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 ري الوسطية اإلسالمية بإندونيسيا وتطبيقاتها في بناء الحوار الحضا

  اللو سوفريادي بن مجيبإعداد: الدكتور 

 ا(جامعة متارام اإلسالمية الحكومية بإندونيسيب عضو هيئة التدريس)

 

 ملخص

يتناول المقال عن منهج الوسطية اإلسالمية التي يطبقها شعب 

رين اآلخ واالنسجام معفهي منهج ينبني على التفاهم  إندونيسيا في حياتهم،

بعض، ن الالناس بعضهم ع واحترام االختالفات الثقافية والدينية التي تميز
الوسطية  تحقيق مشروعات مشتركة وبناء السالم والتعاون.وذلك ل

ل فة ببإندونيسيا في هذه اآلونة األخيرة ليست أمرا جاء صد اقاتهيوتطب

 ديمةمحاولة لبناء من جديد على منظومة البنية للعادات والتقاليد الق
 واألعراف المحلية التي تعارف عليها زعماء إندونيسيا. 

بيق ي تطاألفكار والمفاهيم التي تدعو إلى العنف والتشدد ف ولذا فإن

فإن  إندونيسيا، وبالعكسحياة شعب  فيأصل يس لها الشريعة اإلسالمية ل
ي فمهم واألفكار والمفاهيم التي تدعو إلى الوسطية اإلسالمية لجزء حيوي 

تخذ طية يمن هنا فإن منهج الوسأعراف وعادات وتقاليد الحياة االجتماعية. 

 همسين أاألمل المنشود هو مكانا مرموقا في أوساط المجتمع اإلندونيسي، و
قيق للعالم في بناء الحوار الحضاري لتح مساهمة ملموسةالوسطية منهج 

 األمن والسالم.

مة الوسطية، السالم، منهج، التعددية، مساه الكلمات المفتاحية:
 ملموسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دمةمق

 تهامساح وذلك لحجم احتلت إندونيسيا مكانة مرموقة في العالم
حيث عدد السكان بعد نها تعتبر رابع دولة من إ، حيث تهاوضخامة نسم

 1الصين والهند والواليات المتحدة وأكبر عدد سكان من المسلمين في العالم

                                                
 % منهم مسلمون  88،2مليون شخص و  240بلغ تعداد سكان إندونيسيا   1
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وهذا العدد وثالث دولة من الدول التي تطبق الدمقراطية في نظام حكومتها. 

الضخم من السكان يجعل إندونيسييا موقعا إستراتيجيا للدراسة والبحث في 
بجانب ذلك  ،ل العلمي والفكري والثقافيالمجاالت المختلفة من بينها المجا

أنها موطن آمن ألناس يعيشون بمختلف الثقافات واألديان واألعراق 

يس من المبالغة من إطالق إندونيسيا باسم الدولة ذات التعددية، ل .واألعراف
التعددية على أنها نظرة إيجابية تجاه االختالفات والمحاولة بجدية يعرف إذ 

 . 2بطريقة سلمية يانهاالحفاظ على ك على

إن التعددية في حياة شعب إندونيسيا يعود تاريخها إلى عصر 
ول حوذلك حينما حدثت الجدلية بين زعماء إندونيسيا  ،1945االستقالل 

هذه  وحيدهناك نظرتان أساسيان تجاه هذه الناحية: هل ت :مستقبل إندونيسيا

اس ساألساس الوطني أم توحيد هذه االختالفات على األاالختالفات على 
ين في ح ظهور التشدديةالديني؟ هذه الجدلية األساسية قد تؤدي مؤخرا إلى 

علت وقد تؤدي إلى التكامل السلمي في حين آخر. هذه النقطة هي التي ج

    اإلسالم والتعددية بإندونيسيا من األهمية بمكان دراستها.
ألساس الجدلية بين اوالتعددية ليست محددة في النظرة إلى اإلسالم 

الوطني واألساس الديني فحسب بل أصبح موضع االهتمام في عصر 

شكل تطبيق الدمقراطية ب حيث يطالب الشعب 1998الثورة اإلصالحية سنة 
ور هذه الحرية ولدت ظهمن جانب آخر  أوسع وحرية التعبير عن اآلراء.

 اآلراء بل الحركات بشكل مفتوح وشفافية في المجتمع، منها الحركة

اسم بدية الناصبة لواء اإلسالم التي من خاللها تظهر باكورة الحركة التشد
      اإلسالم بإندونيسيا ومن ثم ظهور التطرف واإلرهاب.  

المحركة في التعددية في المجاالت المذكورة هي القوة من هنا فإن 

ل األمل المنشود هو أن تسهم إندونيسيا مساهمة ب بناء وترقية الذات،
ملموسة في خلق جو يتسم بالقدرة على معرفة اآلخرين والتفاهم واالنسجام 

تحقيق في معهم واحترام االختالفات الثقافية والدينية التي تميزهم وتقبلها و

 .3مشروعات مشتركة معهم وبناء السالم والتعاون
وقد تضافرت النصوص الشرعية بشقيهما القرآن والحديث التي 

أشارت إلى أن االختالف والتنوع والتعدد في الثقافة والدين واللون والعرق 

واللغة من أبرز خصائص الوجود اإلنساني ومن أوكد ضرورات االجتماع 
البشري وهي سنة من سنن هللا في الكون، وإن أهمية االختالف ال تتأتى 

من كون التنوع هو أصل االجتماع البشري بل ألنه أيضا مما تدعو إليه  فقط

                                                
2 Mujiburrahman, Mengindonesiakan Islam; Representasi dan Ideologi, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 2008), hal. 44. 
3 Azumardi Azra, Distinctive Paradigm of Indonesian Islamic Studies; Toward 

Renaissance of Islamic Civilization, paper disampaikan pada AICIS ke-XIII tanggal 18-21 

Nopember tahun 2013 di Hotel Sentosa Senggigi Mataram.  
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الفطرة وتقتضي به الطبيعة، وما االختالف في واقع األمر إال ظاهرة من 

 ظواهر الوجود أودعت في الكائنات عموما وفي اإلنسان خصوصا.  
إن اإلسالم يعتبر االختالف أمرا طبيعيا فهو سنة من سنن هللا تعالى 

الكون والمخلوقات، فالكون كله قائم على التعدد واالختالف في األنواع في 

. وهكذا فإن االختالف هو اختالف تنوع وتعدد وهو 4والصور واأللوان
ولقد أقر اإلسالم  5أيضا من آيات هللا تعالى التي تدل على عظمته وحكمته.

باالختالف في الحدود المنطقية والمعقولية ولعل موقف الرسول صلى هللا 

عليه وسلم في قضية صالة العصر في بني قريظة لخير دليل على اإلقرار 
بمشروعية االختالف في السنة النبوية كما أن هناك وقائع وقضايا متعددة 

الرسول صلى هللا عليه ومختلفة حدثت على مر العصور بل وحتى في عهد 

 وسلم. 
ف التسامح، وقد يتساءل البعض كي تستلزمإن التعددية في الدين 

 اطل؟يتسامح اإلنسان وهو يعتقد أن دينه هو الحق وأن دين غيره هو الب

من ة تكوإذا كان الشخص يعتقد بمثل هذا كيف يتسامح مع غيره؟ لعل اإلجاب
تزاز ن اعمالدين الحنيف، بالرغم  في أن هذا األمر يعد من روائع ما جاء به

ا مفكار واأل معتنقه بإسالمه ومباهاته به فإنه غرس فيه من العقائد والمفاهيم

 يجعله يعيش بتسامح بقطع النظر عن المخالفين له. 
من هذه المفاهيم واألفكار األساسية أنه بين أن اختالف الناس واقع 

، هكذا 6راد الناس أن يكون كذلكبمشيئة وإرادة هللا الخالق، هللا هو الذي أ

خلق هللا الناس وأن هذا واقع بمشيئته ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولو 
التي التحمت  التسامح لة المبنية على روحهذه القيم النبيلم يشأ لم يكن. 

بشعب إندونيسيا لدليل قاطع على شدة نظرتهم الدينية التي امتازت 

ت على يد مؤسسي هذه الدولة. وبالرغم من أن بالوسطية، وبالذات أنها تكون
أكثر سكانها مسلمون لكن الركن األساس في مبدأ شعب إندونيسيا ينبني 

الوطني الديني، وفي إطار لمنظومة الدولة اإلندونيسية معروفة  فكرة على

عتبر جذرا حيويا ت الوسطية ت. والسؤال المطروح هو لماذا كان7بفنشاشيال

                                                
أَلَْم تََر أَنَّ هللاَ أَنَزَل ِمَن السََّمآِء َمآًء فَأَْخَرْجنَا بِِه ثََمَراٍت )  كما قال تعالى:قال تعالى:   4

ْختَِلفًا أَْلَوانَُها َوِمَن اْلِجَباِل ُجدَدٌ بِيٌض َوُحْمٌر مُّ  سورة  ( َغَرابِيُب ُسودٌ وَ ْلَوانَُها أَ ِلٌف ْختَ مُّ

 27فاطر : 
)َوِمْن َءايَاتِِه َخْلُق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْختِالَُف أَْلِسنَتِكُْم َوأَْلَوانِكُْم إِنَّ فِي   قال تعالى:  5

 22سورة الروم :  ذَِلَك ألَيَاْت ل ِْلعَالَِميَن(
ْؤِمٌن َوهللاُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر(هَُو الَِّذي َخلَقَكُْم فَِمنكُْم َكافٌِر َوِمنكُم )  قال تعالى:  6  مُّ

 2سورة التغابن: 
 اإلندونيسية الوحدةو العادلة واإلنسانية اإلله الواحد األسمىمبادئ خمسة وهي   7

 المشورة والعدالة االجتماعية
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ت تطبيقات الوسطية في بناء تمع إندونيسيا؟ وكيف كانومهما في أوساط مج

 الحوار الحضاري؟ 

 

 أهمية الدراسة

مو مسل جاءت أهمية الدراسة لتقديم الصورة المثالية التي امتاز بها
مع  يشونحيث أنهم يع إندونيسيا في تطبيقهم الوسطية اإلسالمية في حياتهم

 الحفاظ علىالتراحم والتكافل مع أصحاب الديانات األخرى على أساس 

 هذه ، وبنظرة فاحصة وجد الباحث أنالقيم النبيلة التي جاء بها دينهم
 ياتالظاهرة ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية الغراء المكتوبة في اآل

 ذنإ ،مالقرآنية والتي جاء بها الرسول المصطفى محمد صلى هللا عليه وسل

مع لمجتام ألهمية قصوى لتطبيقها في أوساط فتقديم الصورة الشاملة لإلسال
 اإلندونيسي. 

نف األفكار والمفاهيم التي تدعو إلى الع يرى الباحث أن من هنا

 ة شعبحيا فيأصل وال سند والتشدد في تطبيق الشريعة اإلسالمية ليس لها 
ية إندونيسيا، وبالعكس فإن األفكار والمفاهيم التي تدعو إلى الوسط

ية. تماعاإلسالمية لجزء حيوي ومهم في أعراف وعادات وتقاليد الحياة االج

كة مشاروجود اختالف اآلراء في المذاهب الفقهية مثال في مسائل الجهاد و
فق الرالمرأة في السلطة ال يمنع تطبيق الوسطية اإلسالمية المتسمة ب

 والرحمة والتسامح.  

 

 

 منهج البحث

الوصفي التحليلي المعتمد على  النوعي يعتمد البحث على المنهج
األسلوب المكتبي في جمع البيانات مستفيدا في ذلك من نتائج البحوث 

لتعرف  8والكتابات والدراسات السابقة التي تم نشرها في حقل هذه الدراسة

بإندونيسيا عبر التاريخ في بناء الحوار تطبيقات الوسطية اإلسالمية 
وفي سبيل التوصل إلى ذلك يهتم هذا البحث بالرجوع إلى  .الحضاري

الموضوع. ثم تتناول الكتب التي المصادر والمراجع المهمة في ذلك وهي 

 يقوم الباحث بتحليل اآلراء واألفكار المكتوبة حول الموضوع.
التي تحاول معرفة العلوم  ألن البحث في نطاق الدراسات اإلسالمية

اإلنسانية االجتماعية فالمنهج الذي نهجه الباحث هو نظرية بنية العقل 

العربي الذي قام بتطويرها المفكر المسلم المعاصر عابد الجابري حيث قسم 
اإلطار العلمي كجهاز لتحليل المظاهر اإلنسانية واالجتماعية إلى ثالثة 

                                                
8. Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 

hal. 158  
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وهما الذي يعتمد على النصوص الشرعية  البياني وهو المدخل( 1) :9أقسام

.، هذا النوع من النظرية تركز عقلية القرآن والحديث واإلجماع والقياس
الناس على هيمنة األصل وتنحصر أفكارها في االستنباط والقياس 

( 2)واالستدالل وهي مستخدمة كثيرا في النحو والبالغة والفقه والكالم 

على العقل سواء كان عن طريق الحواس  وهو المدخل الذي يعتمد برهانيال
هو  عرفاني( ال3)  أو التجربة اليومية التي يواجهها الناس في حياتهم

المدخل الذي يعتمد على الكشف واإللهام والتجربة الباطنية التي يمارسها 

  .العلمية المريدون للوصول إلى الحقيقة
 

 الوسطية وتحدى التعريف 

مصطلحا شائعا في الدراسات أصبحت الوسطية اإلسالمية 
من أجل الحفاظ على هوية  ةاإلسالمية المعاصرة التي جاءت متأخر

استخدم  سيا.حترام المتبادل بين أصحاب الديانات بإندونيالالثقافات وتعزيز ا

يث األحادوالمراجع اللغوية واالصطالحية والدالالت القرآنية الباحث 
عنى ال بد أن نفهم مطبيقاتها الحوض في لب الوسطية وتقبل  النبوية. 

 الوسطية لغويا واصطالحا.

للوصول إلى معرفة تامة بمنهج الوسطية في  الوسطية لغة.
تها لوالاإلسالم، يحاول الباحث الرجوع إلى المعاجم اللغوية للكشف عن مد

 المعنىوي وثم االستفادة بالمراجع الحديثة لمعرفة العالقة بين المعنى اللغ

 االصطالحي. 
رد في لسان العرب أن كلمة وسط تضبط على وجهين، األول و

وسط )بسكون السين( فتكون ظرفا بمعنى بين، يقال: جلست وسط القوم أي 

بينهم. والثاني وسط بفتح السين، وهي تأتي لمعاني متعددة متقاربة: األول: 
اسما لما بين طرفي الشيئ، تقول قبضت وسط الحبل، كسرت وسط القوس، 

الدار. الثاني: صفة بمعنى خيار وأفضل وأنفس وأجود، كوسط جلست وسط 

المرعي خير من طرفيه. الثالث: العدل، ووسط الشيء وأوسطه أفضله، 
الرابع: الشيء بين الجيد والرديء، يقال أيضا شيء وسط أي بين الجيد 

. من هنا فإن معاني الوسطية في اللغة العربية هي البينية والخير 10والرديء

 والعدل والشيئ بين الجيد والرديء. واألفضل
لم يجد الباحث كلمة الوسطية  الوسطية في استعمال الشارع. 

مذكورة في القرآن الكريم، إال أنه وجد ما يشتق منها، فقد وردت مادة 

                                                
9 M. Amin Abdullah, Pengantar “Dialektika Epistemologi dalam Perspektif 

Humanisme Islam” dalam Baedhowi, Humanisme Islam; Kajian Terhadap Pemikiran 

Filosofis Muhammad Arkoun, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 2008), hal. vii-xiv 
راجع التعريف اللغوي لمادة وسط، فصل الواو، باب وسط، جمال الدين ابن   10

  7/427بيروت: دار صادر،  ،منظور، لسان العرب
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)وسط( في القرآن الكريم في عدة مواضع وذلك بتصاريفها المتعددة حيث 

 تأتي بلفظ وسطا، الوسطى، أوسط، وسطن.
ْم ْلنَاكُ َجعَ  َوَكذَِلكَ )أوال(: وسطا. وردت هذه الكلمة في قوله تعالى:   

ةً َوَسًطا ل ِتَُكونُوا ُشَهدَاَء َعلَى النَّاِس َويَكُ  سُ اوَن أُمَّ ْم َشِهيدًا َوَما وُل َعلَْيكُ لرَّ

ن يَنقَِلبُ بُِع الرَّ ن يَتَّ مَ َم َجعَْلنَا اْلِقْبلَةَ الَّتِي ُكنَت َعلَْيَها إاِلَّ ِلنَْعلَ  َعلَى  سُوَل ِممَّ
اَنُكْم هللاُ ِليُِضيَع إِيمَ  َوَما َكانَ  هللاُ  دَيهَ َعِقبَْيِه َوإِن َكانَْت لََكبِيَرةً إاِلَّ َعلَى الَِّذيَن 

 ُُ ِحيُم ُُ رَّ يجد الباحث أن هذه   (.143)سورة البقرة:  إِنَّ هللاَ بِالنَّاِس لََرُءوُف

مة ة التي هي صفة ربانية لهذه األاآلية هي التي تبين معاني الوسطي
كي اإلسالمية في كل شؤونها، وصفها هللا عز وجل في القرآن الكريم ل

 قضانتتميز عن غيرها من األمم، خاصة اليهودية والنصرانية اللتان تنا

رجع منهج الوسطية في الحياة. ولذلك أصبحث هذه اآلية مرجعا أساسيا ي
 م. رف على معنى الوسطية في اإلسالإليها المفسرون قديما وحديثا للتع

فسر اآلية المذكورة أبو سعيد الخدري كما ورد في الحديث الذي 

، وروى الطبري بإسناده عن النبي 11أخرجه البخاري بأن الوسط هو العدل
صلى هللا عليه وسلم أنه فسره ب عدوال. وقال الطبري: إن الوسط في هذا 

لذي هو بين الطرفين مثل وسط الموضوع هو الوسط الذي بمعنى الجزء ا

الدار، ومن هنا فسر الطبري اآلية المذكورة بقوله: إن هللا تعالى إنما 
وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين فال هم أهل غلو فيه كغلو النصارى 

الذين غلوا بالترهب وقولهم في عيسى ما قالوا فيه وال هم أهل تقصير فيه 

ب هللا وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم كتقصير اليهود الذين بدلوا كتا
وكفروا به ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه فوصفهم هللا بذلك إذ كان أحب 

.وقال محمد رشيد رضا في تفسير اآلية هو 12األمور إلى هللا أوسطها

ةً َواِحدَةً فَبَعََث هللاُ النَّبِي ِيَن ُمبَش ِ  تصريح بما فهم من قوله: ِريَن َكاَن النَّاُس أُمَّ
ِ ِليَْحكَُم بَْيَن النَّاِس فِيَما اْختَلَفُوا فِيِه َوَما  َوُمنِذِريَن َوأَنَزَل َمعَُهُم اْلِكتَاَب بِاْلَحق 

اْختَلََف فِيِه إاِلَّ الَِّذيَن أُوتُوهُ ِمن بَْعِد َماَجآَءتُْهُم اْلبَي ِنَاُت بَْغيًا بَْينَُهْم فََهدَى هللاُ 

ِ بِإِْذنِِه َوهللاُ يَْهِدي َمن يََشآُء إِلَى ِصَراٍط الَِّذيَن َءاَمنُوا لِ  َما اْختَلَفُوا فِيِه ِمَن اْلَحق 
ْستَِقيمٍ  (، على هذا النحو من الهداية جعلناكم أمة 213)سورة البقرة:  مُّ

وسطا. وقالوا إن الوسط هو العدل والخيار وذلك أن الزيادة على المطلوب 

ير وتفريط وكل من اإلفراط والتفريط في األمر إفراط والنقص عنه تقص
ميل عن الجادة القويمة فهو شر ومذموم فالخيار هو الوسط بين طرفي 

. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير اآلية: أي عدال خيارا 13األمر

                                                
(، 5/177البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا )  11

 4487رقم الحديث 
ت: دار الفكر، ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، بيرو  12

 2/6ه، 1405
 3/35، 2محمد رشيد رضا، تفسير المنار، دار المعرفة، بيروت، ط  13
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وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الحظر، فجعل هللا هذه األمة وسطا في 

بياء بين من غال فيهم كالنصارى وبين من كل أمور الدين، وسطا في األن
. وقال سيد 14جفا منهم كاليهود بأن آمنوا بهم كلهم على وجه الالئق بذلك

قطب في تفسير اآلية: وإنها لألمة الوسط بكل معاني الوسط سواء من 

الوساطة بمعنى الحسن والفضل أو من الوسط بمعنى االعتدال والقصد أو 
ي أمة وسطا في التصور واالعتقاد أمة وسطا الوسط بمعناه المادي والحس

في التفكير والشعور أمة وسطا في التنظيم والتنسيق أمة وسطا في 

 .    15االرتباطات والعالقات أمة وسطا في الزمان أمة وسطا في المكان
وا َعلَى ظَحافِ )ثانيا(: الوسطى. وردت هذه الكلمة في قوله تعالى:  

الَةِ ا لََواِت َوالصَّ (،  فسر 238( )سورة البقرة: ْلُوْسَطى َوقُوُموا هللِ قَانِتِينَ الصَّ

الطبري الصالة الوسطى بالعصر لتوسطها الصلوات المكتوبة الخمس 
وذلك أن قبلها صالتين وبعدها صالتين. وعندما ذكر من قال إن الوسطى 

هي صالة المغرب عقب الطبري على هذا القول وقال: إن أصحابه وجهوا 

سطى( إلى معنى التوسط الذي يكون صفة للشيء يكون عدال بين قوله )الو
األمرين كالرجل المعتدل القامة الذي ال يكون مفرطا طوله وال قصيرة 

قامته ولذلك قال: أال ترى أنها ليست بأقلها وال أكثرها وال تقصر في السفر 

. 16وأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجلها
قال القاسمي في تفسير اآلية أريد منها وصف الصالة المأمور بالمحافظة و

عليها بأنها فضلى أي ذات فضل عظيم عند هللا، فالوسطى بمعنى الفضلى 

 . 17من قوله لألفضل األوسط
يجد الباحث كالما وجيها قاله ابن الجوزي حيث وجه أقوال العلماء 

: أحدها أنها أوسط الصلوات في المراد بالصالة الوسطى إلى ثالثة أقوال

محال، والثاني أوسطها مقدارا، والثالث أفضلها. أما القول األول فالمقصود 
به صالة العصر ألن قبلها صالتان في النهار وبعدها صالتان في الليل، 

والقول الثاني فالمقصود به المغرب ألن أقل المفروضات ركعتان وأكثرها 

به الفضلي لجواز أن يدعي كل ذي مذهب  أربعا، والقول الثالث فالمقصود
 . 18فيها

                                                
عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكالم المنان،   14

 1/157م، 1977تحقيق: محمد زهري النجار، الرياض: المؤسسة السعدي، 
 1/131ه،  1408، 15دار الشروق، ط سيد قطب، في ظالل القرآن، بيروت:  15
 2/567تفسير الطبري   16
 محمد جمال الدين القاسمي، تفسير القاسمي، راجعه محمد فؤاد عبد الباقي،  17

 326-3/322ه،  1398، 2بيروت: دار الفكر، ط
أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، زاد المسير في علوم التفسير،   18

  2/564 المكتب اإلسالمي،
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 )ثالثا(: أوسط. وقد وردت هذه الكلمة في آيتين: األولى قوله تعالى:

الَ يَُؤاِخذُُكُم هللاُ بِاللَّْغِو فِي أَْيَمانُِكْم َولَِكن يَُؤاِخذُُكم بَِما َعقَّدتُُّم اأْلَْيَماَن فََكفَّاَرتُهُ  }
يَن ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهِليُكْم أَْو ِكْسَوتُُهْم أَْو تَْحِريُر إِْطعَاُم َعَشَرةِ َمَساكِ 

َرقَبٍَة فََمن لَّْم يَِجْد فَِصيَاُم ثاَلَثَِة أَيَّاٍم ذَِلَك َكفَّاَرةُ أَْيَمانُِكْم إِذَا َحلَْفتُْم َواْحفَظُوا 

(، 89)سورة المائدة:   عَلَُّكْم تَْشُكُروَن{أَْيَمانَُكْم َكذَِلَك يُبَي ُِن هللاُ لَُكم َءايَاتِِه لَ 
)سورة القلم:  {قَاَل أَْوَسُطُهْم أَلَْم أَقُل لَُّكْم لَْوالَ تَُسب ُِحونَ }وفي سورة القلم: 

(. وقد ذكر المفسرون معنى كل كلمة في مواضعها، فمنهم من جعل 28

ن معناهما واحدا ومنهم من فرق بين مدلوليهما. قال بعض المفسرين م
أوسط ما يطعم من أجناس الطعام الذي يقتاته أهل البلد المكفر أهليهم. وقال 

ابن الجوزي: فيه قوالن: أحدهما من أوسطه في القدر، وثانيهما من أوسط 

 .19أجناس الطعام
فََوَسْطَن بِِه }) رابعا(: فوسطن. وردت هذه الكلمة في قوله تعالى: 

أي التوسط في المكان، وقال ابن مسعود:  {5)سورة العاديات:  {َجْمعًا

فوسطن به جمعا يعني مزدلفة. وقال سيد قطب: وهي تتوسط صفوف 
 .20األعداء على غرة فتوقع بينهم الفوضى واالضطراب

 يتبين مما سبق أن كلمة وسط في القرآن الكريم تستعمل في عدة

ن يئي( قد ترد لما بين ش2( بمعنى الخيار واألفضل والعدل )1معان: )
كان  ( وتستعمل لما4( وتستعمل لما كان بين شيئين وهو خير )3فاضلين )

طا ر وسبين الجيد والرديء والخير والشر. ومع هذا فال يلزم لكل ما يعتب

 في االصطالح أن يكون له طرفان فالعدل وسط وال يقابله إال الظلم
 والصدق وسط وال يقابله إال الكذب.

ي تحدث عن الوسطية هو الدكتور ومن العلماء المعاصرين الذ

يوسف القرضاوي حيث عرف الوسطية بأنها التوسط أو التعادل بين 
طرفين متقابلين أو متضادين بحيث ال ينفرد أحدهما بالتأثير ويطرد الطرف 

المقابل وبحيث ال يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقه ويطغى على مقابله 

األطراف المتقابلة: الربانية . وجاء القرضاوي بأمثلة على 21ويحيف عليه
واإلنسانية، الروحية والمادية، األخروية والدنيوية، الوحي والعقل، 

الماضوية والمستقبلية، الفردية والجماعية، الواقعية والمثالية، الثبات 

والتغير وما شابهها. وهناك من جعل الوسطية من التوسط بين الشيئين دون 
ل عليها الشرع. وقد شاع عند كثير من النظر إلى معنى الخيرية التي د

الناس استعمال هذا االصطالح الرباني استعماال فضفاضا يلبس أي وضع 

                                                
 3/240بن الجوزي، زاد المسير في علوم التفسير،  19
 6/3958في ظالل القرآن   20
، 3يوسف القرضاوي، الوسطية اإلسالمية ومعالمها, القاهرة: دار الشروق، طز  21

 13، ص 2011
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أو مسلك أرادوه حتى أصبحت الوسطية في مفهومهم تعني التساهل 

 والتنازل، وهذا ليس من الوسطية بشيئ. 
( 1الخالصة فإن الوسطية تصح إطالقه إذا توفرت فيه صفتان: )

( البينية سواء كانت 2أو ما يدل عليها كاألفضل واألعدل والعدل )الخيرية 

حسية أو معنوية. فإذا جاء أحد الوصفين دون اآلخر فال يكون داخال في 
مصطلح الوسطية والقول بأن الوسطية مالزمة للخيرية أي أن كل أمر 

يوصف بالخيرية فهو وسط فيه نظر والعكس هو الصحيح فكل وسطية 

رية فال وسطية بدون خيرية، وال عكس فال بد مع الخيرية من تالزمها الخي
 .22البينية حتى تكون وسطا

 

 الوسطية مبدأ حياة شعب إندونيسيا

 إلى إندونيسيا عن طريقأثبتت المصادر التاريخية أن اإلسالم دخل 

 المحلية والتقاليد بطريق االلتقاء الحضاري وقبول األعرافوذلك الصوفية 

سلما ال وكان انتشاره  التي تعارف عليها المجتمع دون تغييب هويتهم،
أرخبيل في التسامح هو الذي يجذب معظم الناس  النوع من هذا ا،إجبار

 حيث قال اعتناق دين اإلسالم. كما أكد بذلك عبد الرحمن مسعودبإندونيسيا 

األعراف نه بالرجوع إلى الوقائع التاريخية تبين أن اندماج التقاليد وإ
المحلية إلى تعاليم اإلسالم مع التمسك بقواعد اإلسالم وأصوله هو الذي 

 .     23جعل بعض الملوك في منطقة جاوة يعتنق بدين اإلسالم

 فمن بين يسكنها المسلمون، ندونيسيا هي أكبر دولة في العالمإ
 من يعتنقون الديانة ين هناكيمليون نسمة من األندونيس 240 حوالي

 رغم منال . علىالبروتستانية والكاتوليكية والهندوكية والبوذية والكنفوشية

 ليستا ندونيسيإ  أنان، إالالسكلون الغالبية العظمى من يشكالمسلمين  أن
ات ياندديانات من  ستب سميا. فهي تعترف رلمانيةدولة إسالمية وال دولة ع

، ةوذيالبو يةوالهندوس يةوالكاثوليك يةتستانالم الكبرى: اإلسالم والبروالع

تحظى جميعها بنفس الُمعاملة من جانب الحكومة عبر وزارة الشؤون 
 اعترف :راالمفكر المسلم اإلندونيسي أزوماردي أز وعلى هذا قال  .الديني ة

 عون علىقوالمو لةالمستق يةندونيساإل يةللجمهور الزعماء المؤسسون

 بتعد د الديانات في البالد. 1945عام  هادستور
ندونيسيا بالديانة اإلثنية غير إبجانب ست الديانات المذكورة اعترفت 

التي ما زالوا يعيشون في البوادي والغابات،  ةالرسمية التي يعتنقها األقلي
                                                

اللو سوفريادي بن مجيب، الوسطية في اإلسالم من خالل القرآن الكريم: دراسة   22

ية محها، بحث مقدم للندوة العلمية تحت الموضوع الوسطمنهجية لمفهومها ومال

جتماع م االاإلسالمية مفهومها وتطبيقاتها ينظمها قسم الدراسات اإلسالمية بكلية عل

    .2015يو يون 11-10بجامعة جاكرتا الحكومية إندونيسيا بجاكرتا المنعقدة في تاريخ 
23 Abdurrahman Mas’ud, (2006), Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual 

Arsitek Pesantren, Jakarta: Kencana, hlm. 54-58. 
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ى مصدر من رجع إلتوهي معروفة بالتيار العقدي الذي يكون تعاليمه ال 

محلية يتعارفون عليها في  بل إلى معتقدات عروفةالم الدينية مصادرال
مصدر قد يكون إن تعددية المجتمع في األديان الغابات من خالل تجاربهم. 

، وعليه فإن دور الحكومة في أحيانا الصراع تسببالفجوة االجتماعية التي 

 .    إصدارها لمن األهمية بمكانصناعة القرار 
 ياالستقالل األندونيس نأ على 1945ديباجة دستور عام دإذ تؤك

س على خمسة سندونيسية تتأالدولة اإل نق بِفضل نعمة هللا القدير وأحقت

 ،وحدة أندونيسيا ية،عادلة وحضار ةإنساني ،مبادئ: اإليمان بإله واحد أسمى
 ،من خالل الشورى و التمثيل يةالتي تقودها الحكمة الداخل يةالديمقراط

اة مندونيسي بأسره. إنها المبادئ الخمس المسللشعب اإل يةوالعدالة االجتماع

 يةالدولة واألرض ية، وهي إيديولوج«بانتشاسيال» Pancasilaبال
للمبدأ  يللتفسير الرسم قا. ووفيمختلف فئات الشعب األندونيسلالُمشتركة 

ين أحرار في يندونيساإل نل، يشير اإليمان باهلل الواحد األسمى إلى أواأل

 29ة د. هذا وتكفل الماياف بها رسمرت الخمس الُمعتممارسة إحدى الديانا
، يةالحياة الدينبق لا فيما يتعمبشكٍل صريح. أ يةالدين ريةمن الدستور الح

فيكمن دور الحكومة في تعزيز االحترام المتبادل بين أتباع الديانات 

المختلفة، وتحقيق االنسجام داخل األديان وما بينها. وقد ساهم التركيز على 
على خلق نمط من التفكير والعمل  يضرورة التضامن الوطني واالجتماع

 24.يةفي الحياة الدين صة، خايةفي جميع جوانب الحياة اإلندونيس

هي القوة الكامنة التي تتيح  بجانب ذلك أن شعار "التنوع في الوحدة"
الحرية ألصحاب الديانات في تطبيق تعاليم دينهم. وعليه فقد أصدر قرار 

بثالثة أنواع من التسامح: األول:  1984-1978الشؤون الدينية سنة وزير 

، الثاني: التسامح بين أصحاب الديانة المعينةالتسامح داخل أصحاب 
 .25مع الحكومة الديانات، والثالث: التسامح بين أصحاب الديانات

 

 

 

 حوار الحضارات

حوار الحضارات هو المخاطبة بين الثقافات واألديان في العالم 
ثالثة أشياء: األول، أن يكون الحوار بذلك بطريقة حضارية شريفة، ويتم 

                                                
 تعلُّم التعايش في إسالم ذي االبتسامة فى:24

http://www.oasiscenter.eu/ar/ 
25 Tarmizi Taher, Menuju Ummatan Wasathan Kerukunan Beragama di Indonesia, 

terj. Jajat Burhanuddin dan Saiful Umam (Ciputat: PPIM IAIN Jakarta, 1998), hal. 19 
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عقالنيا، الثاني: أن يكون هدف الحوار هو الوصول إلى الحق والصواب، 

 .  26الثالث: أن يكون الحوار على أساس االحترام المتبادل بين الناس
التي  اتخذت الحوار أهميته في هذه اآلونة لظهور عصر العولمة

تجعل العالم كقرة أرضية متواصلة، بدون حواجز ثقافية وحدود جغرافية. 

للوصول إلى ثالثة أهداف: األول: الوصول  هنا جاء دور الحوار الحضاري
إلى كلمة سواء أو نقطة اتفاق بين الناس، الثاني: البحث عن الحلول 

تجاه الفقر والجهل بة لجميع المشكالت التي يعانيها المجتمع الدولي المناس

والحرب والحقوق اإلنسانية والبيئة وغيرها، الثالث: رفع المكانة اإلنسانية 
 .  27بأسرها

إن هناك سببان رئيسيان ساهما ظهور العمليات اإلرهابية وهما 

سياسيا واقتصاديا على المقاومة ضد االستعمار وعلى الهيمنة للدول القوية 
الدول النامية والفقيرة، وقد تتوقف هذه العمليات إذا أراد الجميع أن يقوموا 

بالحوار ويتشاوروا فيما بينهم للبحث عن الحلول المناسبة للمشكالت التي 

يعانيها كال الفريقين. جاء دور الحوار التخاذ االتفاقية من االختالفات 
عاد عنها، وبالعكس لن يتم الحوار إذا كان كال الموجودة التي يستحيل االبت

 .   28الفريقين ال يريدان قبول االختالفات الموجودة عند اآلخرين

        

 السالم واألمنيملؤ فيه دور الوسطية فى بناء مجتمع 

ة ألخيرابإندونيسيا في هذه اآلونة  اقاتهيوتطب الوسطيةالدراسة عن  

 ليست أمرا جاء صدفة بل محاولة لبناء من جديد على منظومة البنية
 عماءزللعادات والتقاليد القديمة واألعراف المحلية التي تعارف عليها 

 مح ليسلتساإندونيسيا. ومن المعلوم أن الحياة التي يمأل فيها جو السالم وا

هم ريعة اإلسالمية فقط لكنها يعتبر جزء ممجرد تعاليم صادرة من الش
 رياتوحيوي في أعراف المجتمع اإلندونيسي، وعليه فإن األفكار أو النظ

 ة.دراسالدينية التي هي جزء من التراث اإلسالمي سيكون موضعا مناسبا لل

 

 اإلسالمية ومكانتها الوسطية 
ان حضور الوسطية اإلسالمية بإندونيسيا تمثلها جمعيتان إسالميت

كبيرتان هما جمعية نهضة العلماء وجمعية محمدية لجدير بأن تكون نموذجا 
يقتدى به إلخماد الصراع العلمي المنتهي أحيانا إلى الصراع الشخصي، 

وبذلك الصراعات التي حدثت بإندونيسيا بسرعة ما وقفت. وعليه فإن 

                                                
26 A Ilyas Ismail, http://www.republika.co.id/berita/dunia-

islam/hikmah/14/09/10/nbnj4c-dialog-peradaban 
 المرجع السابق  27

28 Achmad Jainuri, Jainuddin Malik, dkk, Terorisme dan Fundamentalisme 

Agama; Sebuah Tafsir Sosial, (Malang: Bayumedia, 2003), hal. 264-266. 
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صيال وجود الرؤية الدينية االجتماعية الوسطية لجدير بأن يكون مصدرا أ

 في خلق نظام المجتمع الموصوف بالمرونة.
الوسطية اإلسالمية هي الرؤية الدينية التي لها مرجع تاريخي أصيل 

م. فإن سعة الصدر والرحب 1945منذ إعالن استقالل إندونيسيا عام 

واالنفتاح نحو اآلخرين يقدمها زعماء المسلمين اإلندونيسيين لألمة باعتبار 
وريا في تدبير أمور الدولة اجتهاد سياسي ال يخلو من الفنشاشيال مرجعا دست

معنى وداللة لمسيرة اإلسالم في المستقبل. انطالقا من هذه المفاهيم فإن 

اإلسالم ال يفهم على أنه "وحي منغلق" لكن اإلسالم يفهم على أنه "وحي 
في هذه المرحلة فإن األمل المنشود هو أن  منفتح" يهتم بتعددية الثقافات.

المفاهيم يلعب دورها في تشجيع الناس على التحول االجتماعي.  هذه

الكياهي الحاج أحمد صديق ممثل لجمعية نهضة العلماء يصرح بأهمية 
فكرة األخوة الوطنية واألخوة البشرية واألخوة اإلسالمية، إيمانا بأن هذه 

الفكرة ال تأتي صدفة أو ال يرجع إلى مرجع ديني لكنها منبثقة عقديا من 

 حديث: )حب الوطن من اإليمان(.
من هذا المنطلق فإن جمعيتي نهضة العلماء ومحمدية وهما تمثالن 

الوسطية اإلسالمية ال تهمهما شعار "الدولة اإلسالمية" و "تطبيق الشريعة 

اإلسالمية" لكن يعني بمضمون دين اإلسالم وليس مجرد الشعارات تقال. 
االجتماعية بهدف تحكيم سياسة الدولة الدين هو مجموعة من التعاليم والقيم 

وليس جزءا من الدولة. تنظر الوسطية اإلسالمية إلى أن مشاركة الدين 

بطريقة مباشرة في الدولة يعطل القيم النبيلة التي يشتمل عليها الدين، وإال 
سيكون الدين موضعا للساحة السياسية والصراع السياسي فقط.  وعليه فإن 

 وفي نفس الوقت المشجع للتحول السياسي. دور الدين هو المحكم

وفي جانب آخر أن الوسطية اإلسالمية تدعو إلى المرونة والمدنية، 
من هنا فإن اإلسالم كدين يدعو الناس إلى الرحمة والشفقة باآلخرين ال بد 

أن تكون هي الرأي العام في أوساط المجتمع. هذه الفكرة مهمة لالبتعاد عن 

تدعو إلى العنف والتشدد الذي يميل إليه بعض الفرق من  الفكرة الدينية التي
 المسلمين.

 

  الدمقراطية تحدياتو الوسطية
إن المسير الطويل الذي بلغ إليه إندونسيا لتحقيق الدمقراطية في 

حياتها ال يأتي صدفة بل يواجه فيها صعوبات ومشاكل بخصوص ما يتعلق 

بالتحوالت والتطورات السياسية التي قد أدت إلى حد تضحية النفس والمال. 
حقيق كون الدمقراطية التي ال يقبلها المجتمع قبوال تاما لهي من مشكالت ت

التسامح الديني، وقد نجم هذا الواقع الملموس من طريق النظرة إلى 
الدمقراطية على أنها "بضاعة" جديدة دخيلة من العالم الغربي إلى العالم 
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أن هذه النظرة تجاه الدمقراطية ليست صحيحة  ويرى الباحثاإلسالمي، 

 كل الصحة.  
األولى: اعتبار  وباختصار أن هناك نظرتان للدمقراطية بإندونيسيا:

لدمقراطية على أنها بضاعة جديدة ونتاج غربي ويتعارض مع تعاليم ا

، وعلى هذا األساس فال يمكن قبولها وتطبيقها في حياة شعب اإلسالم
فهي نظرة ناتجة عن المفاهيم التي تبناها الفرق اإلسالمية  إندونيسيا،

بها الغرب التي تمتع  على أنها القوةلدمقراطية . والثانية اعتبار االمتطرفة

، وعلى هذا األساس فيجب قبولها وتطبيقها أنها شيئ يجدر اإلعجاب بهو
. هاتان النظرتان المخالفتان بعضها عن بعض كليا في حياة شعب إندونيسيا

رى الباحث أن نطاق الجدال وقع في أرض يقد تولدان الجدال العلمي و

 النظرية فقط.  
طية ان الدمقرالسياسة الشرعية أ فقه فى نظريرى الباحث أن 

 فيما بعد تهرتاشتالمتفرقة التي  آلراءستنباط اال سع تكون دليالاها الوابمعن

جتماعية المن المنظمات اإلسالمية ا عدةظهرت  وقد ،جتهادالا مصطلحب
ورجال هذه  نهضة العلماء ومحمدية وغيرهما فى إندونسيا مثال ةالمشهور

نظرية ق الدمقراطية في نظام حكومة إندونيسية المنظمات متفقون على تطبي

 عملية. أم كانت 
بمنهج  الدينية اإلسالمية تعاليمها تشتهرمثال ا العلماء فنهضة

بين األمة  المعاملة ( مجالوهي تقبل اإلختالف )فى  الوسطية والتسامح

ن اسكعن اختالف شعب األفراد ودينهم وعرفهم مع أن معظم نظر بقطع ال
معترف أديان رسمية  بستةإندونسيا . وقد اعترف دستور سلمونإندونسيا م

والمسيحية الكاتوليكية والمسيحية البروتستانية هي اإلسالم بها عند الدولة و

ذلك أن هناك تيارات اعتقادية  جانبوكية والكنفوشية، وبوالبوذية والهند
ناشئة ، وهي غير رسمية( أديان)محلية أي ال تنتمي إلى األديان الرسمية 

 مع حضور المجتمع.

 

 

 

 الوسطية وتحديات العولمة

تحديات الوسطية اإلسالمية في المستقبل هي العولمة التي تجعل 

التطرف إلى  يدتؤقد سبب الخطورة تالحالة تتغير يوما بعد يوم مما 

 تحدثوالعنف والتشدد، بجانب السياسة الوطنية التي ال تهتم بالضعفاء كما 
تعطل األعمال لكثير من العمال في الشركات  أخرى وهي مشكلة

والمصانع، وهذه الظاهرة لعبت دورها في منع تحقيق الوسطية اإلسالمية 
 بإندونيسيا.    
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آلة والعولمة هي جميع التطورات التي تحيط بتكنولوجيا المعلومات 

ي ف يمكن من خاللها إدراك أبعد األمكنةالمواصالت والمعلومات التي 
يث ذلك حيسميها  بالموجة الثالثة وكد بذلك ألفين توفلير حيث . وأالعالم

 يسير الناس بثالثة خطوات: الزراعة والصناعة والمعلومة. 

في عصر العولمة التي تمتاز بتكنولوجيا االتصال والمعلومة 
 مكانالمتطورة فااللتقاء والصراع بين العناصر المختلفة من الصعوبة ب

ية نكبوتوالتلفاز والتليفون وفاكس والشبكة العاالبتعاد عنها. بالراديو 

هذه  يستطيع الناس المكالمة مع غيرهم وأدى دور التأثير. فياإلنترنت 
 مختلفةة الالحالة من الصعوبة بمكان سد اآلراء والقيم بل المنتجات الصناعي

 المضادة.

 بوجود حرية التعبير فإن اإلعالم مطبوعة كانت أم غير مطبوعة
صبح التعاليق والمعلومات المتنوعة، في عصر اإلعالم أار واألخب ينشر

لرقمي غير واقعي المتسم بافي عالم  بليعيشون في عالم واقعي ال الناس 

 . ياإلعالمو
 

  الوسطية وتحديات التطرف واإلرهاب

لعصر في هذا ا المجتمعالتي يعانيها  المؤلمة الشائكةمن التحديات 
لتي اهي قضية التطرف واإلرهاب، حيث بدأ ظهوره بظهور الفئات الدينية 

سواد ه التحمل المفاهيم واإليديولوجيات والحركات المخالفة لما تعارف علي

 معيةاألعظم من الناس المتمثلة في المنظمة اإلسالمية الكبيرة وهما ج
ة لماء التي تأسس سنوجمعية نهضة الع 1912المحمدية التي تأسس سنة 

1926.   

ية اتفق المفكرون والمؤرخون بإندونيسيا على أن الثورة اإلصالح
في وسع بشكل أالدينية المتشددة  اتلظهور الفئهي نقطة البداية  1998سنة 

قبل العهد  وإن كانت هناك محاوالت مهمةتطبيق الشريعة اإلسالمية 

    لكنها لم تنجح. هذه الفكرةإلنشاء  المذكور

التطرف هو عبارة عن المفاهيم أو التيارات التي تريد تحقيق التغيير 

يرى  أو اإلصالح االجتماعي أو السياسي عن طريق التشدد والتنطع.

المفكر أزيوماردي أزرا أن التطرف هو الرأي والفكرة واإليدولوجي 
والحركة اإلسالمية ذات توجهات لعملية الترويع واإلخافة واإلفساد سواء 

للدفاع عن الدين في زعمهم أو مقاومة ان من أجل التوجهات الدينية ك

األعداء في مجال السياسة. كثيرا ما أنهم يبررون عملياتهم لمقاومة 
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استراتيجية السياسة واالقتصاد الرأس المالي وسيطرة وهيمنة الغرب على 

    .29المسلمين
يطلق  ذكر مجمع اللغة العربية في القاهرة أن اإلرهابيين وصف

 ومن خالل ما .30على الذين يسلكون سبيل العنف لتحقيق أهدافهم السياسية

. اإلرهاب في اللغة يدل على اإلخافة والتفزيع والترويع قدم يتبين أن معنىت
عرف مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي 

ً الصادر من  :اإلرهاب بأنه ً أو معنويا العدوان أو التخويف أو التهديد ماديا

الدول أو الجماعات أو األفراد على اإلنسان، في دينه أو نفسه أو عرضه أو 
بشتى صنوف العدوان وصور اإلفساد في ، عقله أو ماله بغير حق

 .31األرض

بصورة مخططة ضد  ئاستخدام اإلرهاب أو العنف المفاجفإن 
 ىير 32ة الناس أو أفراد بهدف تحقيق مكاسب سياسة.حكومة أو عام

الغالبية الكبيرة من كتاب المقاالت أن اإلرهاب عبارة عن الفتنة والفساد 

بجميع أشكالها التي تبث الخوف والذعر فى طائفة أو لدى فرد وتعرض 
األرواح واألموال واألعراض والوطن والعقيدة والديانة لألخطار سواء ير 

ا عمل إن اإلرهاب بالمعنى المذكور هن .تكبه فرد أو جماعة أو حكومة

ينافي الشريعة االلهية والعقل والمنطق والقوانين اإلنسانية المعترف بها 
أن االرهاب له دوافع ومناهج وأهداف تجعل منه محرما أضيف دوليا. و

شرعا. وما نجده فى القرآن والسنة النبوية من الجهاد والمقامة فإنه اليقصد 

هذه بشأن حرمة  منه سوى درء اإلرهاب بمعناه المذكور. ولتعزيز آراء
ةٍ  االرهاب استند إلى النصوص اآلتية الذكر: ن قُوَّ ااْستََطْعتُم م ِ َوأَِعدُّوا لَُهم مَّ

ُكْم }األنفال : بَاِط اْلَخْيِل تُْرِهبُوَن بِِه َعدُوَّ هللاِ َوَعدُوَّ َوقَاتِلُوا فِي {  60َوِمن ر ِ

}   دُوا إِنَّ هللاَ الَ يُِحبُّ اْلُمْعتَِدينَ َسبِيِل هللاِ الَِّذيَن يُقَاتِلُونَُكْم َوالَ تَْعتَ 
 {190:البقرة

سنن أبي داود  )مسند أحمد ال يحل لمسلم أن يروع مسلما

كإشارته بسيف أو حديد أو أفعى أو أخذ متاعه  ن كان هازالإالطبراني( وو
)فيض  33المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهففزع لفقده. .. 

الحديثين الشريفين يعمان المسلم وغير المسلم ألن ( إن هذين 6/44القدير:

                                                
29 Azyumardi Azra, Politico-Religious Root of Radicalism dalam makalah islam in 

Southeast Asia; Tolerance and Radicalism (Melbourne: The Centre for The Study of 
Contemporary Islam, The University of Melbourne, 2010), hal. 3  

مجمع اللغة العربية, المعجم الوسيط, قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وآخرون, )استانبول: المكتبة   30

 .282ص .اإلسالمية, بدون تاريخ
بيان مكة المكرمة الصادر عن المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في دورته  31

 .م10/1/2002-5هـ الموافق 26/10/1422 - 21السادسة عشرة, )مكة المكرمة: 
32Majma’ al-Fiqh al-Islam al-Hindi, al-Irhab wa al-Salam, 

(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2007), 14. 
33Fath al-Qadir, 6: 44.  
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إنسان كرمه هللا تكريما وجعل روحه ودينه   --مسلما أو كان كافرا  --المرء

ومن الحق أيضا اإلسالم ، وعقله وماله وعرضه محرما من محرمات هللا
يحمى حقوق كل إنسان بدون أي تمييز على أسس العقيدة أو الديانة وأوامر 

يف مطلقة فى تحريم الظلم أو االعتداء على أي شخص ذلك ألن ديننا الحن

 34ذاته جريمة ال يبررها ملة والدين من األديان السماوية. الظلم بحد
واإلرهاب أو كل ما يتوصل فاعله إلى جرح  لذلك أن العنف والتشدد

 اإلرهاب هوفإن  م روحهم بغير حق فهو فعل محرم.اعدإالناس بل إلى 

دينه  نحو يمارسه أفراد أو جماعات أودول بغيا على اإلنسانالعدوان الذي 
ودمه وعقله وماله وعرضه ويشمل صنوف التخويف واألذى والتهديد 

حق وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق  والقتل بغير

وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو 
ذاءهم أوتعريض إيلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بجماعي ويهدف إ

حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر ومن صنوفه إلحاق الضرر 

بالبيئة أو بأحد المرافق واألمالك العامة  أوالخاصة أو تعريض أحد الموارد 
 35الوطنية أو الطبيعة للخطر.

، 36ر من الدولفإن عدة من األعمال اإلرهابية حدثت في كثي

فاألعمال التفجيرية التي قتلت مئات من األبرياء بإندونيسيا مثال لتاريخ 
طويل وشبيه بما يحدث في غيرها من البلدان مثل باكستان والعراق 

وفندق ماريوت  2002والفلبين، ويجدر بالذكر هنا أن تفجيرات بالي 

وفندق  2005وبالي  2004وسفارتي أوستراليا والفلبين بجاكرتا  2003
 تدل على صحة هذا األمر. 2009ريز كارلتون 

ا إنمو ،إن األعمال اإلرهابية العدوانية ال يمكن تبريرهامن هنا ف

ما بيام يمكن تفسيرها والوقوف على األسباب التي تدفع من يقف وراءها للق
ل الباحثون اليوم في ظاهرة اإلرهاب ،قاموا به  هويالتي تست ،وقد توص 

 إلى التنبيه على ،بعض الشباب من أوساط مختلفة وفي بيئات متعددة

يني تحص مجموعة من األسباب التي يمكن االستفادة من معرفتها للقيام بعمل
  .الشباب ووقاية العالم من اآلثار المدمرة لإلرهابعموم باتجاه 

                                                
34Majma’ al-Fiqh al-Islam al-Hindi, al-Irhab wa al-Salam, 

(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2007), 14. 
35 Syaikh al-Islam Muhammad Thahir al-Qadri, Fatwa 

Tentang Terorisme dan Bom Bunuh Diri. Terj. Yudi Wahyudin 

dan Riswan Kurniawan, (Jakarta: Lembaga Penelitian dan 

Pengkajian Islam, 2014), 222.  
وتفجيرات قطارات ومحطات القطارات في  2001من أهمها تفجير مركز التجارة العالمي سنة   36

للبناني ائيس الوزراء وتفجير موكب ر 2005وتفجيرا قطارات األنفاق بلندن سنة  2004مدريد سنة 

 وغيرها.  2005السابق رفيق الحريري سنة 
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ك عدة يرى المفكر المسلم الدكتور أحمد الهادي جاب هللا أن هنا

: أسباب أدت إلى ظهور الفكرة اإلرهابية أو العملية اإلرهابية، منها
الحرمان االجتماعي وغياب العدالة االجتماعية ليس فقط في ظل المجتمع 

وإنما في عالقات الدول الغنية بالدول الضعيفة والنامية وانخرام  ،الواحد

شعوب واستغالل خيرات ال ،موازين العدل في التبادل االقتصادي
انتشار التعامل وتقييد الحريات ودعم األنظمة الشمولية، والمحرومة، 

ه للدين والذي تدعمه بعض والعنصري وظواهر اإلسالموفوبيا،  الفهم المشو 

الدوائر ذات المصالح في انتشاره لتفتيت المشهد اإلسالمي من داخله، وهذه 
لمغالية على دعم االتجاهات اأحيانا في ذات الوقت الجهات تعمل 

 .37يغذي اآلخر منهما ألن كل ،واالتجاهات المتحللة

يه إن التطرف ال يمكن أن يواجه بالتطرف ، واإلرهاب ال يقضى عل
م اإلسال اليمبهدم القيم الشرعية ، وإنما بتقديم الخطاب الواعي الذي يقدم تع

 لحادالصافية بعيداً عن نزعات الغلو والتطرف ، وبعيداً عن نزعات اإل

 ادلةعدي على الحرمات والقيم الشرعية ، فإن فقد أي طرف هذه المعوالت
ليس المهمة فإنه يصبح مباشرة جزءاً من المشكلة في مواجهة اإلرهاب و

 . جزءاً من الحل ، وهذه هي مهمة المشروع الوسطية واالعتدال

 ياونيسالتي تمتع بها سكان إند إن فكرة الوسطية اإلسالميةمن هنا ف
ية سالمتظهر جليا بالتراث الديني الذي يملكه وستكتمل حركة الوسطية اإل

ح النفتات باإذا وجد قبول الجمهور الذي مكنه من تحقيق الفكرة الدينية امتاز

ية تعددلوالسالم وهي الحالة الموضوعية العادلة لكل مواطن وهي المساواة 
مر فس األنيمه وفي تعال وهذا الذي تطبقه نهضة العلماء فىالقبيلة والدين.  

عب الشأفراد أو جماعات بين  محو النزاع والتفرق هذا المنهج يقصد به

 تعددةاألعراق المختلفة والديانات المإندونسيا ولوكانوا يتكونون من ب
ن مر ا أن نفتخ. ومن هذا كله ال عجب علينوالعادات والتقاليد المتنوعة

بل ساس الذي يقاألهو و الشيىتشاالبني سيأساس دستور الوطني اإلندون

 مة.األحضور اإلختالف بين 
 

 

 
 

 

 

 

                                                
بحث مقدم إلى المؤتمر اإلسالمي  اإلعالم في مواجهة اإلرهاب،الدكتور أحمد الهادي جاب هللا،   37

ربية ة العالعالمي لمكافحة اإلرهاب الذي تنظمه رابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة، المملك

 م.2015فبراير  25-22ه الموافق 1436جمادى األولى  6-3السعودية 
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