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 القرآن في الوسطية دالالت لفهم السليمة التربوية الممارسة"

والسنة النبوية" الكريم  
 عمي عبد الرحمن آل باعمويد/ 

 األستاذ المشارك بقسم األصول واإلدارة التربوية
 كمية التربية –جامعة تعز 

 المبحث األول: اإلطار العام لمدراسة :ويشتمل عمى :
 أواًل : المقدمة واألهمية :

الحمد هلل والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وعمى آلو وصحبو ومف وااله إلى 
 يـو نمقاه .

أمَّا بعد:فإف رّواد التربية اإلسالمية األوائؿ،وكؿ مف تتممذ عمييـ:لـ ينطمقوا في توجيياتيـ وجمع 
بية اإلسالمية:القرآف الكريـ معموماتيـ،وفيميـ عمى األىواء،أو اآلراء في معزٍؿ عف مصدري التر 

نما اعتمدوا عمى المصدر الرباني"الوحي"في التمقي،والفيـ والمعالجة؛مف أجؿ  والسنة النبوية الشريفة،وا 
تحقيؽ المقاصد الميمة التي جاء بيا اإلسالـ،وذلؾ التزامًا بقوؿ اهلل سبحانو وتعالى}َولَػِكف ُكوُنوْا 

ـْ ُتَعمِّ  ـْ َتْدُرُسوَف{َربَّاِنيِّيَف ِبَما ُكنُت ،وقد اشتمؿ"القرآف الكريـ،والسنة النبوية"عمى كؿ ُٔموَف اْلِكَتاَب َوِبَما ُكنُت
ما يسعد الفرد ويصمحو،وما يصمح حياتو،وينظـ شئونو،ويبعده عف العوائؽ،والمخاطر، والمحذورات 

ْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمف َشْيٍء{ ا َفرَّ لى التفكر  ،فاإلسالـ كتابًا وسنةٕوالتجاوزات}مَّ يدعو إلى الفيـ السديد،وا 
والتأمؿ الصحيح،يقوؿ سبحانو وتعالى}َأَفاَل َيَتَدبَُّروَف اْلُقْرآَف َوَلْو َكاَف ِمْف ِعنِد َغْيِر الّمِو َلَوَجُدوْا ِفيِو 

مى ما ،ومف المسمـ بو:أف لمقرآف الكريـ تأثيرًا عظيمًا عمى مستمعو،ومتدبره، فيربيو عٖاْخِتاَلفًا َكِثيرًا{
فيو سعادة الدنيا واآلخرة،فيو مؤثر في القموب وفي النفوس"فإنؾ ال تسمع كالمًا غير القرآف منظومًا 

 ،وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمسنة النبوية .ٗوال منثورًا إذا قرع السمع:خمص لو إلى القمب مف لذة وحالوة"
لقرآف الكريـ،والسنة النبوية في وليذا يتعيف عمى المسمميف أفرادًا وجماعات:االعتماد التاـ عمى ا

،فاهلل ٘لكؿ ما يحدث مف خمؿ أو خالؼ وعمى التزاـ منيج المعالجة فييما، تمقي العمـو والمعارؼ،
ـُ  وقوتو، سبحانو وتعالى ىو الخالؽ العمـ بخفايا اإلنساف ومواطف ضعفو، ووسائؿ معالجتو}َأاَل َيْعَم

وحامؿ فكر إلى التزاـ منيج  ،وفي ىذا توجيو لكؿ مرٍب وداعية،َٙمْف َخَمَؽ َوُىَو المَِّطيُؼ اْلَخِبيُر{
                                                           

1
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وفي كؿ ما يصدر عنو،وجعؿ ىذا االلتزاـ مف ألـز الصفات التي ينبغي  الوسطية في كؿ أموره،
ًة َوَسطًا{ االتصاؼ بيا، ـْ ُأمَّ  ،وما النزاعات،ٚوذلؾ في قولو سبحانو وتعالى}َوَكَذِلَؾ َجَعْمَناُك

؛إاّل  والتدمير، والتكفير، والتجاوزات والتفسيؽ، والصدامات، والتخريب الذي يعاني منو المسمموف اليـو
،وكذلؾ السنة ٛإفرازًا لعدـ التزاـ منيج دالالت الوسطية واالعتداؿ الذي وجو القرآف الكريـ إلى التزامو

الوسطية في القرآف النبوية،وىذا اإلفراز الخطير يحتاج إلى دراسة عممية مركزة حوؿ مفيـو دالالت 
 والتعرؼ عمى أقواؿ الرواد األوائؿ مف المفسريف عف دالالت ىذه الوسطية، الكريـ،وفي السنة النبوية،

ومعالجة كؿ إفرازات تجاوز  ثـ الممارسات التربوية لما فيموه مف ىذه األدلة، لمواجية تمؾ المعاناة،
ؿ،تولدت لدى الباحث الرغبة في القياـ ولما لـ أجد دراسة عممية في ىذا المجا منيج الوسطية،

 "الممارسة التربوية السميمة لفيـ دالالت الوسطية في القرآف الكريـ،والسنة النبوية" . بيا،بعنواف
 ثانيًا : مشكمة الدراسة :

 مف خالؿ ما سبؽ يمكف صياغة مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيسي التالي:
 الت الوسطية في القرآف الكريـ والسنة النبوية ما الممارسة التربوية السميمة لفيـ دال

 ويتفرع عنو األسئمة التالية :
 :ما الممارسة التربوية السميمة لفيـ دالالت الوسطية في التربية الروحية  ٔس
:ما الممارسة التربوية السميمة لفيـ دالالت الوسطية في مجاؿ التعميـ والبناء المعرفي  ٕس

 المعموماتي 
 الممارسة التربوية السميمة لفيـ دالالت الوسطية في المجاؿ التعبدي :ما  ٖس
 :ما الممارسة التربوية السميمة لفيـ دالالت الوسطية في مجاؿ التربية الخمقية والسموكية   ٗس
 :ما الممارسة التربوية السميمة لفيـ دالال الوسطية في مجاؿ التربية الجسمية  ٘س
 : أهداف الدراسة :ثالثاً 

 ىدفت الدراسة إلى :
التعرؼ عمى الممارسة التربوية السميمة لفيـ دالالت الوسطية في القرآف الكريـ والسنة  -ٔ
  .النبوية
 .الروحية التعرؼ عمى الممارسة التربوية السميمة لفيـ دالالت الوسطية في مجاؿ التربية -ٕ
ة في مجاؿ التعميـ والبناء التعرؼ عمى الممارسة التربوية السميمة لفيـ دالالت الوسطي -ٖ

 المعرفي والمعموماتي .

                                                           
9
 . [143عٛسج : اٌثمشج ، آ٠ح] -
3
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 التعرؼ عمى الممارسة التربوية السميمة لفيـ دالالت الوسطية في المجاؿ التعبدي . -ٗ
 التعرؼ عمى الممارسة التربوية السميمة لفيـ دالالت الوسطية في مجاؿ التربية الخمقية . -٘
 يـ دالالت الوسطية في مجاؿ التربية الجسمية .التعرؼ عمى الممارسة التربوية السميمة لف -ٙ

 رابعًا : حدود الدراسة : 
 لما كانت دالالت الوسطية في القرآف الكريـ وفي السنة النبوية في كؿ المجاالت والمياديف:

 اقتصرت ىذه الدراسة عمى دالالت الوسطية في المجاؿ التربوي .
 : منهج الدراسة : خامساً 

فيو الذي يبذؿ فيو أقصى جيد عقمي  المنيج االستنباطي، الدراسة: استخدـ الباحث في ىذه
نت في ٜبيدؼ استخراج مبادئ تربوية مدعمة باألدلة الواضحة ونفسي عند دراسة النصوص؛ ،وقد دوِّ

وأصبح مف الميسور عمى  واألساليب، والمبادئ، وفي السنة النبوية جميع القواعد ،القرآف الكريـ
والتأليؼ بينيا عمى نسٍؽ مستوحى  ثـ تجميعيا، ىذيف المصدريف األساسييف، استنباطيا في الباحث:

،فيو األنسب ٓٔومف األسموب التربوي لسيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمـ مف طبيعة اإلسالـ،
واستنباط دالالتيا المختمفة مف مصادر  والسنة النبوية، الستخراج معاني الوسطية في القرآف الكريـ،

ومف أجؿ الوصوؿ إلى معرفة الممارسة التربوية السميمة التي قاـ بيا الرّواد األوائؿ  ثور،التفسير بالمأ
 لفيـ دالالت الوسطية في ضوء القرآف الكريـ والسنة النبوية .

 سادسًا : مصطمحات الدراسة :
كؿ ما صدر مف المربيف المسمميف عبر العصور واألماكف  الممارسة التربوية: -1

،ويراد بيا إجرائيًا كؿ الممارسات التي قاـ بيا المربوف مف خالؿ فيميـ لدالالت ٔٔالمختمفة
 الوسطية في القرآف الكريـ والسنة النبوية.

الممارسة القائمة عمى االعتماد عمى ما جاء في  يراد بيا في ىذه الدراسة: السميمة: -ٕ
 منيجيا . وعدـ تجاوز القرآف الكريـ والسنة النبوية مف دالالت الوسطية،

،ويراد بو إجرائيًا ما تصوره المربوف والرّواد ٕٔالفيـ: ىو تصور المعنى مف لفظ المخاطب -ٖ
 األوائؿ مف دالالت الوسطية في القرآف الكريـ والسنة النبوية .

                                                           
7
٘ـ،ِىرثح إٌّاس،ِىح 1443اٌّششذ فٟ وراتح اٌثؽٛز اٌرشت٠ٛح،ط ػثذ اٌشؼّٓ طاٌػ ػثذ هللا،ٚؼٍّٟ فٛدج: -
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 . 144-137ص
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،والمراد بيا في ىذه ٖٔالداللة: ىي كوف الشيء بحالة يمـز مف العمـ بو العمـ بشيء آخر -ٗ
 دلت عميو الوسطية في القرآف الكريـ والسنة النبوية في المجاؿ التربوي . الدراسة: العمـ بما

،والمراد بيا في ىذه ٗٔالوسطية:يراد بيا:االستقامة،والتوسط،واإلنصاؼ،والتعقؿ في كؿ األمور -٘
الدراسة:الفيـ الدقيؽ المتزف لدالالت الوسطية في القرآف الكريـ،وفي السنة النبوية،في المجاؿ 

 لتعميمي،والمعرفي،والخمقي والجسدي .الروحي،وا
المبحثثثثثث الثثثثثثاني : مثثثثثن دالالت الوسثثثثثطية لثثثثثي القثثثثثرآن الكثثثثثريم  والسثثثثثنة النبويثثثثثة حثثثثثول 

 مجاالت التربية المختمفة :
 أواًل : الوسطية لي مجال التربية الروحية  :

وجالء، مف ينظر بتأمؿ في القرآف الكريـ سيجد دالالت الوسطية في المجاؿ الروحي بكؿ وضوح 
ًة َوَسطًا لَِّتُكوُنوْا ُشَيَداء َعَمى النَّاِس َوَيُكوَف الرَُّسوُؿ عَ  ـْ ُأمَّ ـْ يقوؿ اهلل سبحانو وتعالى}َوَكَذِلَؾ َجَعْمَناُك َمْيُك

ُسوَؿ ِممَّف َين ـَ َمف َيتَِّبُع الرَّ ف َكاَنْت َشِييدًا َوَما َجَعْمَنا اْلِقْبَمَة الَِّتي ُكنَت َعَمْيَيا ِإالَّ ِلَنْعَم َقِمُب َعَمى َعِقَبْيِو َواِ 
ـْ ِإفَّ الّمَو ِبالنَّاِس َلَرُؤوٌؼ رَّ  ِحيـٌ{َلَكِبيَرًة ِإالَّ َعَمى الَِّذيَف َىَدى الّمُو َوَما َكاَف الّمُو ِلُيِضيَع ِإيَماَنُك

ٔ٘ . 
مجاالت فالوسطية التي جعميا اهلل ميزة منيجية لؤلمة المحمدية في كؿ أمورىـ،وفي المياديف وال

،تتضح مف خالؿ فيـ كبار المربيف ورواد مدارس التفسير  المجاؿ الروحي المختمفة ومنيا:
أو ىي:وسط  ،ٙٔوعدـ التقصير في ضوء ىذه اآلية:عدـ الغمو، المختمفة،الوسطية في البناء الروحي،

 المجاؿ الروحي:،ولتحقيؽ ممارسة ىذا المفيـو في ٚٔألنيما مذموماف في الديف بيف الغمو والتقصير؛
وىو أسموب الحكمة  رغبت التربية اإلسالمية في استخداـ األسموب التربوي المفيد في ىذا الجانب،

َوَجاِدْلُيـ  ۖ  المشار إلييا في قوؿ اهلل سبحانو وتعالى}اْدُع ِإَلٰى َسِبيِؿ َربَِّؾ ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة 
 . ِٛٔبالَِّتي ِىَي َأْحَسُف{

ومف ينظر في منيج المربيف األوائؿ في مجاؿ التربية الروحية سيدرؾ أنيـ ومف خالؿ فيميـ 
فيـ وسط،مف خالؿ فيميـ لداللة الوسطية  وسط في فرؽ األمة، لداللة الوسطية في القرآف الكريـ:

باب وسط في  وسط في الدعوة والتربية، والسنة النبوية في التربية الروحية: في القرآف الكريـ،
 وطمب مدحيـ، فالمراؤف يعمموف الصالحات بقصد رؤية الناس، اإلخالص بيف المرائيف، والمالمية،

                                                           
13
 . 219اٌعشظأٟ: اٌرؼش٠فاخ ، ص -
14
 . 443-449ص12،ٚض434ص11ِىشَ تٓ ِٕظٛس:ٌغاْ اٌؼشب،ط د.خ،داس طادس،ت١شٚخ،ضِؽّذ تٓ  -
15
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 . 134ص 1٘ـ،داس اٌفىش اٌؼشتٟ،اٌما٘شج،ض1376اتٓ اٌعٛصٞ:صاد اٌّغ١ش فٟ ػٍُ اٌرفغ١ش،ط -
19
 . 194ص 1٘ـ،ِطثؼح اٌؽٍثٟ،اٌما٘شج،ض1332ٔمالً ػٓ اٌثغٛٞ:ِؼاٌُ اٌرض٠ً،ط -
13
 [ .125عٛسج : إٌؽً ، آ٠ح] -
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نحف متبعوف  ويقولوف: فعمى النقيض مف ذلؾ،فيـ يفعموف ما يالموف عميو، وأّما المالمية، وثنائيـ،
 . ٜٔفي الباطف

 النبوية،في البناء الروحي:ومف خالؿ فيميـ الدقيؽ لداللة الوسطية في القرآف الكريـ والسنة 
يعمموف الطاعات،ابتغاء وجو اهلل تعالى،فإذا ألقى اهلُل ليـ الثناء الحسف في قموب الناس بذلؾ،فتمؾ 

فعف أبي ذر رضي اهلل عنو،عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ،أنو سئؿ عف  عاجؿ بشرى المؤمف،
 . ٕٓ))تمؾ عاجؿ بشرى المؤمف((ويحمده الناُس عميو،فقاؿ: الرجؿ يعمؿ العمؿ هلل مف الخير،

ومما الشؾ فيو:أف العناية بالتربية الروحية مف الصفر أمر بالغ األىمية في منيج التربية 
،وىذا ما يمكف فيمو مف قولو تعالى}اْقَرْأ ِباْسـِ َربَِّؾ الَِّذي َخَمَؽ ٕٔاإلسالمية، وأمر بالغ السيولة كذلؾ

نَساَف ِمْف َعَمٍؽ{ اىتـ الرّواد األوائؿ مف المربيف والمفسريف وكؿ حممة العمـ الشريؼ  ،ولذلؾَٕٕخَمَؽ اإْلِ
بتربية الصغار عمى عقيدة التوحيد،مف منطمؽ:استحباب اإلسالـ لمتأذيف في األذف اليمنى،واإلقامة 
عالف العبادة هلل،وىو في أوؿ عيده بالحياة،  في إذف الطفؿ اليسرى،ليسمع كممات التكبير والتوحيد،وا 

في ىذا أحاديث كثيرة،ومنيا ما جاء عف أبي رافع رضي اهلل عنو،أف النبي صمى اهلل عميو وقد ورد 
،وقولو صمى اهلل عميو وسمـ))افتحوا عمى ٖٕوسمـ:"أّذف في أذف الحسف والحسيف حيف ولدا،وأمر بو"

 . ٕٗصبيانكـ أوؿ كممة بال إلو إاّل اهلل،ولقنوىـ عند الموت:ال إلو إاّل اهلل((
حظتو ىنا:أف عمى المربي وكؿ حممة العمـ الشريؼ:التزاـ منيج الوسطية في مجاؿ وما ينبغي مال

ـْ َخْيَر  التربية الروحية،أو البناء العقدي الذي استحقوا عميو الخيرية المشار إلييا في قولو تعالى}ُكنُت
ٍة ُأْخِرَجْت ِلمنَّاِس{ ص:مف الشخص ؛ألف"العقائد يتمثميا الطفؿ مف البيئة،وعمى وجو الخصو ُٕ٘أمَّ

المفضؿ،ذي النفوذ،كاألب،ويرتضييا حقيقة ُمسممًا بصحتيا،ال يناقشيا؛ألنو ال يشؾ في 
،وعميو يمكف القوؿ بأنو"يجب عمينا:أال نيمؿ تعميمو العقيدة الصحيحة:بالحكمة والموعظة ٕٙصحتيا"
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ية في القرآف وبمنيج الوسطية واالعتداؿ الذي فيميا الرّواد األوائؿ مف دالالت الوسط ،ٕٚالحسنة"
 الكريـ .

 ثانيًا : الوسطية لي مجال التعميم والبناء المعرلي  المعموماتي :
مف منطمؽ فيـ داللة الوسطية في القرآف الكريـ والسنة النبوية:الوسطية في مجاؿ التعميـ والبناء 

ميا العقؿ المعرفي المعموماتي،مف خالؿ التوسط في تقديـ المعمومات،والمعارؼ،والحقائؽ التي يتقب
الذي ىو أساس الفكر، والتدبر،والتأمؿ،فال إفراط في تقديميا،وال تفريط في حجبيا وحرماف العقؿ 

ذا نظرنا في السيرة ٕٛمنيا،وذلؾ إنطالقًا مف قوؿ اهلل سبحانو وتعالى}اَل ُيَكمُِّؼ المَُّو َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَيا{ ،وا 
 عميو وسمـ،مع أصحابو في ىذا المجاؿ مع شدة النبوية،وكيؼ كاف يتعامؿ سيد البشرية صمى اهلل

حبيـ لو،وتعظيميـ إّياه،وشوقيـ الشديد إلى سماعو،ومع كؿ ىذا كاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ 
، مراعاة  يراعي منيج الوسطية في مراعاة األوقات في تعميميـ،وتذكيرىـ،ولـ يكف يعمميـ كؿ يـو

تعابية فيو العارؼ لمراد اهلل في داللة الوسطية في البناء لقدراتيـ العقمية،واستعداداتيـ االس
الفكري،فعف ابف مسعود رضي اهلل عنو،قاؿ:"كاف النبي صمى اهلل عميو وسمـ،يتخولنا بالموعظة في 

 . ٜٕاألياـ؛كراىية السآمة عمينا"
يميـ يقوؿ اإلماـ الخطابي في التعميؽ عمى ىذا الحديث"المراد أنو كاف يراعي األوقات في تعم

 .  ٖٓووعظيـ وال يفعمو كؿ يـو خشية الممؿ والتخوؿ بالعيد"
-ونظرا ألىمية التوسط واالعتداؿ في تقديـ المعمومات والمعارؼ المختمفة،نجد أف اإلماـ البخاري

قد صنؼ ىذا الحديث تحت تراجـ مختمفة مف صحيحو،فمرة:باب ما كاف النبي صمى اهلل -يرحمو اهلل
ـً ٖٔموعظة والعمـ كي ال ينفرواعميو وسمـ يتخولنا بال ،ومرة:باب مف جعؿ ألىؿ العمـ أيا

 .  ٖٖ،ومرة :باب الموعظة ساعة بعد ساعةٕٖمعمومة
عمى حديث ابف مسعود بقولو:"وفيو رفؽ النبي -يرحمو اهلل-ويعمؽ الحافظ ابف حجر العسقالني

عنو بنشاط،ال عف صمى اهلل عميو وسمـ،بأصحابو وحسف التوصؿ إلى تعميميـ،وتفييميـ؛ليأخذوا 
ضجر، وال ممؿ،ويقتدى بو في ذلؾ،فإف الّتعميـ بالتدرج أخؼ مؤنة،وأدعى إلى الثبات مف أخذه بالكّد 

 . ٖٗوالمغالبة"
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وليس ىذا في الموعظة والتعميـ فحسب،بؿ الوسطية واالعتداؿ منيجو في الخطبة،فعف جابر بف 
 عميو وسمـ،فكانت صالتو قصرًا سمرة رضي اهلل عنو،قاؿ"كنُت أصمي مع رسوؿ اهلل صمى اهلل

والمراد بكونيا قصرًا"متوسطة بيف اإلفراط -يرحمو اهلل-،ويقوؿ اإلماـ مال عمي القاريٖ٘خطبتو قصرًا"
 .  ٖٙوالتفريط مف التقصير والتطويؿ"

كما ينبغي مالحظة حرص المصطفى صمى اهلل عميو وسمـ،عمى استخداـ الوسطية واالعتداؿ في 
شد حرصًا عمى استخداـ ميارة التفييـ في كؿ ما يقدمو مف عمـو ومعارؼ عظيمة، التعميـ،أنو كاف أ

فعف أـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا،"أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ لـ يكف يسرد الحديث 
،وعف جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنيما،قاؿ:"كاف في كالـ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو ٖٚكسردكـ"

،وعف عائشة رضي اهلل عنيما:"كاف  كالـ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، ٖٛأو ترسيؿ" وسمـ:ترتيؿ
،وعنيا أيضًا"كاف يتكمـ بكالـ يبينو فصؿ،يحفظو مف جمس ٜٖكالمًا فصاًل،يفيمو كؿ مف سمعو"

، وفي رواية عنيا"أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ،كاف يحدث حديثًا لو عّده العاّد ٓٗإليو"
األعرؼ بمراد اهلل بالوسطية،وما يقـو بو ىو الجانب التطبيقي لما جاء في القرآف ،فيو ٔٗألحصاه"

الكريـ،والمراد:أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ،لـ يكف يتابع الحديث استعجااًل بعضو إثر 
،وما كاف ُيعجؿ في إرساؿ الحروؼ،بؿ يمبُث فييا،ويتبينيا تبينًا ٕٗبعٍض؛لئال يمتبس عمى المستمع

،فمو عد العاد كمماتو،أو مفرداتو،أو حروفو ٖٗا مف مخارجيا وصفاتيا وتمييزًا لحركاتيا وسكناتيالذاتي
 . ٗٗألطاؽ ذلؾ،وبمغ أخرىا،والمراد بذلؾ:المبالغة في الترتيؿ والتفييـ

وتأكيدًا ألىمية التفييـ لمتمقي المعمومات،مراعاة لمنيج الوسطية في مجاؿ التعميـ والبناء المعرفي 
اتي،وحماية لمعقؿ مف األخطاء والتخبط في المعمومات والمعارؼ غير الدقيقة،رتب اهلل المعموم

المسئولية عمى تقديـ العمـ والمعرفة،ألف اهلل منح اإلنساف أدوات لتحصيؿ المعارؼ،وتقديميا 
ْيَس لممستفيديف،وتحممو مسئولية الخروج عف ىذا المنيج،وىو ما يفيـ مف قولو تعالى}َواَل َتْقُؼ َما لَ 

،ولذلؾ كاف رسوؿ اهلل صمى ِ٘ٗإفَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكؿُّ ُأولَِٰئَؾ َكاَف َعْنُو َمْسُئواًل{ ۖ  َلَؾ ِبِو ِعْمـٌ 
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اهلل عميو وسمـ،يستخدـ وسائؿ إليضاح المعمومات والمعارؼ التي يقدميا لمصحابة الكراـ،رضواف اهلل 
عنو،قاؿ:قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ))ىذا ابف آدـ وىذا عمييـ،فعف أنس بف مالؾ رضي اهلل 

،وعف عبد اهلل رضي اهلل ٙٗأجمو،ووضع يده عند قفاه،ثـ بسطيا،فقاؿ:وثـ أممو،وثـ أممو((
عنو،قاؿ:خط النبي صمى اهلل عميو وسمـ،خطًا مربعًا،وخّط خطًا في الوسط خارجًا منو،وخّط خططًا 

مف جانبو الذي في الوسط،وقاؿ))ىذا اإلنساف،وىذا أجمو محيط  صغارًا إلى ىذا الذي في الوسط
بو،أو قد أحاط بو،وىذا الذي ىو خارج أممو،وىذه الخطط الصغار األعراض،فإف أخطأه ىذا نيشو 

ف أخطأه ىذا نيشو ىذا(( ،ففي ىذا الحديث الشريؼ:استخدـ النبي الكريـ صمى اهلل عميو ٚٗىذا،وا 
المنغمسيف في بحر اآلماؿ،الغافميف عف اقتراب اآلجاؿ،عمى أف آجؿ وسمـ:اإلشارات المطيؼ؛لتنبيو 

، والتخطيط كاف ألجؿ التعميـ والتفيـ ، وتقريبًا لممعاني ؛ ألف التمثيؿ ٛٗاإلنساف أقرب إليو مف أممو
؛ألف عدـ ضرب األمثمة لتوضيح المعمومة وتصويب ٜٗيجعؿ المقصود مف المعنى كالمحسوس

 الناقص المتطرؼ الذي يتجاوز الوسطية في بناء الفكر السميـ .فيميا قد يؤدي إلى الفيـ 
وحتى ال يحصؿ التخبط في العقؿ والتفكير،إذا تعددت الموارد أو الجيات التي تصدر منيا 
المعمومات ينصُح عمماء المسمميف كؿ طالب عمـ،ومستفيد،ومتمٍؽ:أف يكوف معيار قبوؿ المعمومات 

العرض عمى كتاب اهلل،وعمى سنة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو لديو والتسميـ بصحتيا وسالمتيا:
ـْ  ُسوِؿ ِإف ُكنُت ـْ ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى المَِّو َوالرَّ وسمـ،،والذي أكده قوؿ اهلل سبحانو وتعالى}َفِإف َتَناَزْعُت

لمعرفة،حتى ال يتعصب ،وىذا ىو منيج الوسطية في تمقي العمـ وآُ٘تْؤِمُنوَف ِبالمَِّو َواْلَيْوـِ اآْلِخِر{
لصاحب المعمومة؛ألنو يميؿ إليو،وال يرفضيا إذا كاف مصدرىا شخص يختمؼ معو في المشرب 
الفكري حتى في األلفاظ أو المصطمحات المستخدمة يروف:أف األلفاظ التي ليست في الكتاب 

اىا،أو أثبتيا؛حتى والسنة،وال اتفؽ السمؼ عمى نفييا أو إثباتيا،فيذه ليس عمى أحٍد أف يوافؽ مف نف
ف أراد بيا  يستفسر عف مراده،فإف أراد بيا معنى يوافؽ خبر الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ،أقر بو،وا 
معنى يخالؼ خبر الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ،أنكره،ثـ التعبير عف تمؾ المعاني إف كاف في ألفاظو 

يؼ الحؽ بالوجو الشرعي؛فإف كثيرًا اشتباه أو إجماؿ:عّبر بغيرىا،أو بيف مراده بيا،بحيث يحصؿ تعر 
 . ٔ٘مف نزاع الناس:سببو ألفاظ مجممة مبتدعة،ومعاٍف مشتبية
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 . 123ص 7أظش، اٌّال ػٍٟ اٌماسٞ : ِشلاج اٌّفاذ١ػ،ض -
47
 . 411ص 1اٌّال ػٍٟ اٌماسٞ : ِشلاج اٌّفاذ١ػ ، ض -
54
 [ .57عٛسج : إٌغاء ، آ٠ح] -
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ومنيج الوسطية في الموقؼ الصحيح مف األلفاظ المجممة ىو:التفصيؿ،فال تنفي بإطالؽ كما ال 
نما يستفسر عف مقصود قائميا،فإف قصد معنى صحيحًا ُقبؿ مع مراعاة التعبير  عنو تثبت بإطالؽ،وا 

ف قصد معنى فاسدًا ُرّد .  بألفاظ النصوص الشرعية،وا 
طالؽ ٕ٘وفي السياؽ نفسو يقوؿ شيخ اإلسالـ ابف القيـ:"اعمـ أّف في لساف القـو مف االستعارات،وا 

رادة إشارتو دوف حقيقة معناه ما ليس في لساف أحد مف  طالؽ المفظ ، وا  رادة الخاص ، وا  العاـ وا 
 . ٖ٘الطوائؼ"

في بناء الفكر بالمعمومات الصحيحة المناسبة لمقدرات العقمية لدى المتعمميف  وألىمية الوسطية
والمتمقيف،يقوؿ الخميفة الراشد،عمي بف أبي طالب،رضي اهلل عنو"حدثوا الناس بما يعرفوف،أتحبوف أف 

،والمعنى:حدثوا الناس ما يفيموف،واتركوا ما ٘٘،وفي رواية"ودعوا ما ينكروف"ُٗ٘يكذب اهلل ورسولو"
؛ألف الشخص إذا سمع ما ال يفيمو،وال يتصور إمكانو:يعتقد استحالتو جياًل،فال ٙ٘تبو عمييـ فيمويش

،وفي الحديث:دليؿ عمى أف المتشابو ال ٚ٘يصدؽ وجوده،فإذا أسند إلى اهلل ورسولو:يمـز تكذيبيما
ما أنت ،كما يقوؿ الصحابي الجميؿ،عبد اهلل بف مسعود،رضي اهلل عنو"ٛ٘ينبغي أف يذكر عند العامة

 .  ٜ٘بمحّدٍث قومًا حديثًا ال تبغمو عقوُليـ،إاّل كاف لبعضيـ فتنة"
دراؾ معنى الوسطية التي أشاد بو القرآف الكريـ والسنة النبوية،في  ومف أدوات تحقيؽ:معرفة وا 
مجاؿ التعميـ والبناء المعرفي السميـ:أف تكوف المعمومات والحقائؽ والمعارؼ المقدمة 

والمتمقيف،بمغتيـ وبمسانيـ وىذا ما يؤكده قوؿ اهلل سبحانو وتعالى}َوَما َأْرَسْمَنا ِمف  لمطالب،والمستفيديف
ـْ َفُيِضؿُّ الّمُو َمف َيَشاُء َوَيْيِدي َمف َيَشاُء َوُىَو اْلَعِزيُز  ُسوٍؿ ِإالَّ ِبِمَساِف َقْوِمِو ِلُيَبيَِّف َلُي رَّ

ـُ{ اْلَحِكي
{أي: ليفقيوا عنو ما يدعوىـ إليو،فال يكوف ،والحكمة في ىذا يوضحيا قوؿ اهلل}ِليُ ٓٙ ـْ َبيَِّف َلُي

،وىذا مف لطفو تعالى بخمقو:أنو يرسؿ إلييـ ٔٙليـ حجة عمى اهلل،وال يقولوا:لـ نفيـ ما خوطبنا بو
 . ٕٙرساًل منيـ بمغاتيـ ليفقيوا عنيـ ما يريدوف،وما أرسموا بو إلييـ

                                                           
52
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ت التي تتعرض ليا القدرات الجسدية مف ومما ال شؾ فيو:أف القدرات العقمية:تتعرض لمحاال
العافية، والمرض،والموت،فيي تصح بالعمـ الصحيح،والمعرفة الدقيقة،وبالعمؿ الصالح،وتمرض 
بالوىـ والخرافة، والبدعة،والمعمومات الركيكة،والمعارؼ الضعيفة،وتموت بالجيؿ المطبؽ،وىذا ما 

ؿ وظيفة مف وظائفو،يتجمى ىذا في قوؿ يوجو اإلسالـ إليو فيما يتعمؽ بوظائؼ القمب،والعق
ذا  ف في الجسد مضغة إذا صمحت صمح الجسد كمو ، وا  المصطفى صمى اهلل عميو وسمـ)) أال وا 

،أي:إذا صمح القمب بالمعارؼ الدقيقة والمعمومات ٖٙفسدت فسد الجسد كمو ، أال وىي القمب((
ذا فسد السميمة ومحاسف األحواؿ واألعماؿ: صمح الجسد كمو بالطاعة وا إلذعاف،وا 

، التي تفسد الفكر وتموثو ٗٙبالجياالت،ومساوي األحواؿ واألعماؿ:فسد السد كمو بالفسوؽ والعصياف
بالتطرؼ والغمو ، ذلؾ أف منيج الوسطية المفيـو مف دالالتيا في القرآف الكريـ:يتمثؿ في مراعاة كؿ 

ليـ،والمراعية لقدراتيـ ما يقدـ لممستفيديف مف المعارؼ والمعمومات السميمة المناسبة 
ولسنيـ،واستعداداتيـ الفكرية،بطريقة تحمؿ وتدفع إلى التفكير السميـ وتشوؽ إلى كسب المعمومات 

، وتساعد عمى تنمية القدرات العقمية، ٘ٙوالمعارؼ، وتثير االنتباه نحوىا
د الرّواد األوائؿ ،ويعمؿ أحٙٙوالمالحظة،والتخيؿ،والتصور،والفيـ،واالبتكار،واكتساب الميارات العقمية

العناية بالتربية العقمية عمى أساس منيج الوسطية في ضوء القرآف الكريـ،والسنة النبوية،بقولو"العقؿ 
، وكماؿ وصالح األعماؿ، وبو يكمؿ العمـ، والعمؿ، لكنو ليس مستقاًل بذلؾ،  شرط في معرفة العمـو

العيف،فإف اتصؿ بو نور اإليماف:كاف  ألنو غريزة في النفس،وقوة فييا،بمنزلة قوة البصر التي في
،فيكوف منيج الوسطية المراد ىنا:عدـ تضخيـ دور ٚٙكنور العيف إذا اتصؿ بو نور الشمس والنيار"

نما يكوف دوره فاعاًل إذا اقترف باإليماف .  العقؿ عمى حساب النقؿ، وا 
 ثالثًا : الوسطية لي المجال التعبدي :

الكريـ والسنة النبوية:الوسطية المربية في المجاؿ  مف دالالت الوسطية في ضوء القرآف
التعبدي،المتمثمة في االلتزاـ واالستقامة،كما جاء في منيج التربية السميمة،فال تجاوز لما شرع،وال 

ؿُ ٛٙإىماؿ،وال تقصير َـّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ ـُ  ،المشار إليو في قولو تعالى}ِإفَّ الَِّذيَف َقاُلوا َربَُّنا المَُّو ُث َعَمْيِي
،وانطالقًا مف فيـ ىذه الداللة في القرآف الكريـ كاف المربوف وكؿ الرواد األوائؿ:وسط بيف ٜٙاْلَماَلِئَكُة{

                                                           
63
 .  52ص 14اٌثخاسٞ : فٟ اإل٠ّاْ ، ض -
64
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المشتغميف بالعبادات القمبية فقط،والمشتغميف بالعبادات الظاىرة فحسب،في قياميـ بالعبادات الظاىرة 
داء الصالة مثاًل:ينبغي التوسط في التوجيو وعدـ والباطنة،حتى فيما يتعمؽ بتوجيو األىؿ واألوالد أل

اَلِة َواْصَطِبْر َعَمْيَيا{    .ٓٚاستخداـ أسموب الشدة والقسوة،وىذا ما يفيـ مف قولو تعالى}َوْأُمْر َأْىَمَؾ ِبالصَّ
:إف هلل عمى العبد عبوديتيف:عبودية باطنة،وعبودية -يرحمو اهلل-وفي ىذا السياؽ يقوؿ ابف القيـ

ظاىرة،فمو عمى قمبو عبودية،وعمى لسانو وجوارحو عبودية،فقيامو بصورة العبودية الظاىرة،مع تعريو 
 عف حقيقة العبودية الباطنة مما ال يقربو إلى ربو،وال يوجد لو الثواب وقبوؿ عممو .

ولما رأى بعض أرباب القموب طريقة ىؤالء)الفقياء(انحرؼ عنيا ىو إلى أف صرؼ ىمتو إلى 
وعّطؿ الجوارح،وقاؿ"المقصود:قياـ القمب بحقيقة الخدمة،والجوارح تبع،والطائفتاف  القمب، عبودية

متقابمتاف أعظـ تقابؿ،ىؤالء ال التفات ليـ إلى عبودية جوارحيـ،ففسدت عبودية قموبيـ،وأولئؾ ال 
قاموا لو التفات ليـ إلى عبودية قموبيـ،ففسدت عبودية جوارحيـ،والمؤمنوف العارفوف باهلل وبأمره:

بحقيقة العبودية ظاىرًا وباطنًا، وقدموا قموبيـ في الخدمة، وجعموا األعضاء تبعًا ليا، فأقاموا الممؾ 
 .  ٔٚوجنوده في خدمة المعبود،وىذا ىو حقيقة العبودية"

وفي سياؽ الفيـ السميـ لداللة الوسطية في القرآف الكريـ في المجاؿ التعبدي،يوجو المصطفى 
 عميو وسمـ،إلى عدـ تجاوز المشروع مف العبادات، وذلؾ عندما جاء ثالثة مف الكريـ صمى اهلل

الصحابة الكراـ رضي اهلل عنيـ إلى بيت أـ المؤمنيف،عائشة رضي اهلل عنيا،فسألوىا عف 
عباداتو،فمما أخبرتيـ كأنيـ تقالوىا،فقاؿ أحدىـ:أصـو الدىر أبدًا،وقاؿ اآلخر:وأنا أصمي الميؿ وال 

لثالث:وأنا ال أتزوج النساء، ولما أخبرت أـ المؤمنيف عائشة، رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو أناـ،وقاؿ ا
وسمـ، بما قالوه، خرج إلى المسجد،وقاؿ بعد أف حمد اهلل وأثنى عميو:))أما واهلل إني ألخشاكـ 

 . ٕٚهلل،وأتقاكـ لو،لكني أصـو وأفطر وأصمي وأرقد،وأتزوج النساء،فمف رغب عف سنتي فميس مني((
فيكوف مف الميـ في ضوء فيـ داللة الوسطية في القرآف الكريـ والسنة النبوية،فيمًا سميمًا في 
لحاؽ األذى والضرر بحياة  المجاؿ التعبدي،أنو:ال يجوز اإلضراب عف الطعاـ إلى درجة اليالؾ،وا 

ـْ ِإَلى اإلنساف؛ولذلؾ نيى اهلل عنو بقولو سبحانو وتعالى}َوَأنِفُقوا ِفي َسِبيِؿ المَِّو وَ  اَل ُتْمُقوا ِبَأْيِديُك
ـُ الشَّْيَر َفْمَيُصْمُو ٖٚالتَّْيُمَكِة{ َوَمف َكاَف َمِريًضا َأْو َعَمٰى َسَفٍر َفِعدٌَّة  ۖ  ،كما يقوؿ تعالى}َفَمف َشِيَد ِمنُك

ْف َأيَّاـٍ ُأَخَر  ـُ اْلُعْسَر{ ۖ  مِّ ـُ اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبُك ُيِريُد المَُّو ِبُك
تعالى}َوِلمَِّو َعَمى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت  ،ويقوؿٗٚ
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،ونيى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، عف الوصاؿ في الصياـ بيف الميؿ َ٘ٚمِف اْسَتَطاَع ِإَلْيِو َسِبياًل{
،وفي الميؿ ٚٚ، كما وجو إلى جواز اإلفطار لممريض والحامؿ،والمرضع،والمسافرٙٚوالنيار

الـ،والزواج مطموب فيو شطر الديف،ووسيمة لحماية الخمؽ مف الجنسي،حيث ال رىبانية في اإلس
االنحراؼ،وعامؿ ميـ مف عوامؿ الزيادة والكثرة ألفراد األمة اإلسالمية،يقوؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل 
عميو وسمـ))يا معشر الشباب مف استطاع منكـ الباءة فميتزوج،فإنو أغض لمبصر،وأحصف 

،ف  . ٛٚالصوـُ لو وجاء((لمفرج،ومف لـ يستطع فعميو بالصـو
وىكذا سائر الميوؿ الفطرية ينبغي رعايتيا،والعمؿ عمى إشباعيا إشباعًا حالاًل مف غير مأثـ فال 
شباع ليا بالوسائؿ والطرؽ  كبت وال انحراؼ،وال ضياع،بؿ توجيو سميـ ليذه الميوؿ والحاجات،وا 

لعبادة عمى منيج الوسطية،وجسميًا المشروعة التي تصوف الفرد والمجتمع وترتقي بيما معًا،روحيًا با
شباعيا حتى ال يقع الناس في المشقة والحرج .  بالغذاء وتمبية الحاجات وا 

ومف الممارسة التربوية السميمة لمفيـو الوسطية التي جاء بيا القرآف الكريـ،ووجو إلييا في المجاؿ 
سنة النبوية،فعف أبي ىريرة التعبدي:مراعاة أحواؿ المأموميف في الصالة انطالقًا مما جاء في ال

رضي اهلل عنو، أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ،قاؿ:))إذا صمى أحدكـ بالناس فميخفؼ فإف فييـ 
ذا صمى أحدكـ لنفسو فميطّوؿ ما شاء((  . ٜٚالضعيؼ،والسقيـ والكبير،وا 

ذ بف وليس ىذا فحسب، بؿ لقد غضب رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، غضبًا شديدًا، عمى معا
جبؿ رضي اهلل عنو،بسبب إطالتو الصالة بالمأموميف،فعف أبي مسعود األنصاري،رضي اهلل عنو اهلل 
عنو، قاؿ:قاؿ رجؿ يا رسوؿ اهلل،ال أكاد أدرؾ الصالة مما يطوؿ بنا فالف،فما رأيت النبي صمى اهلل 

ف صمى بالناس عميو وسمـ،في موعظة أشد غضبًا مف يومئٍذ،فقاؿ:))أييا الناس إنكـ منفروف،فم
،وفي رواية:فقاؿ النبي صمى اهلل عميو ٓٛفميخفؼ؛ فإف فييـ المريض،والضعيؼ،وذا الحاجة((

وسمـ:))يا معاذ أفتاف أنت،أو أفاتف)ثالث مرار(فموال صميت بػ)سبح اسـ ربؾ،والشمس 
،وعف أنس رضي ٔٛوضحاىا،والميؿ إذا يغشى(؛فإنو يصمي وراءؾ الكبير والضعيؼ وذو الحاجة((

عنو،أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ،قاؿ:))إني ألقـو في الصالة أريد أف أطّوؿ فييا فأسمُع  اهلل
 . ٕٛبكاء الصبي،فأتجوز في صالتي كراىية أف أشؽ عمى أمو((
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عمى حديث تخفيؼ النبي صمى اهلل عميو وسمـ،عند سماع بكاء -يرحمو اهلل-ويعمؽ اإلماـ النووي
رفؽ بالمأموميف،وسائر األتباع،ومراعاة مصمحتيـ،وأف ال يدخؿ عمييـ الصبي،بقولو"وفيو دليؿ عمى ال

ف كاف يسيرًا مف غير ضرورة"  .  ٖٛما يشؽ عمييـ،وا 
ومف ىنا يمكف القوؿ:أف الوسطية التي دؿَّ عمييا القرآف الكريـ،ىي:المنيج الذي استخدمو رسوؿ 

المشقة عمى أـ الصبي،فيي في  اهلل صمى اهلل عميو وسمـ في ترؾ التطويؿ،واألخذ بالتخفيؼ خشية
حالة صالة وتعبد تحتاج إلى نوع مف التركيز والخشوع ، وبكاء صبييا ينازعيا في الخشوع 
والتركيز،وىذا الحاؿ يشؽ عمييا كثيرًا،وكانت الوسطية التي مارسيا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو 

 وسمـ،ىي:العالج والحؿ المالئـ.
المية:تشمؿ الحياة،وال تقتصر عمى المحظات القصيرة التي تشغميا فالعبادة مف منظور التربية اإلس

مناسؾ الحج، والصياـ، والصالة، وسائر الشعائر التعبدية، يقوؿ سبحانو وتعالى}َوَما َخَمْقُت اْلِجفَّ 
نَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِف{ ال فما قيمة لحظات عابرة في صفحة النفس،وفي صفحة الكوف،ال تكاد َٗٛواإْلِ ،وا 

 رؾ ليا أثرًا،وتضيع في الفضاء .تت
نما قيمتيا:أف تكوف منيج حياة يشمؿ كؿ الحياة،قيمتيا أف تكوف خطة سموؾ،وخطة عمؿ،  وا 
وخطة فكر وشعور،قائمة كميا عمى منيج واضح،تبيف فيو وفي كؿ لحظة ما ينبغي وما ال ينبغي أف 

 . ٘ٛليو في كؿ أمريكوف،ومرّد األمور كميا في ذلؾ ىو اهلل،ىو المرجع الذي يرجع إ
 رابعًا : الوسطية لي مجال التربية الخمقية : 

مف دالالت الوسطية في ضوء القرآف الكريـ والسنة النبوية:الوسطية في مجاؿ التربية الخمقية،فعند 
ػػػػػػػػػػػًة َوَسػػػػػػػػػػػطًا{ ـْ ُأمَّ تفسػػػػػػػػػػػير اإلمػػػػػػػػػػػاـ الطبري،لقولػػػػػػػػػػػو تعالى}َوَكػػػػػػػػػػػَذِلَؾ َجَعْمَنػػػػػػػػػػػاُك

،يؤكػػػػػػػػػػػد أف معنػػػػػػػػػػػى ٙٛ
 . ٚٛالوسطية"الخيار،والرفعة،والعدؿ، والتوازف،والخيرية"

وفي ضوء فيـ المربيف األوائؿ لداللة الوسطية في القرآف الكريـ وفي السنة النبوية،كانوا وسطًا في 
 باب التربية الخمقية والسموكية بيف طرفي اإلفراط والتفريط،فديف اهلل بيف الغالي فيو،والجافي عنو .

د األوائػػؿ بجميػػع النصػػوص الثابتػػة فػػي مسػػألة ما،قػػد أورثيػػـ الخيريػػة والوسػػطية بػػيف إف إيمػػاف الػػرّوا
لػػػى ىػػػذا المعنػػػى يشػػػير ابػػػف تيمية،بقولػػػو "وكػػػذلؾ أىػػػؿ السػػػنة فػػػي سػػػائر أبػػػواب السػػػنة ىػػػـ  الفػػػرؽ، وا 
وسػػػط؛ألنيـ متمسػػػكوف بكتػػػاب اهلل وسػػػنة رسػػػولو صػػػمى اهلل عميػػػو وسػػػمـ ، ومػػػا اتفػػػؽ عميػػػو السػػػابقوف 
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،وفػػي اإلشػػارة إلػى داللػػة الوسػػطية فػػي ٛٛلميػػاجريف واألنصػػار،والذيف اتبعػوىـ بإحسػػاف"األولػوف ، مػػف ا
"الشػريعة -يرحمػو اهلل-القرآف الكػريـ التػي فيميػا المربػوف األوائػؿ مػف ىػذه األمػة،يقوؿ اإلمػاـ الشػاطبي

جاريػػػػة فػػػػي التكميػػػػؼ بمقتضػػػػاىا عمػػػػى الطريػػػػؽ الوسػػػػط األعدؿ،األخػػػػذ مػػػػف الطػػػػرفيف بقسػػػػٍط ال ميػػػػؿ 
اخؿ تحت كسب العبد مف غير مشقة،وال انحالؿ،بؿ ىو تكميؼ جػاٍر عمػى موازنػة تقتضػي فػي فيو،الد

جميع المكمفيف غاية االعتػداؿ،فإذا كػاف التشػريع ألجػؿ انحػراؼ المكمػؼ،أو وجػود مظنػة انحػراؼ عػف 
الوسػػط إلػػى أحػػد الطػػرفيف ، كػػاف التشػػريع راّدًا إلػػى الوسػػط األعػػدؿ ، لكػػف عمػػى وجػػٍو يميػػؿ فيػػو إلػػى 

، كمػا يقػوؿ أيضػًا"فإذا نظػرت فػي كميػة شػرعية فتأمميػا تجػدىا ٜٛانب اآلخر ليحصؿ االعتػداؿ فيػو"الج
حاممة عمى التوسط،فإف رأيت مياًل إلى جية طرؼ مف األطراؼ،فػذلؾ فػي مقابمػة واقػع،أو متوقػع فػي 

مػف  الطرؼ األخر،فطرؼ التشديد،وعامة ما يكوف في التخويؼ،والترىيب،والزجر: يؤتى بو في مقابمة
غمػػػػػػػػػػػػػب عميػػػػػػػػػػػػػو االنحػػػػػػػػػػػػػالؿ فػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػديف ، وطػػػػػػػػػػػػػرؼ التخفيػػػػػػػػػػػػػؼ، وعامػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػا يكػػػػػػػػػػػػػوف فػػػػػػػػػػػػػي 
الترجيػػػة،والترغيب،والترخيص،يؤتى بػػػو فػػػي مقابمػػػة مػػػف غمػػػب عميػػػو الحػػػرج فػػػي التشػػػديد،فإذا لػػػـ يكػػػف 
ىذا،وال ذاؾ:رأيت التوسط الئحًا ومسمؾ االعتداؿ واضحًا،وىو األصؿ الذي يرجع إليػو وعمػى ىػذا إذا 

المعتبريف في الػديف َمػْف مػاؿ عػف التوسػط،فاعمـ:أف ذلػؾ مراعػاة منػو لطػرؼ واقػع  رأيت في النقؿ مف
 . ٜٓأو متوقع في الجية األخرى،وعميو يجري النظر في الورع والزىد،وأشباىيما، وما قابميما"

فالسموؾ المقبوؿ مف خالؿ فيـ داللة الوسطية في القرآف الكريـ والسنة النبوية:أف يكوف الميؿ عف 
إاّل إذا ترجح أنو األخير واألفضؿ، وىو التوسط المناسب لحاؿ المكمؼ، وىذا ما يشير إليو التوسط 

ويؤكده العمماء والمربوف األوائؿ مف قوليـ "فإف كاف التشريع ألجؿ انحراؼ المكمؼ أو وجود مظنة 
ميؿ فيو انحراؼ عف الوسط إلى أحد الطرفيف،كاف التشريع راّدًا إلى الوسط األعدؿ،لكف عمى وجٍو ي

 ،ومف أمثمة االعتداؿ في مجاؿ التربية الخمقية ما يأتي :ٜٔإلى الجانب اآلخر ليحصؿ االعتداؿ فيو"
 الوسطية لي حماية المصالح العامة لألمة : –أ 

تتضح ىذه الوسطية في توسط واعتداؿ المربيف والرواد األوائؿ مف عمماء المسمميف،في مسألة 
كر،بيف الوعيدية والمرجئة،فالوعيدية مف الخوارج والمعتزلة قد األمر بالمعروؼ والنيي عف المن

ينكروف المنكر؛ لكف بنوع التعدي واإلفراط،فجّوزوا الخروج عمى أئمة الجور وقتاليـ،مما يترتب عميو 
أنواع مف الفساد والمنكرات أكثر مما أزالوه،وأّما المرجئة فقد تركوا األمر بالمعروؼ والنيي عف 

،وىذا حاؿ كثير مف المتدينيف،يتركوف ما يجب عمييـ مف ٕٜف ذلؾ مف باب ترؾ الفتنةالمنكر ظنًا:أ
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أمٍر،ونيي،وجياٍد يكوف بو الديف كمو هلل،لئال يفتنوا بجنس الشيوات،وىـ قد وقعوا في الفتنة التي ىي 
ء ، فالرواد األوائؿ يأمروف بالمعروؼ، وينيوف عف المنكر،في ضو ٖٜأعظـ مما زعموا أنيـ فروا منو

 توجيو الشريعة ومراعاة المقاصد التي جاءت لحمايتيا والحفاظ عمييا .
 الوسطية لي دلع المفاسد : –ب 

ومف أمثمة فيـ المربيف والرواد األوائؿ لداللة الوسطية في القرآف الكريـ والسنة النبوية،وانعكاسو 
لمصمحتيف؛لتحصيؿ عمى السموؾ:الوسطية في دفع أعظـ المفاسد،باحتماؿ أيسرىما،وترؾ أيسر ا

ـُ ٜٗأعظميما،رعاية ألحواؿ الناس ـُ اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبُك ، وذلؾ اعتمادًا عمى قوؿ اهلل تعالى}ُيِريُد المَُّو ِبُك
ْف َحَرٍج{ٜ٘اْلُعْسَر{ ،وأيضًا استنادًا إلى فيميـ الدقيؽ بأف السنة ٜٙ،وقولو}َما ُيِريُد المَُّو ِلَيْجَعَؿ َعَمْيُكـ مِّ
الشريفة ىي الجانب التطبيقي لما جاء في القرآف الكريـ، فقد جاء عف أنس بف مالؾ، رضي  النبوية

اهلل عنو، قاؿ: بينما نحف في المسجد،مع رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، إذا جاء أعرابي، فقاـ 
 يبوؿ في المسجد، فقاؿ أصحاب رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: مو،مو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صمى
اهلل عميو وسمـ: ))ال تزرموه،دعوه((،فتركوه حتى باؿ،ثـ إف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ،دعاه،فقاؿ 
لو:))إف ىذه المساجد ال تصمح لشيٍء مف ىذا البوؿ وال القذر،إنما ىي لذكر اهلل 

 .ٜٚعزوجؿ،والصالة،وقراءة القرآف،قاؿ:فأمر رجالف مف القـو فجاء بدلٍو مف ماء فشنو عميو((
نما تركوه يبوؿ في -يرحمو اهلل-قوؿ الحافظ ابف حجري في التعميؽ عمى ىذا الحديث"وا 

المسجد؛ألنو كاف قد شرع في المفسدة،فمو منع لزادت إذ حصؿ تمويُث جزٍء مف المسجد،فمو ُمنع لدار 
ّما أف ال يقطعو فال يأمف مف تنجيس بدنو، أو ثوبو ، أو  بيف أمريف: إما أف يقطعو فيتضرر ، وا 

 . ٜٛواضع أخرى مف المسجد"م
عمى الحديث ، بقولو "فيو دفع أعظـ المفسدتيف -يرحمو اهلل-وفي السياؽ نفسو يعمؽ اإلماـ العيني

باحتماؿ أيسرىما، وتحصيؿ أعظـ المصمحتيف بترؾ أيسرىما، فإف البوؿ فيو مفسدة ، وقطعو عمى 
المسجد عنو مصمحة،وترؾ البائؿ البائؿ مفسد أعظـ منيا،فدفع أعظميما بأيسر المفسدتيف،وتنزيو 
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،وفي مكاف أخر يقوؿ"فيو ٜٜفحصؿ أعظـ المصمحتيف بترؾ أيسرىما" إلى الفراغ مصمحة أعظـ منيا،
 . ٓٓٔالتألؼ لمقموب" مراعاة التيسير عمى الجاىؿ،و

 الوسطية لي معالجة األمور المتصمة بالجانب السياسي :  –ج 
لداللة الوسطية في القرآف الكريـ التي أشارت إلييا آية مف مظاىر انعكاس فيـ الرواد األوائؿ 

البقرة وداللة الوسطية في السنة النبوية:الوسطية في معالجة األمور المتصمة بالجانب السياسي،مثؿ 
أخطاء ولي األمر التي يالحظيا العمماء،مثؿ تأخير الصالة عف وقتيا،فيقوؿ اهلل سبحانو وتعالى}ِإفَّ 

اَلَة َكاَنتْ  ْوُقوتًا{ الصَّ ، أي في وقت محدد ومعمـو ال يجوز تقديميا أو َٔٓٔعَمى اْلُمْؤِمِنيَف ِكَتابًا مَّ
،كما بيف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ،أف أحب األعماؿ إلى اهلل ٕٓٔتأخيرىا عنو إال بعذر

،ولكف مع ىذا لـ يرخص رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو ٖٓٔتعالى))الصالة عمى وقتيا((
الخروج عمى األمراء الذيف يؤخروف الصالة عف وقتيا،فعف أبي ذٍر،رضي اهلل وسمـ،لممسمميف:

عنو،قاؿ:قاؿ لي رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:))كيؼ أنت إذا كانت عميؾ أمراء يؤخروف الصالة 
عف وقتيا، أو يميتوف الصالة عف وقتيا ، قاؿ: قمت:فما تأمروني  قاؿ: صؿِّ الصالة لوقتيا،فإذا 

،وفي رواية"قيؿ يا رسوؿ اهلل أفال ننابذىـ بالسيؼ  ٗٓٔيـ فصؿِّ فإنيا لؾ نافمة((أدركتيا مع
ذا رأيتـ مف والتكـ شيئًا تكرىونو فاكرىوا عممو،وال تنتزعوا يدًا مف  قاؿ:))ال،ما أقاموا فيكـ الصالة،وا 

 . ٘ٓٔطاعة((
سمطاف ال يجوز " وفي ىذا الحديث دليؿ عمى أف الخروج عمى ال -يرحمو اهلل-قاؿ اإلماـ البغوي

ما داـ يقيـ الصالة؛ألنو لـ يرخص في ذلؾ مع تأخيرىـ الصالة عف الوقت،وكيؼ يجوز عمى مف 
، ولـ يكف امتناع النبي صمى اهلل عميو وسمـ ، مف األذف في الخروج عمى ٙٓٔيصمييا في وقتيا"

 أولئؾ األمراء إال خشية ما يترتب عميو مف فتٍف واضطراب في المجتمع .
عمى الحديث بقولو"ال يجوز الخروج عمى الخمفاء بمجّرد -يرحمو اهلل-ماـ النوويويعمؽ اإل

 .  ٚٓٔالظمـ،أو الفسؽ،ما لـ ُيغّيروا شيئًا مف قواعد اإلسالـ"
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"فإذا كاف إنكار المنكر يستمـز ما ىو أنكر منو،وأبغض إلى -يرحمو اهلل-ويقوؿ اإلماـ ابف القيـ
ف كاف اهلل يبغضو ويمقت أىمو، وىذا كاإلنكار عمى اهلل ورسولو، فإنو ال يسوغ إنكاره، وا  

المموؾ،والوالة بالخروج عمييـ،فإنو أساس كؿ شيٍء وفتنة إلى آخر الدىر،وقد استأذف الصحابة 
رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ،في قتاؿ األمراء الذيف يؤخروف الصالة عف وقتيا،وقالوا:أفال 

اؿ:مف رأى مف أميره ما يكره فميصبر،وال ينزعف يدًا مف نقاتميـ فقاؿ:))ال،ما أقاموا الصالة،وق
،ومف تأمؿ ما جرى عمى اإلسالـ في الفتف الكبار والصغار،رآىا مف إضاعة ىذا ٛٓٔطاعتو((

 .  ٜٓٔاألصؿ،وعدـ الّصبر عمى منكر،فطمب إزالتو: فتوّلد منو ما ىو أكبر منو"
 : الوسطية لي مجال التربية الجسمية :خامساً 

الميمة في مجاؿ التربية الجسمية،مف منطمؽ فيـ المربيف والرواد األوائؿ لداللة مف األسس 
الوسطية في القرآف الكريـ،والسنة النبوية:االعتداؿ والتوسٍط في تناوؿ الطعاـ والشراب، فغاية الطعاـ 

ي وىبيا والشراب في بناء الجسد والمحافظة عميو قويًا،سميمًا،ينمو حسب االستعدادات البيولوجية الت
اهلل إيَّاه، وزّوده بيا؛ ليقـو بمياّمو الدينية والدنيوية،مف غير إفراٍط وال تفريط،يقوؿ اهلل تعالى}َيا َبِني 

ـْ ِعنَد ُكؿِّ َمْسِجٍد وُكُموْا َواْشَرُبوْا َواَل ُتْسِرُفوْا ِإنَُّو اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفيَف{ ـَ ُخُذوْا ِزيَنَتُك آَد
ة ،فيذا اآلية الكريمٓٔٔ

تؤكد:أف مف الصفات المذمومة:اإلسراؼ والتبذير؛وذلؾ لكونيما ضاّريف بالفرد والجماعة 
معًا،ولكونيما؛متجاوزيف لموسطية التي دعا إلييما القرآف في مجاؿ البناء النفسي والجسدي،كما أف 

قتصاد ، اإلسراؼ والتبذير:يؤدياف إلى بعثرة األمواؿ بغير رشد فيما ال يفيد،واإلنساف مأمور باال
 .    ٔٔٔوحسف التدبر ، تحسبًا لمفاجآت الزماف ووقت الحاجة

وفي المقابؿ نيى اإلسالـُ عف تجاوز الوسطية إلى اإلسراؼ،دعا إلى البعد عنو،حفظًا لمستقبؿ 
الفرد والجماعة،وصونًا لؤلمواؿ التي يجب أف تنفؽ بحقيا،وفي األوجو التي تعود بالخير عمى الفرد 

، يقوؿ تعالى}ِإفَّ اْلُمَبذِِّريَف  ٕٔٔعمى صحة الجسـ وسالمتو مف مخاطر التخمة والمجتمع، وحفاظاً 
وفي الحديث الشريؼ يقوؿ رسوؿ اهلل صمى  ،َٖٔٔكاُنوْا ِإْخَواَف الشََّياِطيِف َوَكاَف الشَّْيَطاُف ِلَربِِّو َكُفورًا{

ما مؤل أدمي وعاءًا ويقوؿ أيضًا)) ،ٗٔٔاهلل عميو وسمـ ))إف مف السرؼ أف تأكؿ ُكؿ ما اشتييت((
وثمث  فثمث لطعامو، شرًا مف بطنو،بحسب ابف آدـ لقيمات يقمف صمبو،فإف كاف ال محالة فاعاًل،
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، فالذي يتناوؿ الطعاـ بشراىة مخيفة،ودوف مراعاة لخصائص الجياز ٘ٔٔوثمث لنفسو(( لشرابو،
ىذا المجاؿ، وىنا يقاؿ :  البشري الوظيفية،يكوف قد جانب الوسطية التي وجو إليو القرآف الكريـ ، في
 .  ٙٔٔإف البطف بيت األدواء واآلفات، فالوسطية في القرآف الكريـ"العدؿ والتوازف"

ومف خصائص التربية اإلسالمية:االعتداؿ والتوسط التي تعد أساس التوازف في األمور كميا،وبيذه 
 اه عمى حساب آخر .الخاصية التي دعا إلييا القرآف الكريـ،تحوؿ دوف الغمو أو الشطط في اتج

وتؤكد التربية اإلسالمية التزاـ منيج الوسطية في مجاؿ التربية الجسمية،وذلؾ مف خالؿ:اتخاذ 
األسموب العادؿ الوسط الذي يحفظ ألمور الحياة البشرية توازنيا،وانسجاميا،فال حيوانية مسرفة،وال 

وال صراع بيف الديف والدنيا،بؿ رىبانية مطمقة،وال غمبة لقوى الروح عمى مطالب الجسد،أو العكس،
نظرة عادلة متكاممة لمطبيعة اإلنسانية ،كما خمقيا اهلل تعالى، تكفؿ ليا ىداية اإليماف، ونضج العقؿ 
، واتزاف الوجداف ، ونمو البدف ، وتضمف ليا إشباعًا سويًا متزنًا لمختمؼ الدوافع والحاجات الفطرية، 

 تعالى}َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَؾ المَُّو الدَّاَر اآْلِخَرَة َواَل َتنَس َنِصيَبَؾ ،في ضوء فيـ داللة قوؿ اهللٚٔٔوالمكتسبة
 . ُٛٔٔمْفِسِديَف{ِمَف الدُّْنَيا َوَأْحِسف َكَما َأْحَسَف المَُّو ِإَلْيَؾ َواَل َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي اأْلَْرِض ِإفَّ المََّو اَل ُيِحبُّ الْ 

ند تفسير قوؿ اهلل تعالى}وُكُموْا َواْشَرُبوْا{قاؿ بعض السمؼ"جمع ع-يرحمو اهلل-يقوؿ اإلماـ ابف كثير
اهلُل الطب كمو في نصؼ آية}وُكُموْا َواْشَرُبوْا َواَل ُتْسِرُفوْا{وقاؿ البخاري:قاؿ ابف عباس:كؿ ما شئت 
والبس ما شئت ما أخطاتؾ خصمتاف:سرؼ ومخيمة"،وبإسناده الصحيح إلى ابف عباس،قاؿ:أَحّؿ اهلل 

،وأورد أحاديث كثيرة في ىذا المجاؿ،ومنيا:قولو صمى ٜٔٔؿ والشرب ما لـ يكف سرفًا أو مخيمة"األك
اهلل عميو وسمـ))كموا واشربوا والبسوا وتصدقوا مف غير مخيمة،وال سرؼ،فإف اهلل يحب أف يرى نعمتو 

 . ٕٔٔ،وفي رواية))كموا وتصدقوا والبسوا في غير إسراٍؼ وال مخيمة((ٕٓٔعمى عبده((
كما نقؿ آراء بعض الرواد األوائؿ بقولو : قاؿ السدي : كاف الذيف يطوفوف بالبيت عراة يحرموف 
عمييـ الودؾ ما أقاموا في الموسـ ، وقاؿ اهلل ليـ}وُكُموْا َواْشَرُبوْا{يقوؿ : ال تسرفوا في التحريـ،وقاؿ 

يد بف أسمـ:}َواَل ُتْسِرُفوْا{ مجاىد:أمرىـ أف يأكموا ويشربوا مما رزقيـ اهلل،وقاؿ عبد الرحمف بف ز 
يقوؿ:وال تأكموا حرامًا ذلؾ اإلسراؼ،وقاؿ عطاء الخراساني:عف ابف عباس"وكموا واشربوا وال 
تسرفوا"في الطعاـ والشراب،وقاؿ ابف جرير"إف اهلل ال يحب المعتديف حده في حالؿ أو حراـ الغاليف 

،وذلؾ العدؿ  فيما أحؿ بإحالؿ الحراـ،أو بتحريـ الحالؿ،ولكنو يجب أف يحمؿ ما أحؿ،ويحـر ما حـر
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،وفي الحديث يقوؿ صمى اهلل عميو وسمـ،في مجاؿ:تفعيؿ منيج الوسطية في مجاؿ ٕٕٔالذي أمر بو"
التربية الجسمية))ليس بخيركـ مف ترؾ دنياه ألخرتو،وال آخرتو لدنياه،حتى يصيب منيما جميعًا،فإف 

ُموْا َطيَِّباِت َما َأَحؿَّ الّمُو ،ويقوؿ سبحانو وتٖٕٔالدنيا بالغ إلى اآلخرة(( عالى}َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوْا اَل ُتَحرِّ
ـْ َواَل َتْعَتُدوْا ِإفَّ الّمَو اَل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَف{ َلُك

، ولذلؾ كاف الرواد األوائؿ مف السمؼ الصالح مف الذيف ٕٗٔ
ط بيف المترفيف المنعميف،فما أسرفوا عمى فيموا داللة الوسطية في القرآف الكريـ،والسنة النبوية،وس

أنفسيـ،فأضاعوا الصموات واتبعوا الشيوات،وبيف المترىبيف الذيف وقعوا في البدع والغمو 
 والتشدد،فحرموا ما أحؿ اهلل مف الطيبات .

ألف اهلل نيى:عف تحريـ ما أحؿ مف الطيبات،وعف االعتداء في تناوليا،وىو:مجاوزة الحد،وقد 
ء في الزىد،والعبادة،باف يحرموا الحالؿ،ويفعموا مف العبادة ما يضرىـ،فكانوا قد تجاوزا فسر االعتدا

 .  ٕ٘ٔالحد وأسرفوا،وقيؿ:ال يحممنكـ أكؿ الطيبات عمى اإلسراؼ،وتناوؿ الحراـ مف أمواؿ الناس
كما  ويقوؿ أحد الرواد األوائؿ"التوسط ُيعرؼ بالشرع،وقد يعرؼ بالعوائد،وما يشيد بو معظـ العقالء

 .  ٕٙٔفي اإلسراؼ واإلقتار في النفقات"
وعمى ىذا األساس:كاف منيج الرواد األوائؿ مف سمؼ ىذه األمة : التوسط في المجاؿ النفسي أو 
الجسدي،وكؿ ما يتصؿ بو مف اإلنفاؽ،وغيره:منيج التوسط واالعتداؿ؛الذي ىو منيج القرآف الكريـ 

المجاؿ،في قولو سبحانو وتعالى}َوِعَباُد الرَّْحَمِف الذي جاء فيو وصؼ أصحاب ىذا المنيج في ىذا 
ـُ اْلَجاِىُموَف َقاُلوا َساَلمًا{إلى قولو}َوالَِّذيَف ِإَذا َأن َذا َخاَطَبُي ـْ الَِّذيَف َيْمُشوَف َعَمى اأْلَْرِض َىْونًا َواِ  َفُقوا َل

ـْ َيْقُتُروا َوَكاَف َبْيَف َذِلَؾ َقَوامًا{ ُيْسِرُفوا َوَل
-ـ:ىو التوسط في اإلنفاؽ،يقوؿ اإلماـ ابف كثير،فالقوإٚٔ

أي"ليسوا بمبذريف في إنفاقيـ فيصرفوف فوؽ الحاجة،وال بخالء عمى أىميـ فيقصروف في -يرحمو اهلل
،ومف توجييات القرآف ٕٛٔحقيـ،فال يكفونيـ،بؿ عداًل خيارًا،وخير األمور أوسطيا،ال ىذا وال ىذا

ء الجسدي يقوؿ سبحانو وتعالى }َواَل َتْجَعْؿ َيَدَؾ َمْغُموَلًة ِإَلى الكريـ بالتزاـ الوسطية في مجاؿ البنا
 . ُٜٕٔعُنِقَؾ َواَل َتْبُسْطَيا ُكؿَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُمومًا مَّْحُسورًا{

وما يبرز أىمية فيـ دالالت الوسطية في مجاؿ التربية الجسمية:أف الجسـ وعاء لذات 
محتوياتو،كما أف صالح البدف سبب أساسي مف أسباب صالح اإلنساف،وبقدر صالحو تكوف سالمة 
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 . 237ص 3ذفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ ، ض -
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الديف،ولذلؾ اىتمت التربية اإلسالمية اىتمامًا بالغًا بإشباع حاجات الجسـ،والوفاء بمتطمباتو،في 
إطاٍر مف التوازف واالعتداؿ،إنطالقًا:مف أف عالقة اإلنساف بالحاجات المادية الجسمية عالقة 

 . ٖٓٔىذه الحاجات مركوز في جبمتو التي فطره اهلل عمييا صحيحة ، وحب اإلنساف إلشباع
وبيذه النظرية والمنيجية العادلة الوسط:تحفظ التربية اإلسالمية لمشخصية اإلنسانية:توازنيا 
وانسجاميا، وتكامميا،فال مادية مسرفة،وال غمبة لمطالب البدف عمى شواغؿ الروح،وال تغميب لقوى 

طبيعية،وال تناقض بيف العقؿ والعاطفة،يرفع مف شأف أحدىما عمى الروح عمى الدوافع الفطرية ال
حساب اآلخر،وال صراع بيف مقتضيات الديف،ومتطمبات الدنيا،بؿ اعتداؿ وتوسط،خاٍؿ مف اإلىماؿ 
واإلسراؼ،يضمف لمشخصية اإلنسانية:اإلشباع السوي المشروع دينيًا،وخمقيًا،واجتماعيًا،ويكفؿ ألمور 

 زنيا وانسجاميا .الحياة البشريية توا
وخالصة القوؿ:أف عامة مف ضؿ في باب االعتقاد كاف بسبب اإلعراض عما جاء بو رسوؿ اهلل 
صمى اهلل عميو وسمـ،فكذلؾ الضالؿ في باب السموؾ،إنما كاف ناشئًا في الجممة بسبب اإلعراض 

سطية واالعتداؿ في ؛ألف المنيج الذي جاء بو ىو:الو ٖٔٔعف القرآف الكريـ،وعف السنة النبوية الشريفة
كؿ المجاالت والمياديف،ومنيا:الجانب الخمقي،يقوؿ سبحانو وتعالى}َفَمِف اتََّبَع ُىَداَي َفاَل َيِضؿُّ واََل 

، والتزاـ الوسطية التي دلت عميو آية البقرة ، صورة ميمة مف صور التزاـ ىدي اهلل َٕٖٔيْشَقى{
 ميو وسمـ .سبحانو وتعالى الذي جاء بو رسوؿ اهلل صمى اهلل ع

لتحقيؽ  اإلجراء العممي والتطبيقي؛ وما ينبغي اإلشارة إليو ىنا ىو:أف التربية في اإلسالـ ىي:
، وليست األخالؽ في  ٖٖٔذلؾ المقاء الحي بيف عالـ المثاليات وعالـ الواقع االجتماعي لمحياة البشرية

ليست عددًا مف الفضائؿ  لكريـ،التربية اإلسالمية في ضوء فيـ الرواد األوائؿ لموسطية في القرآف ا
نظاـ يوجو  و...إنما ىي نظاـ متكامؿ شامؿ، والعفة، واألمانة، كالصدؽ، المبعثرة كاًل عمى حدة،

وكؿ نشاط خيّر بّناِء ىادؼ ىو:نشاط  ويضبط كؿ النشاط اإلنساني في شتى جوانب الحياة،
 . ٖٗٔوالنية عنصر أصيؿ في تقويـ كؿ نشاط" أخالقي،

                                                           
134
 . 57أظش ، ػٍٟ اٌماضٟ :ِٕٙط اٌرشت١ح اإلعال١ِح،ط د.خ،داس اٌفىش،ت١شٚخ ،ص -
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 . 237اإلعالِٟ ،ط د.خ،داس اٌششٚق،ت١شٚخ ، صع١ذ لطة:ِمِٛاخ اٌرظٛس  -
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بوف األوائؿ مف المسمميف بالتزاـ منيج الوسطية واالعتداؿ:في"بث األخالؽ الكريمة، وقد عني المر 
، ومف الفضائؿ ٖ٘ٔوغرس الفضائؿ في نفوس المتعمميف، وتعويدىـ التمسؾ بالفضيمة وتجنب الرذيمة"

الخمقية التي تدفع إلييا التربية اإلسالمية:محبة اآلخر،ينبغي أف تكوف عمى منيج الوسطية 
ؿ، وىذا ما يؤكده المربي الكريـ صمى اهلل عميو وسمـ،بقولو))أحبب حبيبؾ ىونًا ما عسى أف واالعتدا

 . ٖٙٔيكوف بغيضؾ يومًا ما،وأبغض بغيضؾ ىونًا ما عسى أف يكوف حبيبؾ يومًا ما((
 الخاتمة :

 وتشتمل عمى :
 أواًل : النثثتثثائج :

 مف أىـ النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة ما يمي : 
والسنة النبوية،يساعد في حسف  أف الفيـ السميـ لدالالت الوسطية في ضوء القرآف الكريـ، -ٔ

 ممارستيا ممارسة تربوية دقيقة .
أف مف أبرز الممارسات التربوية لفيـ دالالت الوسطية في ضوء القرآف الكريـ والسنة النبوية  -ٕ

 في مجاؿ التربية الروحية.
قرآف الكريـ وفي السنة النبوية يساىـ في حسف ممارستيا أف حسف فيـ الداللة الوسطية في ال -ٖ

 في مجاؿ التعميـ والبناء المعرفي المعموماتي .
مف دالالت الوسطية في ضوء القرآف الكريـ والسنة النبوية حسف ممارستيا في المجاؿ  -ٗ

 التعبدي .
ـ والسنة النبوية في أىمية العناية الدقيقة بالممارسة التربوية لدالالت الوسطية في القرآف الكري -٘

 مجاؿ التربية الخمقية والسموكية .
مف مظاىر فيـ الداللة الوسطية في القرآف الكريـ والسنة النبوية:دقة الممارسة التربوية ليا  -ٙ

 في التربية الجسمية والنفسية .

 ثانيا : التوصيات : 
 في ضوء نتائج الدراسة،يوصي الباحث بما يمي :

لكؿ مفردات المنيج المدرسي،وفيـ دالالتيا فيمًا دقيقًا وسميمًا،يساعد  العناية بفيـ المتعمـ -ٔ
 عمى تحويميا إلى سموؾ وواقع  .

                                                           
135
 . 34َ،ِطثؼح اٌؽٍثٟ،اٌما٘شج،ص1796ِؽّذ ػط١ح األتشاشٟ:اٌرشت١ح اإلعال١ِح ٚفالعفرٙا،ط -
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 عناية المعمـ المربي،وكؿ الدعاة"بإيضاح دالالت العقيد اإلسالمية الوسطية . -ٕ
 التركيز عند وضع المناىج الدراسية عمى المعمومات المتدرجة مف السيؿ إلى الصعب . -ٖ
العناية الدقيقة بالمفاىيـ الصحيحة والسميمة لكؿ أنواع العبادة؛حتى ال يحصبؿ التنطع  -ٗ

 والغمو والتطرؼ،أو التساىؿ والتقصير .
توفير القدوة الحسنة في المعمـ في كؿ المراحؿ التعميمية والجامعية،في ممارسة األخالؽ  -٘

 وحسف تطبيقيا .
أىمية مراعاة حاجات الجسـ وتمبيتيا،مف غير إسراؼ توعية المتعمميف وكؿ أفراد المجتمع:ب -ٙ

 وال تقتير .

 ثالثًا : المقترحات :
 دراسة عممية حوؿ الوسطية في المجاؿ االجتماعي . -ٔ
 دراسة عممية حوؿ الوسطية في المجاؿ االقتصادي . -ٕ
 دراسة عممية حوؿ الوسطية في المعالجة األسرية . -ٖ
 حماية األداب العامة . دراسة عممية حوؿ الوسطية في -ٗ
 دراسة عممية حوؿ الوسطية في ممارسة الثواب والعقاب . -٘
 .دراسة عممية حوؿ الوسطية في النقد البناء -ٙ

 المصادر والمراجع :
 القرآف الكريـ  –أ 

 المصادر والمراجع األخرى : –ب 
بف عفاف ىػ،دار إٔٗٔلي،طإبراىيـ بف إسحاؽ الشاطبي:االعتصاـ،تحقيؽ/ سميـ اليال -ٔ

  .الخير
 إبراىيـ بف إسحاؽ الشاطبي:الموافقات ، تعميؽ/عبد اهلل دراز،ط د.ت،دار المعرفة،بيروت . -ٕ
ابف عطية األندلسي:المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،تحقيؽ/المجمس العممي  -ٖ

 بفاس،ط د.ت
 أبو جعفر الطحاوي:العقيدة الطحاوية،ط د.ت،دار الفكر،دمشؽ . -ٗ
 ىػ،دار الفكر،بيروت .ٔٓٗٔالنووي : شرح مسمـ،طأبو زكريا  -٘
 أحمد بف الحسيف البييقي:السنف الكبرى، ط د.ت،مطبعة الحمبي ، القاىرة . -ٙ
 ىػ،دار الفكر،دمشؽ .ٜٖٛٔأحمد بف حنبؿ : المسند،ط -ٚ
 ىػ،دار الفكر،دمشؽ .ٖٔٗٔأحمد بف عبد الحميـ بف تيمية : درء تعارض العقؿ والنقؿ،ط -ٛ
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 ىػ،جامعة اإلماـ،الرياض .ٖٓٗٔبف تيمية :االستقامة،طأحمد بف عبد الحميـ  -ٜ
 أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية:مجموع الفتاوي،ط د.ت،دار اإلفتاء،الرياض . -ٓٔ
ىػ،دار ٜٖٚٔأحمد بف عمي بف حجر العسقالني:فتح الباري،بشرح صحيح البخاري،ط -ٔٔ

 المعرفة،بيروت .
 ىػ،دار اليدى،عماف .ٖٔٗٔاإلسالمي،طأحمد عبد الرحمف سعد:حكمة التشريع  -ٕٔ
 ىػ،دار الجيؿ الجديد،بيروت .ٔٔٗٔأحمد عبد الرحمف فاروؽ:أدب اإلسالـ وىديو،ط -ٖٔ
 أحمد يوسؼ:أسس التربية وعمـ النفس،ط د.ت،دار الكتاب العربي،بيروت . -ٗٔ
جالؿ الديف بف عبد الرحمف السيوطي:اإلتقاف في عمـو القرآف،ط د.ت،دار الكتب العممية،  -٘ٔ

 وت .بير 
 ىػ،دار الجيؿ،بيروت .ٖٔٗٔعبد القادر عّواد:آداب االختالؼ في اإلسالـ،ط -ٙٔ
جالؿ الديف بف عبد الرحمف السيوطي:الجامع الصغير في أحاديث البشير  -ٚٔ

 ىػ، دار الكتب العممية، بيروت  .ٖٖٚٔالنذير،ط
طبعة ىػ،مٖٛٚٔجالؿ الديف بف عبد الرحمف السيوطي:الدر المنثور في التفسير بالمأثور،ط -ٛٔ

 الحمبي،القاىرة .
 ىػالمكتب اإلسالمي،دمشؽ .ٖٔٗٔالحسيف بف مسعود البغوي: شرح السنة ، ط -ٜٔ
 ىػ،مطبعة الحمبي،القاىرة .ٕٖٛٔالحسيف بف مسعود البغوي:معالـ التزيؿ،ط -ٕٓ
 ىػ،دار الحديث،دمشؽ .ٜٖ٘ٔسميماف بف األشعث السجستاني)أبو داود(:السنف،ط -ٕٔ
 ط د.ت،دار الشروؽ،بيروت .سيد قطب:مقومات التصور اإلسالمي ، -ٕٕ
سيد مرسي أحمد،وكوثر حسيف:تربية الطفؿ قبؿ المدرسة،ط د.ت،الدار العربية،عّماف،  -ٖٕ

 األردف .
 ىػ،دار العمـ،بيروت .ٖٔٛٔعبد الرحمف ابف الجوزي:تمبيس إبميس،ط -ٕٗ
  .ىػ،دار الفكر العربي،القاىرةٜٖٙٔعبد الرحمف ابف الجوزي:زاد المسير في عمـ التفسير،ط -ٕ٘
ىػ، ٛٓٗٔالرحمف صالح عبد اهلل،وحممي فودة:المرشد في كتابة البحوث التربوية،ط عبد -ٕٙ

 مكتبة المنار،مكة المكرمة .
عبد الرحمف نحالوي:التربية اإلسالمية والمشكالت المعاصرة،ط د.ت،المكتب اإلسالمي،  -ٕٚ

 بيروت .
 اف .ىػ،مطبعة اليدى ،عمّ ٙٔٗٔعبد القادر سالمة:منيج القرآف في بناء اإلنساف،ط -ٕٛ
 ـ،دار المعارؼ،القاىرة .ٜ٘٘ٔعبد المنعـ المميجي:تطور الشعور الديني عند الطفؿ،ط -ٜٕ
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 العز بف عبد السالـ:قواعد األحكاـ في مصالح األناـ،ط د.ت،دار الباز،مكة المكرمة . -ٖٓ
 عمي القاضي :منيج التربية اإلسالمية،ط د.ت،دار الفكر،بيروت . -ٖٔ
ىػ،دار الكتاب العربي، ٖٔٗٔ/إبراىيـ األبياري،طعمي بف محمد الجرجاني:التعريفات،تحقيؽ -ٕٖ

 بيروت .
عمي بف محمد المتقي:كنوز العماؿ،في سنف األقواؿ واألفعاؿ،ط د.ت،مطبعة دائرة  -ٖٖ

 المعارؼ العثمانية،القاىرة .
 فتحي عمي إبراىيـ يونس:التربية اإلسالمية،دار الكتاب العربي،بيروت  . -ٖٗ
 ير،ط د.ت،دار الكتب العممية،بيروت .محمد الطاىر بف عاشور:التحرير والتنو  -ٖ٘
ـ،دار ٜٛٚٔمحمد أميف المصري:لمحات في وسائؿ التربية اإلسالمية وغاياتيا،ط -ٖٙ

 الفكر،القاىرة.
 ىػ،مطبعة الحمبي،القاىرة .ٖٖٚٔمحمد بف أبي بكر بف القيـ : بدائع الفوائد،ط -ٖٚ
ىػ،مطبعة الحمبي، ٖٖ٘ٔالشيطاف،طمحمد بف أبي بكر بف القيـ :إغاثة الميفاف مف مكايد  -ٖٛ

 القاىرة  .
ياؾ نستعيف،ط د.ت،دار  -ٜٖ محمد بف أبي بكر بف القيـ:مدارج السالكيف بيف إياؾ نعبد وا 

 الكتب العممية،بيروت.
 ىػ،دار المعرفة،بيروت .ٜٖٚٔمحمد بف إسماعيؿ البخاري:الصحيح المسند الجامع،ط -ٓٗ
مطبعة البابي  ىػ،ٜٖٛٔط القرآف، : جامع البياف في تفسير آيمحمد بف جرير الطبري -ٔٗ

 الحمبي، القاىرة .
 السنف،ط د.ت، دار المعرفة ، بيروت . محمد بف عبد اهلل الدارمي: -ٕٗ
 مطبعة الحمبي، القاىرة . ىػ،ٜٖٙٔالجامع ألحكاـ القرآف،ط محمد بف عبد اهلل القرطبي: -ٖٗ
 .بيروت دار الرياف، ىػ،٘ٓٗٔالسنف،ط محمد بف عيسى الترمذي: -ٗٗ
 .بيروت دار صادر، لساف العرب،ط د.ت، ـر بف منظور:محمد بف مك -٘ٗ
 .بيروت السنف ،ط د.ت،دار المعرفة، محمد بف يزيد)ابف ماجو(: -ٙٗ
 ىػ،ٜٖٛٔط محاسف التأويؿ،تحقيؽ/محمد فؤاد عبد الباقي، محمد جماؿ الديف القاسمي: -ٚٗ

 بيروت. دار الفكر،
 .بيروت الفكر،ىػ،دار ٔٔٗٔمنيج القرآف في التربية،ط محمد عابد عاشور: -ٛٗ
 القاىرة . مطبعة الحمبي، ـ،ٜٙٚٔالتربية اإلسالمية وفالسفتيا،ط محمد عطية األبراشي: -ٜٗ
 دار المجتمع ، جدة . ىػ،ٜٓٗٔمقدمة في أصوؿ التربية ، ط محمد عمي المرصفي: -ٓ٘
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 القاىرة . دار الشروؽ، ط د.ت، منيج التربية اإلسالمية، محمد قطب: -ٔ٘
 ندوة الخبراء التربوييف" بحث في" -التربية اإلسالميةأسس  محمود السيد محمد سمطاف: -ٕ٘

جامعة الممؾ عبد  ىػ،مركز البحوث التربوية والنفسية،ٓٓٗٔ، -ٙٔإلى ٔٔمكة المكرمة،مف
 العزيز  فرع مكة المكرمة .

 بيروت . دار الفكر، ت، ط د. شرح صحيح البخاري، ،عمدة القاريمحمود العيني :  -ٖ٘
دار  ىػ،ٖ٘ٚٔط محمد فؤاد عبد الباقي، تحقيؽ/ الصحيح، مسمـ بف الحجاج القشيري: -ٗ٘

 المعرفة، بيروت .
 ت، ط د. صدقي العطار، تحقيؽ/ مرقاة المفاتيح،شرح مشكاة المصابيح، مآل عمي القاري: -٘٘

 مكة المكرمة . المكتبة التجارية،
 


