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 تطرفالغياب العدل منبع 
 (*) ةان بن فهد العودملس دكتورال

 

وال  ،ة ولو كانـ  كـاةر ـة العادلـاىل ينصر الدولـوهللا تع ،اجملتمعات ال ميكن أن تقوم على الظلم أبدا  
وإع ـا  العـد  : ، لعـ  أةلـ  عـلل للوللولـة دون الت ـر ينصر الدولـة الظاةـة ولـو كانـ  ة ـلمة

 ... احلقوق ةاللة أو شخصلة أو سلاسيسوا  كان   ،وي احلقوق حقوقهمذ

 

الت ــر  ةــن أكألــر اإلاــا  إحلاحــا  علــى أل ــن الكتــاي واةألقاــ  وا علةلــ  
وهي كلمة ةولَـّد   ،خاصة بعد أحداث نلويورك وتداعلاهتا ،وال اسة يف هذا الوق 

 .غري أصللة
أصـــلنا ةـــاإو  يـــد  علـــى حـــد أن ال ـــا  والـــرا  والاـــا  : وعنـــد ابـــن ةـــار 

 . (1)والألاين يد  على حركته ةله ،الشي  وطرةه
 . (2)وت ر  الشي  صار طرةا  

                                                 

 (.السعودية). .أكاديميباحث  (*)

 . 4/10مقاييس اللغة،  (1)
 . لسان العرب   (2)
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 . (1)ةن الشي وال ائاُة وال ر  الناحلة 
: وةن أقدم ةن ورد على ل انه لاظ الت ر  ابن تلملة، رمحه هللا، حلـ  يقـو 

 .(2)«...ُُثَّ إنَُّه ِلَ َبِب َت َرُِّ  َهُؤالِ  »
 «ةن النا  ةن ال حيكي إىل القول  اةت رة  دون الوسـ »: قا  يف اة ود و 

(3). 
يــدخ  ةلــه ةــا  ،اضر أصــبا ةلااضــا  واســعا  ـوةصــ لا الت ــر  يف عصــر  احلــ

حل  إن اةاهوم ةص لا ةا يف أي لغة هو عبار  عن ظل  تلقلهـا  ،قري وةا بعد
ـــات إن ـــانلة وحـــوادث طو  يلـــةا تـــؤدي يف النهايـــة إىل عللـــه بـــاري اةتماعلـــة واكي

ســوا  أقرهــا اجملتمــ  أو    ،لا يف اـل  بلتتــهـوظـائ  وةعــار  صصوصــة ملــذا اةص ــ
 .يقرها

وةتاهـة اةصــ لوات ســبب وطلـد للتباعــد يف اةواقــ ، وإـو  احلــوار إىل نــو  
ــــراخ يف قـــوم ال ي ــــــــةـــن الص ـــة للتعريـــ    ـــب ــ معون، إذ إن الت ـــر  هـــو ااول

 . يشغله اةر  اةوق  الذي
ةأنـــ  إذا اة ضـــ  نا ـــع تعبـــريا  عـــن الوســـ ، الـــذي هـــو رةـــ  االعتـــدا  

للة ـلبه، ةالالـــدانه وت ـــوالتــوا ن والالــللة، وهــو ةقــام يتاــى اشملــ  علــى نشــ

                                                 

 . مختار الصحاح (1)
 . 411/ 3، مجموع فتاوى ابن تيمية (2)
(3) 4/401 . 
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ـــــأرس»و  ـوســـ  بـــ  رذيلتـــ ، كمـــا كـــان يقـــ ـ ـ   ـنة بـــ  ال لتتــــوهـــو احل ـــ « وـ
لة وابــن القــلم وغــريهم، وهــو ـابــن تلمــلم كــالغ او و ـا  ا ســـعلمــذا ةــا قــرر  ـوهــ

: أحـــد ةعـــاين اإةـــة الوســـ  يف القـــربن الكـــرل يقـــو  ســـبوانه وتعـــاىل
  

   
 :، رضـــــي هللا عنهمـــــاا  ابـــــن عبـــــا ـ، قـــــ(413:البقـــــر ) 

 ا ةعلكم أةة  ُعدوال  
خــري النــا  هــذا الــنم  اإوســ ، يلوــى رــم التــاو، ويرةــ  : ، هنع هللا يضروقــا  علــي

 اوإللهم الغا
ةأنـــ  إـــدد ةواقـــ   «الوســـ لة»إذا اة ضـــ  نا ـــع ذـــألل  ملـــذ  القلمـــة الراقلـــة 

اآلخــــرين تبعــــا  لــــذلع، ةهــــذا ميــــ ، وهــــذا ي ــــار، وذاك ميــــ  اللمــــ ، وذاك ي ــــار 
 . الل ار، وهذا ةت ر ، وهذا غري ةت ر 

وتقـــــدير قلمتهـــــا  «الـــــذات»رب هـــــذا اةتـــــدادا  للمبالغـــــة يف ر يـــــة ـولنـــــا أن نعتـــــ
اولة لرسـم ةـنهت تاكـري اآلخـرين دون ـةلـ ا   للوكـم والتقـدير، ورمـا اـ واعتبارها

 . ترك اخللار ملم
إن ةــــن اإشــــخاد ةــــن يوةــــد يف ن ــــلت تكــــوينهم العقلــــي والنا ــــي ةبــــدأ 
التوا ن واالعتدا ، وهـذ  قلمـة شـرياة، ونعمـة غاللـة، ولقـد كـان العلمـا   علـون 

  يف التواةــى واالن ــبام بــ  قــو  الالــللة العللــا هــي ةلــللة العدالــة الــ  تتمألــ
الناس عن طريى العق ، ةل تبغي إحداها على اإخر ، ةلكون مث  توا ن ب  

 . قانون العق  وحركة الناس
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وإب ا  هـــؤال  ةبـــ  بخـــرون علـــى نـــو  ةـــن احلـــد  اةتمأللـــة يف تاـــوق صـــاة ةـــن 
صـــاات الـــناس علــــى غريهـــا، كصــــاة الغلـــب، أو صـــاة الشــــهو ، وياتقـــد التــــوا ن 

خـــ  نظـــام العقـــ  وحركـــة الـــناس، ةأحلـــا   يكـــون العقـــ  ذا ســـل ة ة ـــتبد  علـــى دا
يف  وســ لةالــناس، وأحلــا   العكــس، وةقــدان التــوا ن هنــا ةؤهــ  لصــن  أنظمــة غــري 

 . ةناهت التاكري وال بلة، ب  والعلم واةعرةة
وهــذا التكــوين الا ــري ذو علقــة وطلــد  بنــو  االختلــار العلمــي والعملــي 

اوةه ةـــا هـــو أبلـــ    ـــريا ، ـالب اإحلـــان، ةـــا   يقــــإللـــه اةـــر  يف غـــالـــذي ينوـــو 
 . وأعظم وقعا  

ونتلبـــــة ملـــــذا ةينـــــع بـــــد اختلـــــارات ا ن ـــــان وبرا  ، وأ ـــــا  ســـــلوكه وحلاتـــــه 
 . ةتبان ة ا إهنا خترل ةن ةشكا  واحد 

ةــن حلـ  نظــام  ،وحل ـن احلـظ ةــين غالـب النــا  هـم يف دائـر  الوســ  والعـد 
ودائـــر  الوســـ  لل ـــ  صـــلغة واحـــد ، لكنهـــا  ..لـــا  يف أصـــ  تكـــوينهمالتعاةـــ  احل

 . إطار عام حيتوي طبقات عريلة ةن النا 
ويبقـــى أن هـــذ  الوســـ لة الا ريـــة الـــ  يتولـــى رـــا أكألـــر النـــا  لل ـــ  ســـو  
ةؤهــ  بقبــو  احلــى والتــأ ر بــه والت ــللم لــه، ةهــي نــو  اســتعداد ال يالــد ةــا   تن بــ  

 . رابنلةعلله باثر املداية ال
له الوحي ابة ر، وتشبله الناس ـنة تشبـذا ةا  يف الكتاي وال ـومل

ص ةن ذلع تشبله القلب اخلاش  ـد  ابإرض ال لبة، وأخـالقابلة لله
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  :  شأنهـا  هللا ةـة، قـاة  ابإرض اةلتـلب الغـة، والقـابإرض احلل
 

   
 

    
 

           

 
 

 
 

           
 (.41:احلديد)

 : ُث عقب بقوله
           

  
 (.40:احلديد) 

ةله إشار  إىل أن هللا تعاىل يلـ  القلـوي بعـد ق ـوهتا، : قا  ابن كألري يف تا ري 
 ...ويهدي احللار  بعد ضلتها، ويارل الكروي بعد شدهتا

ـــِن  هنع هللا يضر، ،اإشـــعري ىةـــن حـــدي  َأِس ُةوســَـ ، دـوأمحـــ لمـوة ـــ اريـويف البخـــ َع
الا الىَايىاثا الىَ ثاا ا » :َقا َ  النَِّبِي  َا َكَمَث َىُاَدل َعالىعالىا َن ا ُ ُ بااما ماا َمَثُل َماا بَاَعَثا ا ا

َب الىَ ثااَ ،  بَاَتتا الىَ أَل َعالىُعشى َها نَقاي ٌة َقباَلتا الىَماَء، َفأَناى ناى َأَصاَب َأرىضًا، َفَ اَن ما
َااا الن اااَ ، َفَشاا عََكانَاا  ُ سا  ُ َع ا اا َُ اَء، فَانَا َتااَ تا الىَماا اداُب َأمى ا َأَااا َهاا ناى ا ارابُوا َعَسَقاا اتى ما وى
اا اوا، َعَأَصااا اَعَزَرُعاا  اَل قايَعااااٌن َ   ُىتا اا ااا اا َا َرل، هاى  اا ًة ُأ،ى ااا ا اَافاَُ َهاا ناى ُك َمااااًء، َعَ  ااَبتى ما

أًل، فَاا  ياانا اَذلاَك َمثَااُل َماانى َفقااا اتُانىباااُت َكاا ََ  َم ِفا دا ُ باااما، فَاَعلااا  ُ َعااُم َمااا بَاَعثَاا ا ا َُ ُ ا َعنَا ا
لىُت باما  ُ ا ال ذال ُأرىسا َبلى ُاَدل ا ََ، َعَمَثُل َمنى َلَى يَارىَفعى باَذلاَك رَأىسًا، َعَلَى يَاقى  . «َعَعل 

 : ةلتوص  ةن هذا اةعىن أن االعتدا  يقوم على ركن 

 ورسـوله، وإكـلم الـوحي يف كـ  شـارد  االتبا  الصادق ةا ةا  عن هللا: األعل
 . ووارد ، وصغري  وكبري 
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 . قابللة احمل  لذلع، بكون اةر  ة تعدا  لذلع يف تكوينه وةبلته: الثاين

ةــالوحي هــو النــور، واحملــ  القابــ  لــذلع هــو كاةشــكا  الــ  ينبعــ  ةنهــا النــور، 
 ،(31:النـــور)        :ولـــذا قـــا  هللا ســـبوانه وتعـــاىل

  .(1)على أحد الوةو  يف تا ري اآلية الكرمية

ـــــة اة ـــــتعد  كمـــــا يف   ،والـــــوحي هـــــو اة ـــــر، واحملـــــ  القابـــــ  هـــــو اإرض ال لب
 . النصود اإخر 

ــــورـــ ي الـــرابين ةـــن الكتـــاي وال ـــنة، والنـــاطى ـار هـــو الوحــــذا يكـــون اةعل
ـــذ  احلبــر ــم أهـة هــ ـ ـ ـــ  االعتــ ــلة الشـدا  ةن محـ ـ ـ  ك   ةـان وةكـان، ريعة يفـ

حيمل اذا العلَ مان كال  »:   ةن طرقـدي  اةرسـىن ظاهر يف احلـوهذا اةع
م، ينُااون عناام  عياال ا اااالا، عانتلااال ايبطلااا، ع ريااف علُ دُ الف ُعاا ا،اا

 .(2) « الاالا
 

ةهــذا الــنص وةأللــه كألــري، يكشــ  أن اةهتــدين بنــور الكتــاي وال ــنة ةــن أهـــ  
 . هم اشادي  ال  يرد إللها ةن نار عنهاالعد  وا نصا  والتوس  

        :وهكذا يف سور  الااإة

                                                 

 . 3/410 ،انظر ابن كثير (1)
 . 4/11 ،انظر التمهيد (2)
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وذكــر ةــا هالاهــا ذات اللمــ  وذات الشــما   ،ةــذكر اشــاد  الوســ  اة ــتقلمة
لــام القــدو  العمللــة احللاتلــة وةلــه إشــار  إىل أقلــة ق ،ةــن اةغلــوي علــلهم واللــال 

 .ملذ  الوس لة وأن ال  تكون قلمة نظرية ةو ب
 . والغلو بك  صور  وأشكاله هو االستألنا  الذي يع   القاعد  ويؤكدها 

 ،رضـي هللا عنهمـا ،ةن الغلـو، كمـا يف حـدي  ابـن عبـا  وملذا حذر النيب 
وإايكــم والغلــو يف  -يعــح حصــى اشمــار -مألــ  هــؤال  ةــارةوا »: قــا  أن النــيب 

  .(1) «الدينا ةي ا أهلع ةن كان قبلكم الغلو يف الدين

                                                 

  . ، كتاب مناسك الحجالنسائي أخرجه (1)
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 أسباب التطرف
 :إن ةن أهم أسباي الت ر 

 :ه تلاران على طريف نقلضيةالعا  ا سلةي حيتو  ،التأزّم الُ ري -4
الــذي ميــار  ت رةــا  واســعا  إبصــرار  علــى  ،هــو التلــار العلمــاين: األعلالتيااار  -

بـــة الغربلـــة بـــ  علـــى استن ـــاخ اجملتمعـــات الغربلـــة يف داير ا ســـلم وبنـــا  نقـــ  التبر 
ـــــى أســـــا  ةـــــادي غـــــري ةـــــرتب  ابإصـــــو  الشـــــرعلة وال حـــــ  اةـــــورواثت  ـــــا  عل احلل

ةهــــي ةــــن وةهــــة نظــــر  عوائــــى كــــرب  عــــن التقــــدم واحللــــار   االةتماعلــــة الااضــــلةا
 . والرقي
وير  أهنـا  ،دنلة احلديألةتلار ةلاد ةهو يعارض ك  أشكا  اة: التيار الثاين -

وةــــن شــــأهنا أن بعــــ   ،تق عــــه عــــن ري العــــاة ، ةهــــي طريــــى ل ة ــــاد يف الــــدين
 . أ نلا  يعلش لنا ه ةق  ا ن ان وصوللا  

إضـاةة إىل ةقـدان لغـة احلـوار  ،وكل ال رة  يف ردات ةع  ةباينة لل ر  اآلخر
 . والتاكري الألاقب البنا 

 ي   ـواإواةــــر ا مللــــة وتنــــ ا هاااال أع ايفطااااأ ق فهااااَ ايقاصااااد الشاااارعية -4
 . النصود على غري ةرادها

ذـا حيـدث ةبـو  عملقـة يف  ،تدين ايتتول ا قتصاادي للادعل عاألفاراد -3
وهــا هــو طوةــان العوةــة  تــال العــا  ةولــدا  أ ةــات اقتصــادية ذــا ولــد عبــ ا   ،الناــو 

 .  م للمشكلت االقتصادية أو االةتماعلةعن أي تعاون دوو ةاد أو ح
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ةلمـا  ةاياسية اكاكمااااااَ التاعدم مصداقية ال ث  مان اك ومااو عالن ا -1
 .تدعله يف ُةأل  وقلم تناقلها يف ذارساهتا ة  شعورا

ولعــ   ، مية عاان   اايَ هللاارز و عاا  عااالاختلا  كثاا  ماان الاب د ا ساا -1
 .م ما أن   هللاأكألر ن عات الت ر  ترة  شعار احلك

: وهو شعار صادق يف حد ذاته، لكن الشأن يف تبعاته، وةـن قبـ  قـا  اخلـوارل
كلمـــة حـــى أُريـــد رـــا »: بقولتـــه اةشـــهور  ةـــرد علـــلهم علـــي  «ال حكـــم إال ه»

 .«ابط 
ــــة يف اجملتمعــــات ا ســــلةلة ــــة الدينل ــــاي اةرةعل واحن ــــار دور العلمــــا ،  ،إن غل

تلــع اجملتمعــات تعــلش ةوضــى ضــاربة ال هنايــة ملــا،   ـاي الــديح ةعـــوضــع  اخل ــ
 :وأسهم يف غلاي ةاهوم املوية

ه  حنـن أةـة عربلـة إسـلةلة ذات ةرةعلـة شـرعلة رابنلـة تواكـب العصـر وتعـلش 
 ة تبداته؟

 ةن أةكار وأ ا  حلا ؟( اآلخر)أم حنن أةة غربلة نعلش على ةا يقدةه لنا 
 طاننا؟ه  حنن أةة واحد  ولو تعددت بلداننا وأو 

 أم حنن أةم ش  ال رواب  بلنها؟ 

 كــــ  شــــعب قــــام يبــــح هنلــــة
 يف قــــــــدل الــــــــدهر كنــــــــتم أةــــــــة

 

 وأر  بنلـــــــــــــــــــــــــانكم ةنق ـــــــــــــــــــــــــما 
 !ملـــ  نا ـــي كلـــ  صـــر  أذـــا؟
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اةتمأل  يف غلاي دور اإسر  واةدرسة واحملاضن ال بويـة  التهتك اجملتمع  -1 
ــــواحي ــــتت عنــــه الكألــــري ةــــن اإةــــراض ،يف كألــــري ةــــن الن النا ــــلة واالحنراةــــات  ذــــا ين

 . العديد 
يرةـــ  إىل  الت ـــر الشـــباي إىل  ةنـــولوقـــد أكـــدت الكألـــري ةـــن الدراســـات أن 

أو النمـــو اةلـــ ري  ،وةـــن أقهـــا عـــدم إشـــبا  احلاةـــات اللـــرورية ،أســـباي نا ـــلة
ةــن أســباي % 01بــ  إن  ،أو ب ــبب احلرةــان ةــن الوالــدين وخاصــة اإم ،للــذات
  .ا يعانله الارد ةن احلرةان النا يهو بدي  ة تلع اجملموعاتظهور 
، الـــــ  تلـــــال  مـــــا  هـــــائل  ةـــــن اةـــــواد الااســـــد ، ســـــوا  عساااااافل ا عااااا م -0

وغلـــاي الر يـــة  ،لت والصـــو  وغريهـــاـكة العنكبوتلـــة أو اجملــــالالـــائلات أو الشبـــ
ا صلحلة البنائلة لد  هـذ  الوسـائ  يف محـى تناة ـها علـى ك ـب قلـب اةشـاهد 

 .وةلبه
، وتوةلهها يف غري ة ارها، كقللة الُهَ الصليح للمعاين الدينيةعدم  -1

 .ال هد وقللة اشهاد وقللة الوال  والربا  وغريها
ونـــدر  أو قلـــة  ،وةأللـــه الاهـــم اخلـــاطل حلقـــوق أهـــ  الذةـــة وةـــا ملـــم وةـــا علـــلهم

ذــا يــ ل ابلشــباي يف ااضــن تربويــة غــري ةؤهلــة  ،ةــرد العمــ  يف كألــري ةــن الــدو 
 .لملا  شرعلا  أو ع
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 سبل العالج
هــو  «بــاو  عــد  الشــرائ  ال ــماوية والا ــر اآلدةلــة»إن الت ــر  الــذي هــو 

أ ةــة  ــى، و ريــال احللــارات كلهــا يكشــ  عــن  ــاذل كألــري  ملــذا الت ــر ، وتعــد 
رســالة ا ســلم اإ ــوذل اإو  واإةألــ  ةعاشــة هــذا االحنــرا ، لكــن ةــ  هــذا كلــه 

أةعـا  ونتبـاد  ةـ  الغـري والعـا  اإوصـا ، إن ش ردود ـةل نا هنا بصدد أن نعلـ
تصــن  شـــلتا  لصــاحلنا، لكـــن اةهـــم أن  هــذ  ةعركـــة رمــا تكـــون غــري ةلوـــة، وقـــد ال

ندرك أقلة بنا  الوعي يف أةراد اإةـةا لنعـر  ةواقـ  الت ـر  اخلارةـة عـن ا طـار 
ا ســـــلةي، ولعـــــ  ةـــــن ح ـــــن الاهـــــم هنـــــا أن نـــــدرك أن الغـــــري ميـــــار  صـــــناعة 

ويصـدرها، وقـد تكـون بعـض اإطـرا  ة ـتهلكا  لشـي  ةـن هـذا، لكـن  الت ر ،
البــد أن نــدرك أن اإ ةــة لل ــ  يف الت ــر  يــوم يكــون حالــة تعــرض لــد  بعــض 
الاتات، لكن يصبا اإةن العاةي ةهـددا  حقلقـة  حلنمـا يكـون الت ـر  قـانو   لـه 

لغربلـة قـد شرعلته كما ترسم ذلع دوائر سلاسلة وةؤس ـات ةتناـذ  يف اإوسـا  ا
يتباو    ريها إىل دوائر شـ ، ولعـ  اإ ـوذل اللهـودي هـو اةرشـا عاةلـا  ملـذا لـو 

 . أع ل  الشعوي حرية اةوق  والتعبري
 ،عللنــا أن  ــار  نقــدا  واضــوا  صــرحيا  يف داخــ  يتمعنــا ا ســلةيوةــ  هــذا 

ا احلدي  ةلهم ـــــص»: عن اخلوارل ه هللا،ـ، رمحدين أن يقو  ا ةام أمحدــــــــولقد ش
ةأحاديــ  التوـــذير ةــن اخلـــوارل صـــولوة ال  ،«ة أوةـــهـــــــــةــن م  عــن النـــيب 

وهــــي يف البخــــاري وة ــــلم وال ــــنن  ،خــــل  علــــى صــــوتها عنــــد أهــــ  احلــــدي 
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وقــد تلقاهــا العلمــا  ابلقبــو ، بلنمــا ال توةــد أحاديــ  أخـــر   ،واة ــانلد وغريهــا
تات اةنورةة عن سوا  ال ـبل ، وهـذا صولوة يف التوذير اخلاد ةن ةتة ةن الا

 :راة  إةور
ةنها خ ور  هذ  الاتنة واةتدادها إىل بخر ال ةان، وةا  ري ب ـببها  -4

ةــــن ســــاع الــــدةا ، وإ هــــاق اإناــــس، وإرهــــاق اجملتمعــــات، وترويــــ  اآلةنــــ ، 
وهـذا ةشـهود ةنـذ ةتنـة اخلـوارل . وتشويه صور  ا سلم عند أهله وعند غـريهم

 .اللوم اإوىل إىل
ذ  الاتة هي ضمن ةتات أه  ال نةا ةهي إـاو  االنتمـا  لـناس ـوةنها أن ه

القاعــد  اإصــللة الــ  تنتمــي إللهــا اإةــة يف اإخــذ ابلكتــاي وال ــنة، ويف العبــاد  
ة أبخــذ الــدين، وهــذا  عــ  ـوال هــد، ويف الشــباعة والصــدق، ويف اشديــة والصراةــ

ويشـــاعون ملـــم  ،  أحلـــا   يف اســـتنكار ويـــ دد النـــا ،صـــنلعهم اـــ  شـــع وارتلـــاي
  ن نلاهتم وصدق ةقاصدهم ةلما يرون ويظهر ملم، وتبعات ة ادهم ال تقتصر 

غري ةتمل ين عنها يف  ،وهم داخلون يف ن لت اإةة ،عللهم، ب  تتعد  إىل غريهم
 .الغالب

 : ومث  حلو  كألري  ةق حة، لع  ةن أقها
مـــتهم لوةـــتا اآلةـــاق لك ،ن القياااام باااواابهَ  اااا العلمااااء الااار نيا مااا: أع ً 
وربــــ  شــــباي اإةــــة بعلمائهــــا  ،وت ــــخري إةكانلــــات اإةــــة ملــــذا الغــــرض ،إعلةلــــا  

ولـلعلم . هولة الوصو  إلـلهمــاةو وق ، ةن خل  عقد اللقا ات اةاتوحة ةعهم، وس
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ـــرعي أنــه يشــــ الشالعــا ِ   علــى حــد   ،ماحلــاكم واحملكــو  ، ــــــة للبملــــة حقلقلــــك  ةرةعلـ
 . سوا 

الــ  ةــن خلملــا تظهــر  ،هجياااد القنااواو العلميااة عالدعويااة عا ع ميااة: اثنياااً 
وةناقشة االباهات ال   ،وتعري  النا  بدينهم احلى ،الصور  الصولوة ل سلم

 ضوإذا   تعــر  ..ولــلس ورا  القلــبان ،لىـوا  ال ـــد  يف املـــاحبها نــو  ةــن احلـــيصــ
البـدي  عـن ذلــع ةــين صـولوة الناضــبة ةـن الكتـاي وال ـنة الـدعو  ا سـلةلة ال

 :أةران
 .الت ر وهذا يؤدي إىل  ،شلو  اةنكر الاكري واخللقي بل نكري: اإو 
 .د بذا   صاغلة ةن النا بال   ،الدعوات اةنورةة: الألاين
عقلـــد  وأحكاةـــا   ،خياااالف ا سااا م أاهااا ة ا عااا م  اااا حماعلاااة تنقياااة: اثلثااااً 
وةنـــ  اة ـــا  ابلـــدين  ،وةنـــ  ضـــوااي الاكـــر اةنوـــر  ةـــن الت ـــل  إللـــه ،وأخلقـــا  

 .وأهله، وصلاغته إسلةلا  للكون راةدا  ةن رواةد الدعو 
و رههــا وحاضــرها  ضاابم مناااات التعلاايَ عربطهااا باادين اااذ  األمااة: رابعاااً 

، ويعــــر  عصــــر ، حــــ  يتخــــرل ةلــــ  ةــــؤةن يعــــر  دينــــه ابعتــــدا  ،وة ــــتقبلها
 .ويؤدي دور 

 ،يف اجملتمعـــات ا ســـلةلة هصااا أل األعضااااز الشااارعية عاأل، قياااة: امتااااً ،
ودعــم وإ ــاد اةؤس ــات ا صــلحلة القائمــة علــى  ،ومحايتهــا ةــن االحنــل  اخللقــي

وكمـــا يوةـــد ةهـــا  صـــتص ةكاةوـــة اةخـــدرات  ـــب أن  ،محايـــة اإدي واإخـــلق
ةكاةوـــة ألــــوان يكـــون هنـــاك أةهـــ   قويــــة ذكنـــة وذات صـــلحلة واســــعة أيلـــا  يف 
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 .اشرائم ال  ال يقرها الشر 
سـوا  كانـ  احلقـوق  ،وإع ـا  ذوي احلقـوق حقـوقهم ،ضرعرة العادل: سادساً 

ةـين اجملتمعــات ال ميكـن أن تقـوم علــى  ،ةاللـة أو شخصـلة أو سلاسـلة أو غــري ذلـع
 وال ينصـــر الدولـــة ،ة ولـــو كانـــ  كـــاةر ـة العادلــــاىل ينصـــر الدولــــوهللا تعـــ ،الظلـــم أبـــدا  

 .الظاةة ولو كان  ة لمة
يف  علال الادعاة عالعلمااء الراهللاادين أن ي وناوا عاضالا عصاادقا: سابعاً 

 كان ةصدر ، أبوضا عبار  وأب  أايي   ،دعوهتم، وأال ي ددوا يف رةض اخل أ وإدانته
إشــار ، ةــ  االســتدال  والتوضــلا وبلــان ســو  عواقــب االحنــرا ، كــ  ذلــع بلغــة 

كمــــا أةــــر هللا، بعلــــدا  عــــن   ،حلكمــــة واةوعظــــة احل ــــنةهادئــــة وأســــلوي ســــللم، واب
الت ر  يف ةعاشة الت ر ، أو إطلق ألاا  التكاري أو ال ب أو االهتام ابلربا   
ةـــن الـــدين، ةالعـــاِ  يشـــك  ةرةعلـــة ت ـــتوةب االتـــ ان، والعـــد ، وضـــب  العبـــار ، 

 . وسداد احلكم
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