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 اسرتاتيجية تيار الوسطية يف اإلصالح يف البعد الرتبوي
 الدكتور وهبة الزحيلي

إن العامل املعاصر يعيش يف فوضى فكرية تتمثل يف سلوك غري املسلمني و حماولة تغيري 
واستمرار  و االستكبار العاملي، بسبب الغطرسة، وازدواجية املكاييل، وقلب املعايري، املفاهيم.

واملساس  وحماولة تشويه صورة املسلمني وحضارهتم، االعتداء على العامل اإلسالمي والعريب،
مما ميكن وصف ذلك  و االساءة لإلسالم فكرًا وممارسة، مبقدساهتم وقيمهم وأخالقهم،

 وأفكارهم وعقائدهم. وشعائر املسلمني، اإلسالم،اجلنوح بأنه هجمة شرسة على بالد 
رمبا أدى ذلك بسبب جهل  أما العامل اإلسالمي فهو مير مبحنة صعبة وامتحان عسري،

واهتزاز اهلوية اإلسالمية واجلنوح إىل ارتكاب أعمال  بعض املسلمني إىل فقد التمثل لإلسالم،
واملتعصبني احلاقدين على  ني،تعد رد فعل عكسي متعني لسوء أعمال املعتدين واحملتل

 و التسبب بارتكاب إساءات فكرية وسلوكية، وأنظمته، واجلاهلني مببادئه، اإلسالم،
 واعتداءات متكررة على بعض الدول اإلسالمية والعربية.

 وهذا يقتضينا املبادرة إىل أمرين أساسيني :

و إخراس أجهزة  ينا،ورد االعتداء املوجه إل صد خمتلف أشكال اهلجمة الشرسة، األول:
 وقلب احلقائق. والتدجيل، اآلخرين املتورطة بالكذب،إعالم 

أداء مهمة إجيابية مدروسة،ومربجمة تعتمد منهجية واضحة يف جمال االصالح الثاني:
 الرتبوي تتمثل فيما يلي:

 ومناهج التعليم. دور املؤسسات التعليمي،
 دور رسالة املسجد.
 واملنتديات. دور املراكز الثقافية،

أي القصد وتشرتك هذه احملاور الثالثة يف ضرورة الدعوة إىل نظام اإلسالم يف الوسطية 
 يف مجيع ما جاء به اإلسالم من شرائع ومبادئ وقيم ملعرفة اخلري والشر، والعدالة واالعتدال،

فريط والتسامح أو اليسر والت واالستقامة و االحنراف، والصالح والفساد، واحلق والباطل،
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واجلهل  والتعقل واإلقناع، واملعروف واملنكر، واإلكراه واإلرهاب، والدفاع أو املقاومة، والغلو،
قال اهلل تعاىل  وغري ذلك من املقابالت، واألمانة و اخليانة واالعتداء والسلم العادل، والسفه،

ًة َوَسطًا لَِّتُكونُوْا ُشَهَداء (: أوضح ذلك األثر الثابت "خري و  .)َعَلى النَّاسِ وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ
 .(رِيُد الّلُه ِبُكُم اْلُيْسَر َوالَ يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ )يُ األمور أوسطها"أو "أوساطها" وقال سبحانه: 

هَ ): وقال عز وجل رْيِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو يَ ن ْ ٌة َيْدُعوَن ِإىَل اخلَْ نُكْم أُمَّ ْوَن َعِن َوْلَتُكن مِّ
واملعىن أن األمة املسلمة تدعو الناس إىل الصالح وترك  .(اْلُمنَكِر َوأُْولَ ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

 الفساد فكراً وعمالً وسلوكاً أو ممارسة.
فإذا أمسك بأحد الطرفني مال  إن لكل شيء طرفني ووسطاً،": قال وهب بن منبه

 ".فعليكم باألوسط من األشياء وإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان، اآلخر،
والوسطية تتطلب يف منهجها  ومالحمها يف الشريعة اإلسالمية. حقيقة الوسطية،هذه هي 

وهي تنمية الوظائف  والتعلم و الرتبية: والتزود باملعرفة واملمارسة، اجلمع بني النظرية والتطبيق،
وهي أيضاً  طريق التدريب والتثقيف،اجلسمية والعقلية والعلمية واخللقية،كي تبلغ كماهلا عن 

وتعد  وأهدافها الكربى، وعواملها األساسية، ومناهجها، علم يبحث يف أصول هذه التنمية،
كما جاء يف  الرتبية ظاهرة اجتماعية ختضع ملا ختضع له الظواهر األخرى يف منوها وتطورها،

 جتديد الصحاح للجوهري.
وهو  السري عليه يف حماور موضوع تيار الوسطية،هذه هو املنهاج الرتبوي الذي ينبغي 

 والتثقيف يف ميزان اإلسالم: منهاج سليم يتجلى يف ضرورة تفعيل جماالت الرتبية،

 دور املؤسسات التعليمية ومناهج التعليم:
 ومؤسسات التعليم والرتبية، إن تربية األجيال على حنو قومي تعتمد على جهود األسرة،

وأمهلت أداء واجبها  ،غالب اعتمدت يف الرتبية على املدارس و اجلامعاتغري أن األسرة يف ال
فصارت املؤسسات التعليمية تتحمل هذا العبء األكرب إذا  األساسي يف هذا املضمار،

 قامت بواجبها أيضاً.
لكن مؤسسات التعليم ومدارس ومعاهد وجامعات منها ما هو قومي املنهج، و يعتمد 

ويضع املنهاج الصحيح يف خمتلف سنوات أو صفوف   تربية اجليل،على الوسائل الناجعة يف
 بسبب هيمنة  وهي قليلة يف الغالب، الدراسة،
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مع أن  واالجتاه حنو العلمانية أو العوملة يف عصرنا، والنظريات املستوردة، األفكار الغربية،
والرتكيز على  الربامج،وأقوم  للتعليم والرتبية،عليها اختيار أفضل الوسائل الواجب األساسي 

واألهداف الرتبوية الصحيحة اليت تنطلق من مقومات األمة املسلمة العاملة بالقرآن  الغايات،
 واحملافظة على نضارة وازدهار التاريخ والرتاث اإلنساين العريب واإلسالمي. والسنة النبوية،

 ات ومعارف نظرية،وأغلب املؤسسات التعليمية احلالية تعين حبشو أذهان اجليل مبعلوم
وعدم  مع إمهال مادة الرتبية الدينية واألخالق، لنيل الشهادات العلمية، مستوردة،وثقافات 

 وال سيما يف مرحلة املراهقة، وترك العناية مبشكالت الرتبية، مراقبة سلوك الطالب أو الطالبة،
 اإلسالمية عن جمال التطبيق العملي. و الفرائض وإبعاد ساحة العبادات،

ومبا أن اهلدف من الرتبية اإلسالمية هو إعداد اإلنسان الصاحل أي اإلنسان باملعىن 
فيجب أن يتضمن منهاج هذا  من حيث هو مواطن فقط، ال من حيث هو إنسان، الشامل،

احليوي عن عالقة املسلم املقرر يف حبوثه العامة غري التقليدية إغناء البحث يف موضوع الكالم 
مل اليوم أصبح مبثابة ألن العا املسلمني بغريهم يف خارج البالد اإلسالمية، وعالقة باجملتمع،

وامتدادها عرب العامل يف  وتشابك وسائل االتصال، ، بسبب سهولة املواصالت،قرية صغرية
ومن أهم األحباث اليت ينبغي على املسلم معرفتها التعمق يف فهم وسطية  االنرتنت وغريه.

املعنية بتهذيب وعبادته  وعقيدته القائمة على التوحيد، دية والروحية،اإلسالم يف حضارته املا
 واحلياء، والشرف، ونظام األسرة املتكافلة املتعاونة احملافظة على العرض، الفرد واجلماعة،

 واإليثار والتضحية، واآلداب االجتماعية الرفيعة املتمثلة حبب التعاون، ونظام األخالق،
ومعرفة خصائص  والالمركزية، الذي جيمع بني نظامي اإلدارة املركزية، واإلدارة ونظام احلكم،

واحرتام مبدأ العدالة  تفعيل نظام الشورىو  لقائم على احرتام حقوق اإلنسان،هذا النظام ا
وسالمة الفطرة والنظر إىل اآلخرة  والدعوة إىل التحرر والتحرير، واملساواة والسلم واألمان،

والعنف و اإلرهاب أو الغلو  والتعصب، ونبذ االنغالق، تسامح،نظرة ملؤها احملبة وال
 والتطرف.

كما أنه ال بد من معرفة نظام االقتصاد اإلسالمي القائم على مبدأ احلرية والتوازن بني 
وامللكية  واحرتام وجود خصائص امللكية الفردية كأصل عام، مصلحيت الفرد واجلماعة،

 واألمة. ة،واجلماع اجلماعية لصاحل اجملتمع،
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كما يتجلى مثاًل يف األخذ بسياسة  وهو نظام فريد يف غاية الوسطية واالعتدال،
َواَل جَتَْعْل َيَدَك ): املقررة يف قوله تعاىلومراعاة أصول التدبري  االقتصاد املعتدل يف توجهه،

َوالَِّذيَن ِإَذا ): قوله سبحانهو  ،(َمُلومًا حمَُّْسوراً َمْغُلوَلًة ِإىَل ُعُنِقَك َواَل تَ ْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فَ تَ ْقُعَد 
  .(أَنَفُقوا ملَْ ُيْسرُِفوا وملَْ يَ ْقتُ ُروا وََكاَن بَ نْيَ َذِلَك قَ َواماً 

وال بد من إحياء معامل العقيدة اإلسالمية القائمة على توحيد اهلل عز وجل من أجل 
وبناء الشخصية  والكرامة اإلنسانية واملهابة، وإشعاره بالعزة حترير اإلنسان من عبودية البشر،

واليت ينبع منها اخلري وإشعاع كل املعاين الكرمية حنو  والفاعلة يف اجملتمع، الذاتية احملبة لإلنتاج،
وهذه هي غاية الوسطية اليت تنبذ اخلضوع لغري اهلل عز وجل وتتعامل مع بين  اآلخرين،

 اإلنسان باعتبارهم إخوة يف اإلنسانية.
 والثقة، الطمأنينة،و  ت اهلل تعاىل ينمي عالقات الود،والتساوي بني البشر يف أهنم خملوقا

 والتعاون يف سبيل تنمية العالقات واملشاعر اإلنسانية الفياضة. والرمحة واالحرتام املتبادل،
 والرزق، وجيب اإلدراك بأن العبادات يف اإلسالم هي من أجل مرضاة اهلل مصدر للخري،

 وال اعتزال عن اجملتمع وال جنوح، وليست هي جمرد طقوس وشكليات، ادة لإلنسان،والسع
والتفاعل مع  والتهذيب، والعطاء، وهي وسطية البناء، أو إساءة ظن يف النظرة لآلخرين،

 اآلخرين.
وعلينا أن حنافظ على نظام األسرة اليت هي بناء متكامل يعتمد على األبوين اللذين 

وأن هذه  وتزويد اجملتمع بالعناصر الطيبة الفعالة، جياد الذرية الصاحلة،يتفانيان من أجل إ
وإفراز كل  والتكافل بني الزوجني مث بني الكبار والصغار، والتعاون، األسرة يسودها الرتاحم،

وبناء  يف بناء عالقاته االجتماعية مع اآلخرين،املعاين اخلرية ليكون املسلم أمنوذجًا متميزًا 
 واحلفاظ على عزته واستقالله وكرامته. صرح الوطن،

دون  وبنائها على أرسخ الدعائم، وقوهتا، وحيرص اإلسالم على توفري متانة األسرة،
 فاألسرة هي اإلسالم متماسكة  وال انفصال بني أعضائها، وال حتلل، تفلت،

 متداعية ال تربط بني أفرادها كما يف حال الغرب والشرق، وليست منهارة، متعاضدة،
والدخل املعيشي وافتقاد املقومات اإلنسانية  العتمادها فقط على حتقيق الكسب املادي،

واألخالق يف اإلسالم كالصدق والصراحة  وهذه هي وسطية األسرة يف اإلسالم، واألخالقية،
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واألمانة  والثقة واإلتقان والوفاء بالعهد والوعد،وحمبة اخلري لآلخرين والتضحية واإليثار،
وليست جمرد مصاحل أو  آداب حترتم لذاهتا،هي  والبعد عن الرزيلة، وإقرار الفضيلة، ،واجلرأة

 منافع مادية.
 والتخلص من السلبيات القاتلة. وهذه وسطية جامعة بني شعاب اخلري،

 ويضبط األوضاع، ونظام احلكم يف اإلسالم يتميز بأنه يعمل على صالح الدين والدنيا،
 ويقود الرعية أو املواطنني إىل شاطئ السالمة، والطمأنينة، ويشيع األمن ومينع الفوضى،

باجلنايات وهو أيضًا نظام قوي حيقق الرفاه وال يسمح  اخلصومات واملنازعات،ويفصل بني 
بتفعيل نظام الشورى أو الدميقراطية ويلتزم خبصائص نظام احلكم يف اإلسالم  لألمة،

وأمر مبعروف وهني  وأحكامها من حالل وحرام، اإلسالمية القائمة على احرتام أصول الشريعة
و  ويرد على العدوان وينشر العدل واملساواة، عن وجود الدولة وشعبها،و يدافع  عن منكر،

يضمن ممارسة احلريات املنظمة واملسؤولة  حبيث ال يلحق أي فرد ضررًا باآلخرين ويشرف 
وال يسمح بأن يعتدي  لى الفضيلة،وحرصها ع على نظام التعليم النافع احملقق تقدم ومنوها،

، مواطنًا أو أجنبيًا دخل البالد ألغراض ومقاصد مسلمًا كان أم غري مسلم أحد على أحد،
وهذه هي وسطية اإلسالم يف اجلانب السياسي واإلداري،فهو مكمل للجانب  مشروعة.

املصاحل  العبادي واخللقي واالقتصادي واالجتماعي واإلعالمي الذي يلتزم الصدق ورعاية
 العامة وتقدميها على املصاحل اخلاصة.

 وأما حقوق اإلنسان يف اإلسالم فنابعة من احلفاظ على الكرامة اإلنسانية لكل خملوق،
وأما عالقات املسلمني بغريهم يف الداخل واخلارج فقائمة  (.َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبيِن آَدمَ ): لقوله تعاىل

وحماربة كل أشكال العنف أو التطرف  تعصب والتزمت،واألمن ونبذ ال على أصول السالم،
وكرامتها يف الداخل واخلارج ومقاومة العدوان اخلارجي يف مظلة اجلهاد الذي حيمي عزة األمة 

 ووجودها وقيمها وأصول شريعتها ومحاية مقدساهتا.
اىل ، فإنه تعدئهم  ال بسبب خمالفتهم يف الدينوال تكون مقاتلة األعداء إال بسبب اعتا

ينِ ) حكم يف القرآن الكرمي بأنه يف مظلة اآلية الكرمية : وضع نظام الدفاع و  (اَل ِإْكرَاَه يف الدِّ
بِّ اْلُمْعَتِدينَ )  . (َوقَاتُِلواْ يف َسِبيِل الّلِه الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َوالَ تَ ْعَتُدواْ ِإنَّ الّلَه الَ حيُِ
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 أصل مشروعية اجلهاد بسبب تعرض املسلمني يف ديارهم لظلم األعداء، وجعل
كما تبني يف أول آية أذن فيها باجلهاد  وإساءاهتم املتكررة على الديار واألفراد واجلماعات،

 (.أُِذَن لِلَِّذيَن يُ َقاتَ ُلوَن بِأَن َُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديرٌ ) وهي
 وتعدد أديان ومذاهب أبنائها إمنا هو لتحقيق ل إنعاش األمة جبميع فئاهتا،وسبي

         التعايش السلمي والوّدي بني املسلمني وغريهم يف ضوء احلكم القرآين السديد 
ن ِديَارِكُ ) يِن وملَْ ُُيْرُِجوُكم مِّ َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن ملَْ يُ َقاتُِلوُكْم يف الدِّ ْم َأن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقِسطُوا اَل يَ ن ْ

يِن َوَأخْ  َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن قَاتَ ُلوُكْم يف الدِّ َا يَ ن ْ بُّ اْلُمْقِسِطنَي ،ِإمنَّ ن إِلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه حيُِ َرُجوُكم مِّ
ُْم فَ   .(ُأْولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ ِديَارُِكْم َوظَاَهُروا َعَلى ِإْخرَاِجُكْم َأن تَ َولَّْوُهْم َوَمن يَ تَ َوهلَّ

  ،هو ناشئ من بواعث احلقد وكل تشويه لصورة اإلسالم ونبيه وأفكاره وأصوله،
واجلهل حبقيقة اإلسالم وثوابته وغاياته اإلنسانية وأغراضه  والكراهية، والتعصب األعمى،

 الرفيعة.
وعلى أساس  قوي من  املنظمة،واالقتصاد يف اإلسالم قائم على قاعدة احلرية االقتصادية 

التضامن وتراعي أصول التكافل أو  واألخالق العملية، املعامالت اليت تظللها قواعد االستقرار،
كما جاء  ومقاومة الفقر واجلهل واملرض، وحترص على استمرار سياسة التنمية، االجتماعي،

َهْوَن َعِن َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضهُ ) يف اآلية الكرمية: ْم َأْولَِياء بَ ْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
اَلَة َويُ ْؤُتوَن الزََّكاَة َويُِطيُعوَن الّلَه َوَرُسوَلُه أُْولَ ِئَك َسيَ ْرمَحُُهُم الّلُه إِ  نَّ الّلَه َعزِيٌز اْلُمنَكِر َويُِقيُموَن الصَّ

 (.َحِكيمٌ 
)دعوا الناس يرزق اهلل سالم مقرر يف احلديث النبوي علماً بأن مبدأ حرية االقتصاد يف اإل

 بعضهم من بعض (.
 والتزام قواعد األخالق يف املعامالت واضح من تفاعل الشريعة مع كل خلق كرمي وسوي،

 ) إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق (.كما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم : 
اليت ينبغي الرتكيز عليها يف مناهج هذه بعض مالمح الوسطية واالعتدال يف اإلسالم 

وهي الكفيلة بإعداد أو تربية وتنشئة  التعليم يف مجيع مراحله اإلعدادية والثانوية واجلامعية،
والتصور الصحيح لإلسالم  وحتقيق اإلشعاع الفكري والعقدي واالجتماعي، املواطن الصاحل،

وال سيما أولئك الذين يشوهون  ولفت أنظار العامل إىل حقائق وأباطيل خصومه، ومبادئه،
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والكاتبني والصهاينة احلريصني على طمس هذه  حقائق اإلسالم من بعض املستشرقني،
وهي الشريعة الباقية اخلالدة احملكمة  فهي نابعة بكلمة واحدة من شريعة السماء، املعامل،

 وللدنيا واالخرة. والصاحلة لكل زمان ومكان،
وختلقهم عن مواكبة  واإلساءة نابع من ضعف املسلمني،التشويه وال ننسى أن أصل 

اليت ال يفهم الغرب  واالقتصادية والعسكرية، وترك إعداد القوة املادية، ركب التقدم واحلضارة،
مع عدم االعتبار وااللتفاف لقواعد األخالق ذات الصبغة اإلنسانية  لغة غريها، أو الشرق

 والتسامح، والرتاحم، والتعاون، اإلنساين، اإلخاء واليت تكمن يف ستة معايري: اإلعالمية،
 واإلحسان. واحملبة،

وتعديل مناهجها مرتبط أساسًا باختيار أفضل الوسائل  وجناح املؤسسات التعليمية،
والرتكيز على الغايات، وإعداد الكتاب  وأصالة املعرفة القائمة على الوسطية، والربجمة،
 اء الوطن الصغري والكبري يف مراحل التعليم.وهذا يستفيد منه مجيع أبن املشرق،

 دور رسالة املسجد:
 فهو مقر  وغاية اجتماعية حصينة، كان للمسجد وما يزال رسالة توجيهية دائمة،

بل هو اساس إعداد الفرد  ومصدر التوعية الرصينة، العبادة املهذبة للطباع واألخالق،
ألنه جيمع القادة والرعية من  وإعالميًا واجتماعياً، واجملتمع إعدادًا سياسيًا وفكريًا وحضارياً،

 خمتلف أطيافها وفئاهتا وبناة تركيبها على منهج واحد وسياسة واحدة.
وانتعاش األمة وازدهارها  وظلت املساجد يف املاضي واحلاضر منرب اغرتاف العلوم النافعة،

مقاصدها وغاياهتا إدراك و  وتدريب شباهبا وروَّادها على االلتزام الواعي بأصول الشريعة،
وتنبيه املرتددين عليه  بل كان املسجد أداة قوية التأثري على الفكر العام واخلاص، احلكيمة،

 ومعرفة مكائدهم وخططهم، وكشف مؤامراهتم، من أحوال األطماع اخلارجية لألعداء،
دائم وقوي  فاملسجد أول مقر وجماهبة عدواهنم وتدخلهم السافر يف شؤون األمة اإلسالمية،

والعمل على حتطيم قوى  واحلفاظ على مقدرات األمة وسالمتها، لإلشعاع احلضاري واملعريف،
والتخلص من ويالت االحتالل و االستعمار ألن املسجد كان  الشر والعدوان على أمتنا،

وهزمية  وتزويدها باملعطيات والوسائل احملققة للنصر، مقرًا لعقد ألوية اجليوش واختيار قادهتا،
والسيما احلفاظ على كرامة  والتوجه احملكم ملا ينبغي عمله يف حماربة األعداء، األعداء،
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حصنًا لتبديد أباطيل كما أن املسجد كان وما يزال  وحقوق اجملتمع املدين. اإلنسان،
وبلورة معامل اإلسالم يف  وتزييف اآلراء، والرد على االدعاءات،وتنفيذ الشبهات،  اخلصوم،

ولقد قامت  وتوضيح قواعد عالقات املسلمني مع غريهم. دته و عبادته وسلوك أبنائه،عقي
املساجد عرب العصور اإلسالمية إىل يومنا هذا بأداء وظائف تعليمية وتربوية عالية إلعداد 

من خالل حلقات  اجليل الناشئ ومحاية الشباب والكهول والشيوخ من الزيغ واالحنراف،
ويتوج ذلك كله خطب  توجيه والتعليم ملختلف العلوم يف الصباح واملساء،الدروس الرتبوية وال

 اجلمعة اليت تعرب عن عالج قضايا املسلمني العامة واخلاصة.
و حل  واليت يكون للمسجد دور كبري يف جتاوزها، ومن أهم املشكالت املعاصرة،

وحماولة  وقت احلاضر،الرد على اهلجمة العدوانية على اإلسالم واملسلمني يف ال معضالهتا:
وستغل األعداء بعض  تفريغ اإلسالم من حمتواه العقدي واإلصالحي واإلنساين و احلضاري.

يقرنون مع األسف الشديد بني املسلم و  ،املنافذ والشبهات بقصد اإلساءة لإلسالم واملسلمني
وتصرحيات بعض  حىت صرنا نسمع قنواهتم اإلعالمية،وبني اإلسالم واإلرهاب ، واإلرهايب،

 قادة العدو منشأ اإلرهاب هو اإلسالم.
،  وبني سوء ني موقف اإلسالم اإلنساين الصحيح ،فهناك فرق واضح ب وهذا خطأ بنيِّ

 علمًا بأنه رد قوي ومناقض إلرهاب الدولة، تصرف بعض املسلمني وممارستهم لإلرهاب،
ربيون من أجل محاية قلعة صهيون وينفذه األعداء الغ الذي يتوىل ممارسته دهاقنة الصهيونية،

 فقط وتنفيذ خمططاهتا وحتقيق أطماعها اخلطرية. 
ويف طليعتها  وأصوله القطعية، إن االحتكام ملبادئ اإلسالم الكربى وقواعده العامة،

وضرورة التمييز بني املقاومة أو حق الدفاع  ،شيئان الوسطية املالزمة جلميع تعاليم اإلسالم
 ومقدساته وكرامته وسيادته،وبني اإلرهاب الذي هو اعتداء حمض،املشروع عن الوطن 

 وال توافر غاية شريفة أو مقاصد إنسانية صحيحة. وختريب وتدمري وقتل غري مسوغ،
للتأثري يف تكوين املناهج  ميكن حتقيقه من خالل معرفة رسالة املسجد،وكال األمرين 

واملبادرة إىل إعالن بنود اإلصالح من خالل قيام الدعاة املسلمني يف املساجد  الصحيحة،
وال احنراف  وبالسرية احلسنة اليت ال ازدواجية يف معايريها، وبالفعل، بواجب التبليغ بالقول،
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وهي ما  ،وذلك ألن للمسجد وظائف تربوية متعددة عن مقتضيات أحكام الشريعة فيها،
 يأيت.

وتالقي  أداء صالة اجلماعة،"  ووظيفة اجتماعية ،"أداء العبادات" وظيفة روحية
وكان  ،"تعليم أحكام الشريعة  من خالل القرآن والسنة" ووظيفة تربوية وتعليمية ،"املسلمني

إعداد وبعث " ووظيفة عسكرية ،"فصل اخلصومات" للمسجد يف املاضي وظيفة قضائية
 واخلالصة أن:" واستقبال الوفود واملفاوضات كونه مقر الدولة" ووظيفة سياسية ،"اجليوش

وتربية اجليل يف حلقات الدروس  حمراب تلقي العلوم اإلسالمية،املسجد يف كل وقت هو 
علماً بأن تأثري  ، وهو منرب التوجيه األسبوعي يف إلقاء خطب اجلمعة،ىالشرعية والعلوم األخر 

 ذلك واضح على النفوس املؤمنة.
يوجب استثمار هذه املهمة للمساجد يف إيضاح معامل الوسطية وغاياهتا ألهل  وهذا

ومنع املسلم من ممارسة أي مظهر أو عمل مسيء سواء للمسلمني أو لغري  اإلميان،
 وتقدمي الصورة املشرفة عن أهل القرآن وأتباع النيب عليه الصالة والسالم. املسلمني،

وغريها تأثري بالغ األمهية يف تبليغ شرائع اإلسالم قوالً  وللداعية املسلم الواعي يف املساجد
والرد على أضاليل احلاقدين وتنفيذ الشبهات،  وذلك بتصحيح املفاهيم، وعماًل وسلوكاً،

والسيما بيان وسطيته وعدالته ومسوه عن جماراة اآلخرين  واملسيئني لإلسالم وثقافته وحضارته،
 ادم مع الفضيلة واألخالق الكرمي.إذا نزلوا إىل مستوى يتناىف أو يتص

 دور املراكز الثقافية واملنتديات:
بعد انقضاء فرتة العصر الذهيب اقتضى التطور العلمي يف العصور اإلسالمية وخباصة 

للدولة العباسية االجتاه إىل بناء املدارس الصغرى والكربى واخلاصة والعامة،كاملدرسة النظامية 
اليت كانت مبثابة اجلامعات احلالية لتدريس خمتلف أنواع العلوم  ها،واملستنصرية يف بغداد وغري 

وكذا غري العلوم الشرعية من فلك  وحنوها، الشرعية من تفسري وحديث وفقه املذاهب األربعة،
وكانت هذه  وطب وهندسة وفيزياء وكيمياء ورياضيات وتدريب على الصناعات املختلفة،

وختصص فيها بعض القاعات للمحاضرات والدروس فيما  املدارس تغص بالعلماء واملتعلمني،
 للمدرسني وجناح نوم ومطعم ومطبخ.مع غرف " اإليوان" يسمى
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ووقف املسلمون أوقافًا عديدة قدمت خدمات اجتماعية جلى للمسلمني على مدى 
 التاريخ يف جمال التعليم واإلرشاد والصحة والرعاية االجتماعية وغريها.

جديدة للتثقيف العام ويف مطلعها املراكز الثقافية الكثرية يف كل أحناء واآلن ظهرت أمساء 
واملنتديات الفكرية والثقافية مع مالحظة أن كاًل من  كما كثرت املؤمترات العلمية، البالد،

 املراكز واملنتديات الفكرية يؤمها النخبة املتميزة وأعالم الفكر والثقافة.
كما تقدم فيها  بعضها متخصص وبعضها عام، امة،وتلقى يف هذه املراكز حماضرات ع

أحباث متخصصة مهمة جدًا سواء يف املؤمترات العلمية أو املنتديات الفكرية اليت تعدها فود 
مث يعقبها إصدار  مث تناقش يف حوار هادئ، علمية متنوعة ذات طاقات وقدرات متميزة،

أو يف  ة ضمن إطار عام،أو توجيهات عامة يف موضوعات خمتلف أو توصيات، قرارات،
 موضوع علمي متخصص.

وانتهت إىل تقدمي وجهات  ولقد حققت هذه املراكز واملنتديات واملؤمترات مثارًا يانعة،
ورمبا استفادت الدولة أو الوزارة أو  نظر متطورة ومفيدة ومهمة على املستوى العام واخلاص،

العلمية املتخصصة أو املنتدى من نتاج  املؤسسة املضيفة اليت دعت إىل عقد املؤمتر أو الندوة
 هذا احلصاد العلمي اليانع،كما يستفيد املتخصصون وغريهم من هذه األعمال العلمية،

وجمااًل الستقاء  وتكون مرجعًا ألهل العلم، حيث تطبع يف كتب أنيقة أو منشورات مركزة،
 املعارف منها.

فإهنا تستطيع اإلعداد  يف خمتلف البالد،وال ننسى دور اجلامعات املعاصرة املنتشرة بكثرة 
وعقد املؤمترات املتخصصة وبعضها تعقدًا أسبوعيًا علميًا كل عام  الشامل للمحاور العلمية،

وتدعو إىل حضورها شخصيات من دول كثرية  يف موضوعات مهمة كأسبوع جامعة دمشق،
ة والطالب وغريهم من عربية وإسالمية وأجنبية، ويستفيد من قراراهتا وتوصياهتا األساتذ

 القطاعات العلمية املوزعة يف الدولة.
،وبنقصها  ولكن مشكلة هذه املؤمترات والندوات تتمثل يف اقتصارها على الناحية النظرية

ولعل هذا املنتدى املهم يف األردن يستطيع جتاوز هذه املشكلة ويفتح  التطبيق والتنفيذ،
 االجتاه العلمي لتفعيل الوسطية.صفحة جديدة يف عامل الواقع ألنه متيز ب
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 ،وتعد هذه القضية قضية التنفيذ حمور القصور يف حياة املسلمني غالبًا يف العصر احلاضر
غري أن قراراهتا تظل حبيسة األدراج واجلهات  فما أكثر املنتديات اليت تعقد يف كل دولة،

 وال جتد طريقها إىل النور. اخلاصة،
 الصحابة الكرام يف مدرسة النبوة أهنم كانوا ال يرتكون أمراً أو إن الفارق الصارخ بيننا وبني

وجعلوا حياهتم مطابقة لألمور والنواهي اإلهلية منطلقني من التوجيه القرآين  هنيًا إال عملوا به،
 احلاسم يف شأن تطوير أو جتديد أو صبغ الواقع بصبغة علمية نابع من قول اهلل تبارك وتعاىل

ْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمرًا َأن َيُكوَن هَلُُم اخْلِيَ َرُة ِمْن أَْمرِِهْم َوَمن َوَما َكاَن ِلمُ )
ِبيناً  والسبب يف املبادرة إىل العمل والتطبيق هو كمال  .(يَ ْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد َضلَّ َضاَلاًل مُّ

 حنن اليوم فنلمس البون الشاسع بني القول والعمل، أما وبعدهم عن العصيان. إمياهنم،
 و ميكن وصف ذلك بالنفاق العملي. وتنامي ظاهرة االزدواجية بني النظرية والتطبيق،

هذا مع  العلم بأن طاعة الوحي اإلهلي فرض واجب كما هو معلوم يف آيات قرآنية كثرية 
وأولو األمر يف  (...َه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوأُْوِل اأَلْمِر ِمنُكمْ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا اللّ ) منها

 ويف العلم والفقه هم العلماء والفقهاء. السياسة واحلكم واألمراء،
 كما قال اهلل تعاىل والقصور أو التلكؤ يف التطبيق والتنفيذ موجب للنقد والتوبيخ،

 (تَ ُقوُلوَن َما اَل تَ ْفَعُلوَن َكبُ َر َمْقتًا ِعنَد اللَِّه َأن تَ ُقوُلوا َما اَل تَ ْفَعُلونَ يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا مِلَ )
ً ملنتديات  إننا ننتظر نقلة نوعية مهمة وحساسة يف أعقاب هذا املنتدى، حىت ال يكون تكرارا

 وإال فال جدوى منه. سابقة يف موضوعه،
 اخل   الص     ة:

بكثرة عقد املؤمترات والندوات  _على الرغم من سلبياته_ الميمتيز عصرنا العريب واإلس
 وبتوافر منابر العلم والتأسيس والدعوة امللحة إىل االنطالق يف آفاق عملية، واملنتديات،

وهذا يقتضينا أن تقرتن هذه األنشطة  وصحوة واعية مربجمة. والتخطيط ملستقبل أزهى وأرقى،
 القيام  بلجان املتابعة وتزويدها بصالحية 

وال سيما بتوجيه  حبملة قوية لتاليف أوجه التقصري يف جمال اإلصالح الرتبوي والتثقيفي،
اجملتمع واألفراد إىل التزام مبدأ أو قاعدة الوسطية يف اإلسالم، وجعل تيارها هو املهيمن 

وصد اهلجمات  وإجياد حصون ومعاقل لرد السهام، ،وذلك إلحياء معامل اإلسالم والسائد،
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وال يكون ذلك إال بإجياد برامج علمية ووضع  لشرسة املتكررة علينا يف كل زمان ومكان،ا
 خمططات تنفيذية يف واقع احلياة.

وما أكثر الفعاليات والطاقات واإلمكانات املتاحة لكل دولة عربية وإسالمية جلعل 
 وسبيل اإلصالح الرتبوي. وباعث العمل، الوسطية حمور الفكر،

منهج احلياة املفضل يف وقتنا احلاضر لتنمية الوظائف اجلسمية والعقلية والعلمية  والوسطية
 واخللقية والتدريبية وحتقيق الصورة الصحيحة عن اإلسالم واملسلمني.

إن دور املؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد ومجاعات مهم جداً يف اإلعداد الرتبوي 
البعد عن التطرف والغلو وما يسمى و  االعتدال،لشحن األذهان والنفوس مبحاور الوسطية و 

 باإلرهاب الذي هو اعتداء صارخ على الوجود والقيم واملمتلكات العامة واخلاصة.
سواء  وتنبغي املبادرة إىل إصالح مناهج التعليم وتعديلها وإدخال مفاهيم الوسطية فيها،

بلورة عالقات املسلمني يف عامل السياسة واالقتصاد واالجتماع واألخالق والسلوكيات و 
 بغريهم وبأنفسهم يف الداخل واخلارج وذلك 

وهذا يقتضي جعل قضية  إلعداد املواطن الصاحل واملنفتح على اإلنسانية والعامل بأسره،
 الوسطية من أهم مناهج التعليم والرتبية.

ق والتذكري مبفاهيم الوسطية وترسيخها يف مفاهيم الناس وأفعاهلم يتم أيضًا عن طري
وإحياء دورها املؤثر كثرياً يف عقول املصلني وأسرهم  وحلقات العلم اخلاصة والعامة، ،املساجد

 وغريهم ممن ُيالطوهنم.
ويعد التوجيه اإلسالمي احلكيم فعااًل ومنطيًا وحمورًا أساسيًا يف رقابة الظواهر السلوكية 

 صالح االحنراف واالعوجاج،وإ والتنبيه إىل طرق العالج، والرتبوية الشخصية واالجتماعية،
 بشرط أن يكون ظاهر التوجيه وباطنه على السواء.

 فاإلسالم كله وسطية واعتدال سواء يف عقائده وعباداته أو نظام أسرته وأخالقه وآدابه،
حقوق اإلنسان واإلنسانية واجملتمعات  رعايتهأو  أو أساليب حكمه الناجحة واملتوازنة،

وهذا يبشر خبري  املتحضرة بل واقتصاد احلياة واملعامالت املنسوجة على وفق ضوابطه وغاياته،
وحينئذ ميكننا عالج األخطاء وتفعيل قواعد نشر السلم واألمان  أمام الدعاة واملصلحني،

والعمل على ترسيخ  لعلم والتطرف،ونبذ كل أساليب ا وتوطيدها يف اجملتمع احمللي والعاملي،
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واحلرص على تفعيل حوار احلضارات وترك كل بواعث  أصول التعايش الوّدي والسلمي،
 التعصب والتزمت واحلقد والنظرة الدونية لآلخرين.

وينضم إىل إحياء رسالة املسجد ما تقوم به املراكز الثقافية واملؤمترات والندوات واملنتديات 
والبحوث العلمية املربجمة بإلقاء احملاضرات املتخصصة  وجهة وهادفة،من أنشطة علمية م

وفهم معطياهتا وإبراز دورها  واملعمقة لتغطية آفاق الوسطية يف شريعة اهلل سبحانه وتعاىل،
واقرتان  ألن املهم إمنا هو تصحيح التصورات، العلمي يف حياة املسلمني العامة واخلاصة،

 وتضارب املكاييل. ة املعايري وتعدد املفاهيم،القول بالعمل ومنع ازدواجي
 
 

 املصدر من جملة هنج اإلسالم


