونُوا ُشه د  اِس و ي ُكون  و ك ذ َٰ
ا ِإال  لِنـ ْعل م  م ن يـ ت ِبُع الر ُسول   ۗ   ش ِهيًداالر ُسوُل ع ل ْيُكْم  ل ة  ال يِت ُكنت  ع ل يـْه   ۗ   ِم ن ي نق ِلُب ع ل ىَٰ ع ِقبـ ْيهِ  و م ا ج ع ْلن ا اْلِقبـْ

ِبري ًة ِإال  ع ل ى ال ِذين  ه د ى اّلل ُ  ُ لُِيِضيع  ِإمي ان ُكمْ  ۗ   و ِإن ك ان ْت ل ك   .اّلل   ِِبلن اِس ل ر ُءوٌف ر ِحيمٌ  ِإن   ۗ   و م ا ك ان  اّلل 

أمًة وله تعاىل "ق يف تفسريقريش شهاب،  رأي الـمفسر اإلندونيسي، نظر إىلومن بني هذه اآلراء، ميكننا ال 
بارة ع "احتفسري الـمصب" كتابهيف   شهاب السيد قربش كتبي، البقرةسورة من   341 اآليةعند ترمجة و . "وسطاً 

 ىن اآليةمععند شرحه  واإلندونيسية.  اللغة إىل( أمًة وسطاً بارة )وال حياول أن يرتجم ع، هي)أمة وسطا( كما 
 3.ايلومث جمتمع معتدلعبارة "أمًة وسطاً" يف اآلية مبعىن  من سورة البقرة يقول قريش سهاب أن 134
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أمة " عبارة أن ندونيسياال بزب التحريرحل موقع الرمسيـاليف  عبد الرمحن حيىي ذكر، ذلك وعلى النقيض من
 ىأر  و. رةخمتاأمة  أمة عدل و " هيأمة وسطا" معىنإىل أن  عبد الرمحنحيىي ر اشأة. و معتدل أمةعين ت ال "وسطا
 2.تقدمي احلل الوس  ال يعين و عتدالم اموقف يعين ال اوسط فاموقأن  عبد الرمحنحيىي 

وتركيبز احلضارة م ة لضرب اإلسالخطري هيم "مفا كتابه  يف زلوم القدمي عبد ر أ ى، عبد الرمحن وعلى منوال حيي
من  واردا اموقفإن الـموقف الــمعتدل أو الوسطية ما هو إال  و وس  يف اإلسالم ه ال وسطية وال حلالغربية" أن

حبزب  رهنش الذييف كتابه  زلوم القدمي عبدوقال  ،عتدلـمال. والـموقف اإلسالممن  تأي ، والاإلسالم خارج
. ويستنكر اليةالرأمس مبادئعلى  ستمد يف األصل من رأي الغربيني الـمعتمديني إن الـموقف الــمعتدل التحرير
 نددنه يأ من الغرب، كماِبرجتال  خذون مفهوم الوسطيةتأ الذين مسلمنيـكثري من ال موقف هذا الكتاب مؤلف
  1أبمة متوسطة ومعتدلة. 341( 2) البقرة سورة الواردة يف أمًة وسطاً  عبارة الذين يفسرون العلماء بعض

القرآن وكتاب . 341اآلية  البقرةالواردة يف سورة  "أمًة وسطاً " عبارة معىنتفسري  أساسا يف يقعوهذا الفرق 
، وذلك "الوس أهل "ا على أهن لعبارةاهلذه  يعطي تفسريا  اإلندونيسية الشؤون الدينية وزارة هتنشر الذي  وترمجته

من انحية . 4ومثايل جمتمع معتدلمعىن بـ "أمًة وسطاً يرى أن عبارة "الذي  شهاب قريش حممد مع رأي ىتمشي
 بارة "أمًة وسطاً"ع أمة معتدلة يف معىن مع انال يتفق حبزب التحرير من زلوم القدميعبد عبد الرمحن و  حيىي، أخرى
  .341اآلية  البقرةسورة  يف ةالوارد

اآلية  قرةالبضمون يف سورة مـال معتدلـال الطابع، يبدو أن اليوم اإلسالميمجتمع ـال واقعوإذا نظران إىل 
 ماذالـ اآلن والسؤالوسطية مطلوبة.  تعكس مل ةمسلمـال. وإن سلوك األمة مسلمنيـبني ال، لـم يتحقق بعد 341
لـم يتحلى  يذي الاإلسالم مجتمعـال وس  يفحالة حقيقية و  كمجتمع معتدل  مثاليةحالة  بني فجوة كبرية حتدث
 ؟اإلندونيسي سالمياإل مجتمعـال يف معتدلـال ـمجتمعالإىل حتقيق  نتحرك كيف ؟يف عصران اليوم معتدلة بصفة

 رمييف القرآن الك معتدلـال مجتمعـمفهوم ال عنلبحث ويف معرض هذا، يبدو أن هناك حاجة ماسة إىل ا
 طريقة حث عنالبوخاصة  اإلندونيسي، اإلسالميمجتمع ـال وس  معتدل يفلتحقيق جمتمع  طريقة والبحث عن

                                                           

 2 .wasathan-tahrir.or.id/2011/05/04/ ummatan-http://hizbutUmmat[an] Wasath[an]”, Yahya Abdurrahman, “ 
 .2134مايو  31مت احلصول على الـمعلومة يف .
 . وانظر أيضا 3991حبزب التحرير.  ،وتركيبز احلضارة الغربيةمفاهيم كثرية لضرب اإلسالم  " ،. عبد القدمي زلوم 1 
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 بحثمثل هذا ال. و اليوم اإلندونيسي اإلسالمي مجتمعـال ظروف تتناسب مع الدين اليت رسائلستمد من تاليت 
سواء   ،التفسري تبيف ك معتدل جمتمع اليت تتحدث عن القرآن آايت معىنعن طريق الدراسة يف  تحققيميكن أن 

رشيد صنفه ي ذلا تفسري الـمنار كتاب  االجتماعي مثل ألديبِبلرأي الـمعاصر ِبالجتاه ا التفسري كانت كتب
 .الرازي خر الدينفالذي ألفه  تفسري الفخر الرازي كتاب  مثل، فلسفيال كالسيكيأو كتاب التفسري ال، رضا

كتب   يفالكرميالقرآن  يف معتدلـال مجتمعـمفهوم الإىل اخلوض يف دراسة  الباحث وهذه اخللفية دعت
أمًة وسطاً" الواردة " عبارةما معىن  (3: ) على النحو التايل كلا مشـال حتديد مع، معاصرـوال الكالسيكي التفسري

الفخر  فسريت كتابه  يف الرازي فخر الدينوعند  منارـال تفسري كتابه  يفرشيد رضا عند  341يف سورة اليقرة 
 القرآن الكرمي آايت تفسرييف  الرازيفخر الدين و  رشيد رضابني  واالختالفبه اشتأوجه ال ما هي (2؛ )؟الرازي

 ؟مة وس الـمتعلقة أب

 رأي رشيد رضا و فخر الدين الرازي عن أمة وسط

 بارةعلـمعرفة الـمبزيد من موقفهما من  يف أمة وس  الرازيفخر الدين و  رشيد رضاي آراء لسنعرض فيما ي
، "أمة وسطا" اليت تتحدث عن اآلايتمها يف تفسري آراءمها من  نستخرج. و الكرمي القرآن أمًة وسطاً" الواردة يف"

ح يمفات ِبسم الرازي تفسري الفخريضا أ يعرف، و تفسري الفخر الرازي و منارـال تفسري يهما يف كتاب تجاءمثلما 
 .أو التفسري الكبري لغيبا

سورة ال إىل حةـالفات سورةمن ، أي القرآن الكرمي يف أول سورةمن  القرآن آايت تفسري على منارـالحيتوي و 
لذلك . و تفسري الـمنارأما ما بعدها من السور، فلـم يتم تدوينها يف و ، 32 اآلية يوسف سورة، أي ةعشر  ةالثاني

 أو معتدل سلوك أو موقف اليت تتحدث عن القرآن الكرمي من آايت احتليلي اتفسري  يف تفسري املنار فلم جند
 على تفسري الـمناركتاب  اقتصارإىل ، ونظرا 71(: 23) الفرقان، وسورة 29(: 31سورة اإلسراء ) مثل، وس 
، فلن نتوصل إىل تفسري 32( اآلية 32) يوسف سورة إىل( 3) الفاحتة سورةمن  تبدأ القرآنية اليت اآلايت تفسري

( 32) يوسف سورة بعد  تقعاليت األخرى اآلايت أو، 71(: 23) الفرقان، وسورة 29(: 31سورة اإلسراء )
 .تفسري الـمناركتاب  يف 32اآلية 

 ا البحثإن هذف ، يوسف سورة إىل الفاحتة سورة من اآلايت حيتوي فق  على تفسري الـمنار كتابلكون  و 
 اليت تتحدث عن اآلايتمن تفسري  تفسري الفخر الرازي مع تفسري الـمنارما ورد يف  قارنيو  ناقشأن يكن مي ال

تفسري الفخر و ـمنارتفسري ال يف ةالوارد اآلايت تفسريىل إ. فارتكبز البحث يوسف سورة بعد القرآن يف  أمة وس 
 .عمران من سورة آل 331اآلية البقرة و من سورة  341اآلية  ، وخاصةآل عمرانسورة و  البقرة سورة من الرازي
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 341( 2) البقرة سورة يفكأمة معتدلة   أمًة وسط .أ

 ارشيد رض. وبعض الـمفسرين مبا فيهم البقرةسورة من  341واردة يف اآلية  هي عبارة ا"وسط   عبارة "أمةً 
 يليرض فيما ة. ونعمعتدليشريون إىل عدة الـمعاين من هذه العبارة. ومن بني معانيها البارزة أمة  ،وفخر الرازي
عن  ، وتفسري الفخر الرازيو الـمنارتفسري  يف الرازيفخر الدين و  رشيد رضا عند 341اآلية  البقرةتفسري سورة 

 .331وس  يف سورة آل عمران اآلية  أمةخري أمة كعن  مفهوم كلمة "وس "، و

 مفهوم كلمة "وسط" .3

 . وعبارة3وس " تعىن العدل واخليارالعلى عدة معان. وكلمة" تفسري الـمناركلمة "وس " يف وردت  
مل على معىن اخلري، وذلك أن البزايدة على تتش أيضا"وس "  كلمة. و 7تشري إىل أمة عدل وخمتارة  "أمة وس "

مية  فهو من اإلفراط والتفري  ميل عن اجلادة القو كل الـمطلوب يف األمر إفراط، والنقص منه تفري  وتقصري. و 
 األمر.  طريف بني. فاخليار هو الوس  ذموممو شر 

ال  يءش أن الشاهد على، اآلية هذه يفلفظ الوس   اريختاوجه يف حديثه عن  رشيد رضاواسرتسل 
 بد أن يكون عارفا به. ومن كان متوسطا بني شيئني فإنه يرى أحدمها من جانب واثنيهما من اجلانب اآلخر. 

ِبلسببية.   اى إىل أن يف لفظ الوس  إشعار أوأما من كان يف أحد الطرفني فال يعرف حقيقة حال الطرف اآلخر. ور 
مسلمني خيار وعدول ألهنم وس . وليسوا من أرِبب الغلو يف الدين الـمفرطني، كما يشري هذا اللفظ إىل أن الـ

 .وال من أرِبب التعليل الـمفرطني. فهم كذلك يف العقائد واألخالق واألعمال

من سورة البقرة يثري  341يف اآلية  "وس "لفظ  يف العالقة السببيةمن وجود  رشيد رضاما أشار إليه و 
 صبح تلقائيات المة اإلسالمية األ أن رشيد رضافيه  كدأو ويدعو الـمسلمني إىل أن ميعنوا النظر فيه.  االهتمام
يف  ة سببيةعالق هناك. ةمعتدل كونتأن لـم تستطع إذا  ةخمتار أمة  تبزعم على أهناال ينبغي أن   أو األممأفضل 
، نيمعتدل وسلوك وقفتتحل األمة اإلسالمية مب، أي إذا لـم البقرة سورة من 341اآلية يف  "وس " لفظاختيار 

 .أخرىشعوب ا ليمنوذج مثاال أو ةداهكون شتأن صعب أيضا كما ي،  ةخمتار ظهر كأمة ت من الصعب أنف
                                                           

. ويف الـمعجم 4، ص. 2، جملد لرشيد رضا كيم: الوس  هو العدل واخليار. انظر تفسري القرآن احلتفسري الـمنار. ورد يف 3 
: 2114الوسي  كلمة خيار هي مجع من "خري". انظر جممع اللغة العربية، املعجم الوسي . القاهرة: مكتبة الشروق الدولية. 

 a يف فري. انظر هانبز ( best)و صفوة أو خرية  (choice)اختيار  اجنليبزي، كلمة خيار تعين-عريبقاموس . أما يف قاموس 274
Dictionary of Modern Written Arabic, Beirut, Maktabah Lubnan, 1974 .271، ص . 

 . 4، ص. 2. رشيد رضا. تفسري القرآن الكرمي. جملد 7 
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 طرفني أو وإن يبقى على معىن متوس  بني ،يتبني لنا أن لفظ الوس  رشيد رضاوإذا رجعنا إىل تصريح 
ر. امعتدل، إال أن الـمقصود ِبلوس  هنا عدول وخيار. ولذلك ميكننا أن نقول إن أمة وسطا هي أمة عدل وخي

لذي ال بد أن ا رشيد رضاوِبإلضافة إىل ذلك، فإن تصريح  أمة.خري  ن الـمسلمنيوْ ك  فإن الوس  يكون سببا ل
 أنخذه بعني االعتبار هو االعتدال يف شىت الـمجاالت؛ يف األفكار واألخالق واألعمال. 

قسمني من الناس قبل ظهور  رشيد رضاوللـمبزيد من بيان االعتدال الذي جاء به اإلسالم، ذكر  
ـمشركني، وقسم ية كاليهود والاإلسالم؛ قسم تقضي عليه تقاليده ِبلـمادية الـمحضة فال هم له إال احلظوظ اجلسد

حتكم عليه تقاليده ِبلروحانية اخلالصة وترك الدنيا وما فيها من اللذات الـجسمانية كالنصارى والصابئني وطوائف 
 من وثين الـهند أصحاب الرايضات.

وأما اإلسالم فقد مجع هللا يف هذا الدين بني احلقني حق الروح وحق الـجسد. فيأمر اإلسالم األمة 
 إلسالمية الـمعتدلة أن تتبزن بني الروح واجلسد. فإلنسان جسم وروح. ا

، يؤكد أن اإلسالم تأمر أمته لكي تعرف 341إىل أن كالم هللا يف سورة البقرة اآلية  رشيد رضاوأضاف 
روح لاجلسم. وِبلـمحافظة على االتبزان بني احلقني وتطوير اإلمكانية الـموجودة يف احق احلقني جيدا؛ حق الروح و 

واجلسد، فتبلغ الكمال يف احلقني وتكون شاهدة على الـعاجبزين عن االتبزان بني الروح واجلسد أي بني الروحانيني 
 إذا أفرطوا وكانوا من الغالني، والـجسمانيني مبا فرطوا يف جنب الدين.

يف األمور   طهاوتكون األمة اإلسالمية أمة شاهدة على هؤالء وهؤالء، وتسبق األمم كلها ِبعتداهلا وتوس
مجيع  مجاالت ويفـال يف مجيعيتحلى به كل مسلم  جيب أن ،هذكر سبق كما ،  معتدلـالكلها. وهذا الـموقف 

ربه وحقوق نفسه، حقوق جسمه وحقوق ذي القرىب حقوق عطي كل ذي حق حقه، كيؤدي ي ، حىتموراأل
 وحقوق سائر الناس.

 رشيد رضامن سورة البقرة، بني  341عندما فسر األية  "أمة وسطا"يف  رشيد رضاوفيما يتعلق مبا ذكره 
ِهيًداِبلتفصيل اآلية:  ة والسالم هو ، وشرح أبن هذه اآلية تشري إىل أن الرسول عليه الصالو ي ُكون  الر ُسوُل ع ل ْيُكْم ش 

الـمثال األكمل لـمرتبة الوس . وإمنا تكون هذه األمة وسطا ِبتباعها له يف سريته وشريعته. فكأنه تعاىل قال: إمنا يتحقق 
المية رفت األمة اإلسوإذا احنهلذه األمة وصف الوس  إذا حافظت على العمل هبدي الرسول واستقامت على سنته. 

هذه اجلادة  وأما إذا احنرفت عن .تكون يف أحد الطرفنيفِبالبتداع من الوس   تخرجعن اإلسالم وسنة رسوله بل 
يف  331( اآلية 1بنفسه ودينه وسريته حجة عليها أبهنا ليست من أمته اليت وصفها هللا يف وسورة آل عمران ) لفالرسو 

يـْر  قوله تعاىل:     اْلِكت ابِ  أ ْهلُ  آم ن   و ل وْ  ۗ   أُم ٍة ُأْخرِج ْت لِلن اِس َت ُْمُرون  ِِبْلم ْعُروِف و تـ نـْه ْون  ع ِن اْلُمنك ِر و تـُْؤِمُنون  ِِبّلل ِ  ُكنُتْم خ 
رًا ل ك ان   يـْ ُهمُ  ۗ   هل ُم خ   . اْلف اِسُقون   و أ ْكثـ ُرُهمُ  اْلُمْؤِمُنون   مِّنـْ
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 وبنيرأيه  نيبه باشترأي فخر الدين الرازي يف معىن لفظ "وسطا"، فوجدان أوجه ال يف أمعنا النظروإذا 
 الذي سبق ذكره. لقد بني فخر الدين الرازي معىن "الوس " بسرد بعض األقوال، أحدها : أن رشيد رضا رأي

[ 71:21ْوال  ُتس بُِِّحون   ق ال  أ ْوس ُطُهْم أ مل ْ أ ُقل ل ُكْم ل  والشعر. ومنها قوله تعاىل:  واخلرب اآلية عليه، والدليل العدل هو الوس 
 .أعدهلم، أي 

، أبعدهلم من سورة القلم 71لفظ األوس  الوارد يف اآلية  فسرفخر الدين الرازي الذي يوخالفا عن رأي 
فسره أما قريش شهاب في 1.لفظ األوس  أبحكمهم فسررته وزارة الشؤون الدينية ينشفإن القرآن وترمجته الذي 

   1.لـمتوس ِب

اخلدري  دسعيأبو الذي رواه  يو النب يف احلديث أيضاارد و ، الرازيفخر الدين ل والوس  مبعىن العدل، وفقا
أي  "اخري األمور أوسطهم: "وقال عليه الصالة والسال. قال: عدال "أمة وسطا: "حممد عن النيب، رضي هللا عنه

 . ولفظ األوس  هو اسم التفضيل من كلمة وس ، كما سبق ذكره.أعدهلا

  الوس أن:  أحدهان الوس  مبعىن العدل، وذلك من وجوه: يف أ رأيه الرازي الدين فخر أبدىكما 
 عن بعيدا يكون ألخالقا يف فالـمتوس  رديئان. والتفري  اإلفراط طريف أن شك وال الطرفني عن البعد يف حقيقة
 .فاضال معتدال فكان الطرفني

 إىل مييل ال الذي الـمعتدل هو والعدل اخلصمني. أحد إىل مييل ال ألنه وسطا العدل مسي إمنا:  واثنيها
ألمة حممد  الـمدح طريقة( وسطا أمة جعلناكم وكذلك: )  تعاىل بقوله املراد أن شك ال:  واثلثها .الطرفني أحد

 الوس  يف الـمراد يكون أن صلى هللا عليه وسلم. وهذا الثناء أو الـمدح ال يكون إال لكوهنم عدوال، فوجب
 العدالة. 

 األطرافو  اعتدال. وعلى سواء على أطرافه سائر مع حكمه ألن وسطه، الشيء بقاع أعدل أن:  ورابعها
 الـمعتدل نع عبارة كأنه صار الوس  يف ذلك صح فلما حموطة. حممية واألواس  والفساد اخللل إليها يتسارع
 جهة. دون جهة إىل مييل ال الذي

                                                           

  Lembaga Penyelenggara Penerjemahة اإلندونيسيةرته وزارة الشؤون الدينينشالقرآن وترمجته الذي انظر . 1 
Kitab Suci al-Qur`an Kementerian Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahnya,  Riyadh, Darussalam,  

 119، ص. 34 جملد  (،hāMishb-Tafsir al)تفسري املصباح (، Quraish Shihab) قريش شهاب . انظر1 
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=590&idto=593&bk_no=132&ID=182#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=590&idto=593&bk_no=132&ID=182#docu
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 :وجوهل األول من أوىل التفسري وهذا خياره. ، عند فخر الرازيشيء كل من الوس  أن: الثاين القول
 للناس أخرجت ةأم خري كنتم: ) تعاىل لقوله مطابق أنه :الثاين. اجلمادات يف يستعمل الوس  لفظ أن األول:

 [ .331:  عمران آل(  

 أكثر نهأ معىنـفال نسبا أوسطنا فالن: قال إذا الرجل الوس  أفضل ومتيبز. وذلك أن أن: الثالث القول
 والغايل طمفرِّ ـالو  مفرطـال بني الدين يف متوسطون أهنم معىن على وسطا يكونوا أن جيوز:  الرابع القول .فضال
 قتل يف ليهودا كتقصري قصروا وال ،وإهلا ابنا فجعلوا .النصارى غلت كما يغلوا مل ألهنم ،األشياء يف مقصرـوال

 .فيه قصروا ِما ذلك وغري الكتب وتبديل األنبياء

 متنافية. غري متقاربة األقوال األربعة وأشار فخر الدين الرازي إىل أن هذه

ة مكل معىنـل بياان ع يم ـل، 341اآلية  البقرةسورة  ريفستعند  الرازيفخر الدين و  رشيد رضاوكل من 
( 1) عمران آل سورة يفسر عندمامعىن كلمة "األمة"  الرازي فخر الدين: الواردة يف تلك اآلية. فذكر األمة"

 9.الواحد الشيء على الـمجتمعة الطائفة األمة أصل ،القفال رأي عن، انقال 331اآلية 

 يَت كلمةهذه ال من جذرو الـمضعفة.  ميمـالو حرف اهلمبزة  من تتكون اليت الكلمةمن  ةمشتقو"األمة" 
كل  (2) ،من الناس اجلماعة (3)ها: منو ، عدة معان على كلمةحتتوي هذه ال، اشتقاقي. وااإلمامكلمة األم و 

من الناس يقال له أمة  جيلكل ( 1وإىل غري ذلك، و)حممد،  النيب أمة، و موسى أمة مثل ،النيب ينسب إىل جيل
 .31ةواحد

 من الناس جيل كل وه العاماها معنيف  ألمةأو اخلاص. فا العامَتي األمة مبعناها  ميكن أن فإنه ،وِبلتايل
وهلم ية أو األمة اإلسالم حممد النيب أمة مثل، امعين ادين فهم الذين يتبعوناخلاص  أمة واحدة. وأما معناها يعد
 .جرا

 331آل عمران اآلية  ةيف سور  أمًة وسطخري أمة ك .ب

ري خللداللة على يستشهد هبا الـمفسرون  غالبا ما 341يف سورة البقرة اآلية  ة" الوارد"أمة وسطاً  عبارة
 ،ينفسر مـمن ال عدد قد أشار إليه ةمعتدلـالاألمم واألمة  كأفضل أمة وسطا"" مو فهة. وممعتدل أمة جبانب أمة،

 331اآلية  مرانع آل سورة تفسريوصف ل وفيما يلي. يف كتابيهما الرازيفخر الدين و  رشيد رضامن بينهم 
                                                           

 393، ص. 1. جملد تفسري الفخر الرازي. فخر الدين الرازي، 9 
  11 .ص  ,Quranic SocietyAli Nurdin  . انظر31 
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 حيتوي على ، والذيتفسري الفخر الرازيو تفسري الـمنار يف الرازيفخر الدين و  رشيد رضا ه كل منقدمالذي 
خري أمة والعامل الرئيسي لتحقيق  ،طاب فيها، واخل331اآلية  عمران آل سورة" الواردة يف عبارة "كنتم معىن

 ِبلـمعروف على النهي عن الـمنكر.األمر تقدمي  عن أسبابو 

 331اآلية  عمران آل سورةاخلطاب يف  .أ

". مكنتاخلطاب يف هذه اآلية ميكن أن نفهمها  من لفظ " ؟331اآلية  عمران آل سورةمن املخاط بون يف         
إن هذا اللفظ  ارشيد رض . قال؟"كنتم خري أمة"قوله تعاىل  من هم الذين يتدرجون حتت لفظ "كنتم" الوارد يف 

طاب كان يف األصل خلا وِبلتايل، فإن. معه كانوا الصادقني الذين وأصحابه وسلم عليه هللا صلى يرجع إىل النيب
 .أتباعهمعه من كان من  و  النيبموجها إىل 

 عليه هللا صلى  للنيب عاىلت هللا من شهادة اجلملة كانتف "كنتم" كما هو مذكور، كلمة وإذا فسرت
 الثالث؛ األمر اايالـمبز  بتلك للناس أخرجت أمة خري أبهنا نبزوهلا زمن إىل الصادقني الـمؤمنني من اتبعه ومن ،وسلم

 ة.أعماهلم اليومي يف أثره يظهر صحيحا تعاىل إمياان ِبهلل واإلميان الـمنكر، عن والنهي ِبلـمعروف،

 يستحقها ال بل ،اخلريية يستحقون هذه ، فالفق  وأما الذين يدعون ِبإلسالم وجيعلون الدين جنسية هلم
. فهذه اإلخالص مع احلرام واجتنب احلالل والتبزم احلرام البيت وحج رمضان وصام البزكاة وآتى الصالة أقام من

 مع هللا حببل وِبالعتصام الـمنكر، عن والنهي ِبلـمعروف ِبألمر القيام ال تستحقها أمة من األمم إال بعد اخلريية
 الدين. يف واخلالف التفرق اتقاء

 عليه هللا صلى النيب وهم أوال، به خوطبوا الذين إىل أن هذا الوصف يصدق على رشيد رضاوأضاف 
 الذين وهم إخواان. بنعمته فكانوا قلوهبم، بني هللا فألف أعداء كانوا الذين فهم معه. كانوا الذين وأصحابه وسلم

 كانوا الذين وهم منهم. ةشيع مذهب لكل تتعصب مذاهب فيه فيذهبوا الدين، يف يتفرقوا ولـم هللا حببل اعتصموا
 ومشاعرهم، هبموقلو  عقوهلم على إمياان قواي استوىل ِبهلل الـمؤمنون وهم الـمنكر. عن وينهون ِبلـمعروف تأمرون
  أيديهم. على األرض هيئة تغيري يف وآاثره فوائده وظهرت

 عليه النيب صلى هللا اخلطاب الدين الرازي إىل أن ظاهر ، رأى فخررشيد رضامتاشيا مع ما ذهب إليه 
 ذلكه. بل أشار إىل أن اخلطاب عام لكل أمة من األمم من أهل دعوته. وعلى الرغم من أن أصحاب معوسلم 

تعاىل يف  ولهق ونظريه األمة، كل يف عام ولكنه، حبسب اللفظ -رسول هللا وأصحابه  –خطاب مع احلاضرين 
تـ ُقون  اي  أ يُـّه ا ال ِذين  آم ُنوا ُكِتب  ع ل ْيُكُم الصِّي اُم ك م ا ُكِتب  ع ل ى ال ِذين  ِمن قـ ْبِلُكْم ل ع ل ُكْم تـ   :311ية سورة البقرة اآل

 2:311 ] 



9 

 

 مل الرئيسي لتحقيق خري أمةاالع .ب

 ـمعروفِبل األمر: األمور هبذه تكون غريها من األمم على وفضلها األمة خريية أن رشيد رضارأى 
 اتبعه ومن وسلم عليه هللا صلى تعاىل. وأشار هللا تعاىل يف هذه اآلية إىل أن النيب ِبهلل واإلميان الـمنكر عن والنهي

 الثالث. الـمبزااي بتلك للناس أخرجت أمة خري نبزوهلا زمن إىل الصادقني الـمؤمنني من

بل  ،للناس أخرجت أمة خري لكوهنا علة واإلميان والنهي ِبألمر األمة أن وصف رشيد رضاوأكد 
 األمر ِبلـمعروف والنهي عن الـمنكر واإلميان ِبهلل إبقامة إال يدوم وال حيفظ ال أمة خري به كانت ما نرأى إىل أ
 .اومشاعره اوقلوهب ااستوىل على عقوهلإمياان قواي 

 ألمرا وجودها وحفظ نفسها عن الدفاع يف غرضها من يكون أن األمة هذه على اشرتط ولذلك
 األرض. يف للبقاء مستحقة تكون ال ذلك لوال كأهنا املنكر، عن والنهي ِبلـمعروف

 ال بل ريية،اخل يستحقون هذه وأما الذين يدعون ِبإلسالم وجيعلون الدين جنسية هلم فق ، فال
اإلخالص.  مع اماحلر  واجتنب احلالل والتبزم احلرام البيت وحج رمضان وصام البزكاة وآتى الصالة أقام من يستحقها

 حببل عتصاموِبال الـمنكر، عن والنهي ِبلـمعروف ِبألمر القيام ال تستحقها أمة من األمم إال بعد فهذه اخلريية
 الدين. يف واخلالف التفرق اتقاء مع هللا

 علة انواإلمي والنهي ِبألمر األمة وصفعلى كون  رشيد رضاواتفق فخر الرازي مع ما ذهب إليه 
م فخر اخلريية. وَتييدا حلجته، قد تلك علة بيان منه والـمقصود مستأنف، كالم هذا أمة. وقال إن خري لكوهنا

. اجلمل األخرية 33م"يصلحه مبا ويقوم ويكسوهم الناس يطعم كرمي من اجلملة العربية اليت تقول: "زيد الرازي مثاال
 من اجلملة السابقة بيان لكون زيد كرميا.

رأى فخر الرازي إىل وجود العالقة السببية بني اخلريية وبني األمر ِبلـمعروف والنهي عن وِبلتايل، 
ضرورية األمر ب رشيد رضابينما أكد  األمور الثالثة. هبذه تكون ال بد أن الـمنكر واإلميان ِبهلل. وهذه اخلريية

األمر ِبلـمعروف  ةيِبلـمعروف والنهي عن الـمنكر واإلميان ِبهلل لتحقيق خري أمة، فلـم تأكد فخر الرازي بضرور 
 والنهي عن الـمنكر واإلميان ِبهلل.

                                                           

،  ص. 1.جملد. 3913الـمشتهر ِبلتفسري الكبري ومفاتيح الغيب. بريوت: دار الفكر،  تفسري الفخر الرازي. فخر الرازي. 33 
397  
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 األمر ِبلـمعروف والنهي عنأمهية  على اتفقا الرازيفخر الدين و  رشيد رضا على الرغم من أن
قال نكر. األمر ِبلـمعروف والنهي عن الـمإال أن هلما أوجه االختالف يف تفسري ، مةأفضل األ حتقيق الـمنكر يف

 معروفـِبل نتأمرو  أهنم ألجل حصل إمنا قبلهم كانوا الذين األمم على فخر الرازي انقال عن القفال: تفضيلهم
 ما وأقواها ، يدوِبل وِبللسان ِبلقلب يكون قد ِبملعروف األمر ألن القتال وهو الوجوه آبكد املنكر عن وينهون
 . 32ِبلقتال يكون

 إلسالما من منفي الدين على اإلكراه أن الرازي، ورأى إىل الدين فخر رشيد رضا بيان فند وقد
 اإلسالم، لىع اإلكراه ألجل غريهم، من وال العرب من أحدا وسلم عليه هللا صلى النيب حيارب ولـم القرآن، بنص
 إىل وةالدع عن عبارة الـمنكر عن والنهي ِبلـمعروف األمر جيعل القول هذا دفاعا. وأضاف إىل أن حارب وإمنا

 وغري الدعوة تلك غري والنهي األمر يكون أن تقتضيمن سورة آل عمران،  331 به. واآلية واإللبزام اإلسالم
 يف ورد الذي منكرـال تغيري فريضة غري والنهي األمر فريضيت أنا كم .وتعليم إرشاد ال عمل وهو هبا بقبوله اإللبزام

 احلديث.

 أمًة وسطالوصول إىل  .ج

 جهود اليتـال، آملني أن تظهر أمًة وس يف  الرازي وفخر الدين رشيد رضا قد عرضنا ِما سبق، آراء
  مستقبل.ـوال يف احلاضر أمة وسطاليكونوا  مسلمونـال ضطلع هبايميكن أن 

مسلم. ـمجتمع الـم اليف خض اجيايب هود رامية إىل حتقيق موقفجبهود ترتب  ارتباطا وثيقا وهذه اجل
ص جتاه  موقف الشخ وعموما، .الشخص للمثريات االجتماعية هو استجابةموقف الـقاموس علم االجتماع،  ويف

إن  ياةاحل واقع يفو  .31 داعم أو رافضأو معارض، حب أو كراهة، و  مؤيد:اجتاهنيتجلى يف يكائن ميكن أن 
 وجهي، ِما ةشرس اقفامو  الـمسلم الـمجتمع داخل اجلماعات من عدد ظهري كثريا ما اليوم، اإلسالمي جتمعـمـال

 ة.معتدلاالهتام لألمة اإلسالمية بكوهنا أمة غري  البعض

                                                           

،  ص. 1.جملد. 3913الـمشتهر ِبلتفسري الكبري ومفاتيح الغيب. بريوت: دار الفكر،  تفسري الفخر الرازي. فخر الرازي. 32 
397 
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الفهم ا منه وواحدة .اليوم مسلمنيـال يف وس  غري معتدل كثرية تدعو إىل موقف عوامل وهناك
فنجدر  وسلوكه، هموقف ما مع لـمجموعة أو لشخص الديين الفهم بني الوثيق االرتباط إىل وِبلنظر. لدينالقاصر ل

 قصرية. محةـل يف كان وإن ،ِبإلشارة إىل الفهم الديين

 Kamus Besar Bahasa) املعجم الكبري للغة اإلندونيسية فهم. ويف وكلمة "الفهم" مشتقة من

Indonesia)،"" اجتاه، وجهة ( 1) الرأي أو الفكر ، إبداء( 2) ،إدراك( 3) منها: معان، عدة هلا" فهم" كلمة
عملية  هو فهمفال 34.صحيح بشكل ويدرك ذكي( 3)و ،(عن) جيدا يعرف صحيح، بشكل يفهم( 4) النظر
من  أعلى ستوىقدرة مب هو فهموال الفهم.للتوصل إىل  نشاط ضروريالتفكري التعلم و  نشاط ألن، والتفكري التعلم

أن ، بهان . فيستطيع اإلنسالقدرة على معرفة من جمرد أيضا أعلى فهم. والتذكر أو حفظ علىالقدرة  مستوى
من  يتم تعلمه ما همف إىلشخص ال َتدي ِبل، فهمال بغريمعرفة ـالو . معىن يفهم وأيضا به يعتقدما  شيئا يفسر
 33.تعمق فيهال و ، معان

 مع جنب إىل نباج دينه، تعاليم يف الوارد معىنـال فهم على الشخص قدرةيقتضى إىل  لدينل فهموال
الشخص أو  همفو . الدين يف الواردة والسيئة سنةاحل عمالاأل بني ومتييبز الدين، حمتوايت شرح على تهقدر 

 .صلشخذلك ا حياة ديناميات مع تناغمت ديناميكيةوهذه ال. ااثبت وليس ديناميكيالـمجموعة للدين 

 دراسة ويف. نالدي فهم يف يتأثر ببارادمي مت استخدامه للدينإن فهم الـمرء  ذلك، إىل وِبإلضافة
 وتعددية. يةلو ومش دينية؛ حصرية، ِبراداميات ثالث جند على األقل الدين

فيأي  عدديتالو  الشمويل دينال أما ِبرادامي. اعتداال أقل موقف إىل يؤدي احلصريفبارادامي الدين 
 البحوث كالةو  الدينية، لحياةالبحوث والتطوير ل مركبز أجراهالذي  لبحثوأشار ا. مسلمنيـال يف وس  عتدالِب

حصره نخفض يف لدين،ل نساناإل فهمتحسن يإىل أنه كلما  الدينية الشؤون وزارةتابعة لالتدريبية الدورة وال والتنمية
 37، فيتبزايد حصره يف التدين.لدينل إنسانالـ فهم نخفضكلما ي العكس،يف التدين. و 

                                                           

 .714ص   (Kamus Besar Bahasa Indonesia) املعجم الكبري للغة اإلندونيسية . انظر34
 

 ,Pandangan Pemuka Agama tentang Ekslusifitas Beragama di IndonesiaAbdul Aziz (Ed.)  . انظر33 

(Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013),  12-11 .ص 
  . انظر37 
 Abdul Aziz (Ed.), Pandangan Pemuka Agama tentang Ekslusifitas Beragama di Indonesia   137 ص 
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 قاصر همف ما هو إال معتدلغري من األسباب اليت أدت إىل ظهور موقف  وبناء على ما سبق، إن سببا 
فالفهم . مد على ما له من ِبرادامي الدينيعتو النصوص الدينية ستمد من يغالبا ما وفهم اإلنسان لدينه لدين. ل

لتعبزيبز ا ملحا أصبح أمر  "أمًة وس "حتقيق العمل من أجلفمعتدل. غري أو  امتطرف اموقفقد يولد  لدينالقاصر ل
معىن ـيصال الإ لذلك، جيب على كل مسلممسلم. ـمجتمع الـاالعتدال يف ال إىل اعيوالدالفهم الصحيح لإلسالم 

 أمة. وخري أمًة وس  بشأن معىن 331وسورة آل عمران اآلية  341سورة البقرة اآلية  والرسالة الواردة يف

والتعود عليه  بيقهتطجيب  عتدلاال، فإن سالماإلعاليم ت يف فهمال مبذولة لبزايدةـاجلهود ال ِبإلضافة إىل
م القيغرس  يفـمناسبة ال هو أحد السبل التعود .اإلسالمي مجتمعـال يف االعتدال من أجل إنشاءمسلمني ـبني ال
 .لشخص اجليدة

 سلوك( 2عمل معتاد، ) (1) :عىن" تعادة" kebiasaanكلمة  املعجم الكبري للغة اإلندونيسية يف و
ر العنصللفرد. و  متكرر عمل فالتعود لغة، 31واحد. شيءألجل مرارا  هاويفعل الفرد يدرسها ة معينةالستجابة حلاال

. بشكل متكرر اجليدة عن طريق أداء األعمال تشكيلها تمي. والشخصية الرشيدة تكرار هو التعود يف الرئيسي
 31.أفضل فعل شيئايأن  نفسه تعويدميكن للشخص ومن هنا 

ولكن  اإلنفاق يف واالعتدال معتدلة حياة للتعرف على مسلمنيـال عوتد اآلايت اليت عدة يف القرآنوجند 
وا و ال ِذين  ِإذ ا أ نف قُ قوله تعاىل: يف  71وارد يف سورة الفرقان: اآلية  على سبيل الـمثال التوجيه. وهذا خبيال  يكونال

و ال   ، يقول هللا عبز وجل:29وكذلك يف سورة اإلسراء اآلية . [23:71يـ ْقتُـُروا و ك ان  بـ نْي  ذ َِٰلك  قـ و اًما  ملْ  ُيْسرُِفوا و ملْ  
 [31:29جت ْع ْل ي د ك  م ْغُلول ًة ِإىل َٰ ُعُنِقك  و ال  تـ ْبُسْطه ا ُكل  اْلب ْسِ  فـ تـ ْقُعد  م ُلوًما حم ُْسورًا  

 عتدلاالوا جيب على الـمسلمني أن يطبق لذلك. ِبعتدال واتصرفي لكيمسلمني ـلاالسابقة َتمر  اآلايتو 
إذا ، ري الـمنارتفس يف رشيد رضا أشار إليهكما   .اإلسالمي مجتمعـال يف االعتدال إنشاء من أجلعليه  واتعوديو 

                                                           

     ,Kamus Besar Bahasa Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa . انظر31 
Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995),  129 .ص 

 . انظر31 
 Dadang Gani, “Pembiasaan Dalam Pola Penanaman Nilai”, http://dadanggani.blogspot. 

com/2013/05/pembiasaan-dalam-pola-penanaman-nilai_5142.html   نوفمرب  23مت احلصول على الـمعلومة يف
2134 
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واردة  ببيةس عالقة هناكظهر كخري أمة. ت من الصعب أن، فمعتدلني وسلوك وقفلـم تتحل األمة اإلسالمية مب
 ة.البقر  سورةمن  341اآلية يف  وس "" لفظاختيار  يف

 تام البحثخ

 ، توصلنا إىل ما يلي:أمًة وس بعد أن سردان حديثا عن 

 وس  ةأم. وس  بني طريف األمراعتدال أو  رشيد رضا وفخر الدين الرازي هو عند معىن "وس " .3
يوجد  . فال341سورة البقرة اآلية يف  الواردة "وسطا"كلمة  تعىن خري أمة. وهذا راجع إىل معىن 

 ."اوسطً  أمةً "قوله تعاىل  تفسري فرق جوهري بني رشيد رضا وفخر الدين الرازي يف 

 قوله تعاىل تفسريرشيد رضا وفخر الدين الرازي يف  بنيمشرتك  تشابههناك  على الرغم من أن  .2
يد رش. ورأى رشيد رضا اأشار إليه مهمة مالحظة كـأمة معتدلة وأفضلها، إال أن هناك  "أمة وسطا"

ولذلك الوصف خبري أمة ما هو إال نتيجة   خري أمة. نيكون الـمسلمأن الوس  يكون سببا ل رضا
من  341ية لفظ الوس  يف اآل يف العالقة السببيةوجود عن  رشيد رضا رأيإجيابية من التوس . و 

مة األ أن شيد رضار فيه  ويؤكدأن ميعنوا النظر فيه. رأي ِمتاز وينبغي جلميع الـمسلمني سورة البقرة 
أن لـم تستطع ا إذ ةخمتار أمة  تبزعم على أهنا ال ينبغي أن أو األممأفضل  تصبح تلقائيا الاإلسالمية 

 .من سورة البقرة 341 يف اآلية  "وس " لفظاختيار  واردة يف عالقة سببيةهناك . ةمعتدل كونت

هي عن املنكر النو  األمر ِبملعروف أمهية عن الرازيفخر الدين و  رضارشيد  بني تشابهالأوجه  هناك .1
غري أن هلما أوجه االختالف يف تفسري . 331اآلية  عمران آل سورة كما جاء يف خري أمة لتحقيق

 قبلهم، اكانو  الذين األمم على تفضيلهم إن األمر ِبلـمعروف والنهي عن الـمنكر. قال فخر الرازي
 ألمرا ألن القتال وهو الوجوه آبكد املنكر عن وينهون ِبلـمعروف تأمرون أهنم ألجل حصل إمنا

رشيد مع  . وهذا يتناقضِبلقتال يكون ما وأقواها ، وِبليد وِبللسان ِبلقلب يكون قد ِبملعروف
 والنهي روفِبلـمع األمر جيعل القول، يف نظر رشيد رضا، الدين. وهذا على اإلكراه رضا الذي ينفى

 من سورة آل عمران، تقتضي 331 به. واآلية واإللبزام اإلسالم إىل الدعوة عن عبارة الـمنكر عن
 ليم.وتع إرشاد ال عمل وهو هبا بقبوله اإللبزام وغري الدعوة تلك غري والنهي األمر يكون أن

 كما يلي:  التوصياتم بعض و يف ختام البحث من املستحسن أن تقد      
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تكون تابعة تقرتح وجود أحباث منجمتمع معتدل،  أمة وس  أو املبذولة لتحقيقنظرا ألمهية اجلهود  .3
 يفعلماء التفسري  رجوع إىل آراءمع اليف منظور القرآن  أو أمة وس  أمشل حول جمتمع معتدل

 معاصر.ـالالعصر الكالسيكي و العصر 

ن اجلهود مبزيد مـالإىل فنحن يف حاجة فهم الدين، و لعالقة الوثيقة بني االعتدال وجود انظرا ل .2
األمة الوس   يقاجلهود الرامية إىل حتقإطار يف  يةدينتعاليم اللل األمة اإلسالميةفهم  تنميةمكثفة لـال
تمع يف حماولة يف اجمل عليه التعودتطبيق السلوك الـمعتدل و إىل كما حنتاج معتدل.  الـمجتمع الـ أو
 عنمي آايت القرآن الكر  بعض شارت إليه، كما أاإلسالمي مجتمعـال يف االعتدال تنمية صفاتل

 اليومية. السلوك املعتدل يف احلياةأمهية 
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