احلمد هلل رب العاملني ،و الصالة و السالم على أشرف األنبياء و خامت املرسلني ،حممد صلى اهلل عليه و
سلم وبعد،
انتقل رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم إىل جوار ربه تاركاً أصحابه الكرام وهم يف أعلى درجات املعرفة
اإلحاطيّة باإلسالم ،و قواعده احلاكمة ،وحدوده الضابطة ،مدركني ِعظَم الرسالة ،حميطني بالدور
احلضاري لإلسالم ،عاملني به و عاملني.
ّ
و عندما أقبلت الفنت يف عهد الصحابة ،و قد كانت ناشئةٌ قد نشأت يف اإلسالم ،و أقو ٌام قد دخلوا فيه
من خمتلف األمصار؛ فاعتاصت هبم الفتنة و حريت عقوهلم ،ف ّأما الصحابة و أقو ٌام كثريون من املسلمني

فقد عصم اهلل عقوهلم من الزيغ فاجتهدوا وفق وسعهم فمنهم من أصاب و هو جمتهد ،و منهم من

أخطأ و هو معذور ،و منهم من اعتزل فسلم .و كلهم يف هذا كله قد أصابوا روح اإلسالم الذي
ط هبم الرأي فاحنرفوا عن الطريق
فهمومه من رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ،و ّأما أقو ٌام آخرون فقد ش ّ

شر كله؛ ألنه ال
بعض اإلسالم الذي فهموه ٌّ
الوسط ،و فهموا من اإلسالم بعضه و تركوا بعضه ،فكان ُ

يكون حسناً إال عند إعماله مع ما تركوه ،فكان إعمال الوعيد من غري الوعد خروجاً عن عدل اإلسالم،
و كان إعمال القدر دون املشيئة خروجاً عن عدل املنطق و العقل.
حّت قيّض اهلل من الصحابة و
األمة ،و ُسفكت الدماءّ ،
فضاع األمن و السالم و العلم و موروث ّ
مادة الفتنة .فاجنلت الفتنةُ خملفة لنا إرثاً
األمة من هذا الدرك ،و حقن ّ
العلماء من بعدهم من أخرج ّ

علميّاً كبرياً يف ارتباط األمن و السلم يف الواقع باعتدال الفهم يف العقل ،فهماً مستقيماً معتدالً آخذا
ٍ
مأخوذ به وزنه الالئق به من النظر و االعتبار.
بكل ما جيب أن يأخذ به ،واضعاُ لكل
جادة اإلسالم مدرسة يتعلم فيها العلماء و
ومنذ ذلك اليوم و حّت يومنا هذا كانت جتربة االحنراف عن ّ

يعلمون ،ويراجعون أدوات الفهم ،و أساليب العرض ،و لسان اخلطاب ،و مناهج التطبيق.

باحلق،
إ ّن وسطيّة اإلسالم ليست هي انتصاف املسافة بني احلق املشوب بالباطل و الباطل املشوب ّ
حال وسطاً ينتصف املسافة بني احلق و الباطل ،إمنا هي االعتدال باحلق ،و
والوسطيّة ليست متييعاً أو ّ
ط يف أصل تشريعه و تكوينه ،و املطلوب اليوم هو
احلق و اطراح كل الباطل،
فاإلسالم وس ٌ
العمل بكل ّ
ُ

الرجوع إىل هذا الكمال يف التشريع و التكوين .فالوسطية ليست تناسباً متوسطاً بني احلق و الباطل و

اعتدال عن الباطل الناتج عن الفهم اجملتزأ لإلسالم إىل
هي ليست تراجعاً عن كمال اإلسالم ،لكنها
ٌ
احلق الناتج عن الفهم الكامل له .الوعد مع الوعيد ،و العذاب مع املغفرة ،و العقوبة مع العفو .قال
ّ
تعاىل (قال أوسطهم) أي قال أعدهلم و أكملهم قوالً.
كل هذا مقروءٌ يف ضوء الواقع الذي ُيثل جزءاً من الكمال الواجب فهمه و اعتباره ،فاإلسالم ال
يُهدر طبيعة الواقع و أثره يف مستوى تطبيق احلكم املطلوب ،قال تعاىل (فاتقوا اهلل ما استطعتم) ،فالقدر
يفسر لنا كثرياً من
الواجب إعماله من اإلسالم خيتلف باختالف املكان و الزمان و احلال ،و هذا ّ
مستثىن من عمر األمة اإلسالميّة ضعفت فيه ،و غابت
األحكام الغائبة يف زماننا اليوم و هو زمان
ً

وحدهتا السياسيّة ،و استقوى عليها أعداؤها.

واستكماالً للجهود املتواصلة عرب احلقب الزمنيّة تأيت اجلامعة اإلسالمية العامليّة يف شيتاقونق -كليّة
مهمة للوسطيّة و دورها املتعدد؛ الوسطيّة
الشريعة ،لتقدم هذا املؤمتر العلمي املتميّز من أجل مراجعات ّ

يف فهم اإلسالم ،و الوسطيّة يف فهم الوسطيّة.
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