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غياب العدل منبع التطرف
الدكتور سلمان بن فهد العودة

( *)

اجملتمعات ال ميكن أن تقوم على الظلم أبدا  ،وهللا تعـ اىل ينصر الدولـ ة العادلـ ة ولو كانـ كـاةر  ،وال
ينصر الدولـة الظاةـة ولـو كانـ ة ـلمة  ،لعـ أةلـ عـلل للوللولـة دون الت ـر  :العـد وإع ـا
ذ وي احلقوق حقوقهم ،سوا كان احلقوق ةاللة أو شخصلة أو سلاسي ...

الت ــر ةــن أكألــر اإلاــا إحلاحــا علــى أل ــن الكتــاي واةألقا ـ وا علةل ـ
وال اسة يف هذا الوق  ،خاصة بعد أحداث نلويورك وتداعلاهتا ،وهي كلمة ةولَّـد
غري أصللة.
وعن ــد اب ــن ة ــار  :أن ال ــا وال ـرا والا ــا أص ــلنا ة ــاإو ي ــد عل ــى ح ــد
الشي وطرةه ،والألاين يد على حركته ةله(.)1
وت ر الشي صار طرةا(.)2
(*) باحث أكاديمي( ..السعودية).
( )1مقاييس اللغة.10/4 ،
( )2لسان العرب .
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وال ر الناحلة وال ائاةُ ةن الشي (.)1
وةن أقدم ةن ورد على ل انه لاظ الت ر ابن تلملة ،رمحه هللا ،حلـ يقـو :
« ُُثَّ إنَّهُ لِ بَ ِ
ب تَ َُّر ِ َه ُؤال ِ .)2(»...
َ
(.)3

وقا يف اة ود « :ةن النا ةن ال حيكي إىل القول اةت رة دون الوسـ »

وةص ـ لا الت ــر يف عصــر احلـ ـاضر أصــبا ةلااضــا واســعا ،يــدخ ةلــه ةــا
قري وةا بعد ،حل إن اةاهوم ةص لا ةا يف أي لغة هو عبار عن ظل تلقلهـا
علل ــه ب ــاري اةتماعل ــة وا يك ــات إن ــانلة وحـ ـوادث طويل ــةا ت ــؤدي يف النهاي ــة إىل
وظـائ وةعــار صصوصــة ملــذا اةص ـلا يف اـل بلتتــه ،سـوا أقرهــا اجملتمـ أو
يقرها.
وةتاهـة اةصـ لوات ســبب وطلـد للتباعــد يف اةواقـ  ،وإـو احلـوار إىل نــو
ــب
ة ــن الصـ ـ ـ ـراخ يف ق ــوم ال ي ـ ـ ـ معون ،إذ إن الت ــر ه ــو ااول ــة للتعريـ ـ
اةوق الذي يشغله اةر .
ةأن ـ إذا اة ض ـ نا ــع تعب ـريا عــن الوس ـ  ،الــذي هــو رة ـ االعتــدا
والت ـوا ن والالــللة ،وهــو ةقــام يتاــى اشمل ـ علــى نشـ ـدانه وت ـ ـلبه ،ةالالـ ـللة
( )1مختار الصحاح.

( )2مجموع فتاوى ابن تيمية.411 /3 ،
(.401/4 )3
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وس ـ ب ـ رذيلت ـ  ،كمــا كــان يقـ ـو «أرسـ ـ ـ ـ و» وهــو احل ـ ـ نة ب ـ ال لتتـ ـ
وهـ ـذا ةــا قــرر علمـ ـا ا سـ ـ لم كــالغ او وابــن تلمـ ـ لة وابــن القــلم وغــريهم ،وهــو
أحــد ةعــاين اإةــة الوس ـ يف القــربن الكــرل يقــو ســبوانه وتعــاىل:
(البقـ ــر  ،)413:قـ ـ ـ ا ابـ ــن عبـ ــا  ،رضـ ــي هللا عنهمـ ــا:
ةعلكم أةة عُدوال ا

وقــا علــي ،هنع هللا يضر :خــري النــا هــذا الــنم اإوس ـ  ،يلوــى رــم التــاو ،ويرة ـ
إللهم الغاوا
إذا اة ض ـ نا ــع ذ ـألل ملــذ القلمــة الراقلــة «الوس ـ لة» ةأن ـ إــدد ةواق ـ
اآلخ ـ ـرين تبع ــا ل ــذلع ،ةه ــذا مي ـ ـ  ،وه ــذا ي ــار ،وذاك مي ـ ـ اللم ـ ـ  ،وذاك ي ــار
الل ار ،وهذا ةت ر  ،وهذا غري ةت ر .
ولنـ ــا أن نعتـ ـ ـرب هـ ــذا اةتـ ــدادا للمبالغـ ــة يف ر يـ ــة «الـ ــذات» وتقـ ــدير قلمتهـ ــا
واعتبارها ةلـ ا للوكـم والتقـدير ،ورمـا ا ـ اولة لرسـم ةـنهت تاكـري اآلخـرين دون
ترك اخللار ملم.
إن ة ــن اإش ــخاد ة ــن يوة ــد يف ن ــلت تك ــوينهم العقل ــي والنا ــي ةب ــدأ
التوا ن واالعتدا  ،وهـذ قلمـة شـرياة ،ونعمـة غاللـة ،ولقـد كـان العلمـا علـون
الالــللة العللــا هــي ةلــللة العدالــة ال ـ تتمأل ـ يف التواةــى واالن ــبام ب ـ قــو
الناس عن طريى العق  ،ةل تبغي إحداها على اإخر  ،ةلكون مث توا ن ب
قانون العق وحركة الناس.
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وإب ا ه ــؤال ةب ـ بخ ــرون عل ــى ن ــو ة ــن احل ــد اةتمألل ــة يف تا ــوق ص ــاة ة ــن
ص ــاات ال ــناس عل ــى غريه ــا ،كص ــاة الغل ــب ،أو ص ــاة الش ــهو  ،وياتق ــد التـ ـوا ن
داخ ـ نظــام العق ـ وحركــة الــناس ،ةأحلــا يكــون العق ـ ذا ســل ة ة ــتبد علــى
الــناس ،وأحلــا العكــس ،وةقــدان الت ـوا ن هنــا ةؤه ـ لصــن أنظمــة غــري وس ـ لة يف
ةناهت التاكري وال بلة ،ب والعلم واةعرةة.
وهــذا التكــوين الا ــري ذو علقــة وطلــد بنــو االختلــار العلمــي والعملــي
الــذي ينوــو إللــه اةــر يف غـ ـ الب اإحلــان ،ةــا يقـ ـاوةه ةــا هــو أبل ـ ـريا ،
وأعظم وقعا .
ونتلبـ ــة ملـ ــذا ةينـ ــع بـ ــد اختلـ ــارات ا ن ـ ــان وبرا  ،وأ ـ ــا سـ ــلوكه وحلاتـ ــه
ةتبان ة ا إهنا خترل ةن ةشكا واحد .
وحل ـن احلـظ ةــين غالـب النــا هـم يف دائـر الوسـ والعـد  ،ةــن حلـ نظــام
التعاة ـ احللــا يف أص ـ تكــوينهم ..ودائــر الوس ـ لل ـ صــلغة واحــد  ،لكنهــا
إطار عام حيتوي طبقات عريلة ةن النا .
ويبق ــى أن ه ــذ الوس ـ لة الا ري ــة ال ـ يتول ــى ر ــا أكأل ــر الن ــا لل ـ س ــو
ةؤهـ بقبــو احلــى والتــأ ر بــه والت ــللم لــه ،ةهــي نــو اســتعداد ال يالــد ةــا تن بـ
علله باثر املداية الرابنلة.
وملـ ذا ةا يف الكتاي وال ـنة تشبـ له الوحي ابة ر ،وتشبله الناس
القابلة للهـ د ابإرض ال لبة ،وأخـ ص ةن ذلع تشبله القلب اخلاش
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ابإرض احللـة ،والقـلب الغـ اة ابإرض اةلتـة ،قـ ا هللا ةـ شأنه:

(احلديد.)41:
ُث عقب بقوله:
(احلديد.)40:
قا ابن كألري يف تا ري  :ةله إشار إىل أن هللا تعاىل يلـ القلـوي بعـد ق ـوهتا،
ويهدي احللار بعد ضلتها ،ويارل الكروي بعد شدهتا...
وس ـ ى اإش ــعري ،هنع هللا يضرَ ،ع ـ ِن
ويف البخ ـ ـاري وة ـ ـلم وأمح ـ ـد ،ة ــن ح ــدي أ َِس ُة َ
َّب  قَا َ « :مثَل م ا با َعثَا ا اُ باا ام اما ن ا ىَُاَدل عالىعالىا اَ َكمثَا ال الىاَىيا ا
ث الى َ ثاا ا
ِِ
ُ
َ ُ َا َ
َ
َ
َ
الن ي
ا
ا ا ا ا
ب الى َ ثاا َ،
َص َ
أَ
اب أ ىَرضاً ،فَ َ ا َن منىا َها نَقيةٌ قَبلَت ال َىماءَ ،فَأَنىابَاتَت الى َ ألَ َعالىعُ ىش َ
ت امنىاه ا أ ا
ادب أ ىَمت َ ا
شا ا اربُوا َع َس َقا ا ىوا
ت ال َىمااءَ ،فَانَا َُا َع اُُ اسَاا النااا َ  ،فَ َ
َعَكانَا ى َ ا َ
َاا ُ َ ا
ع َزرع اوا ،عأَص ااب ى ا
اا ا
ا
ك َم ا اءًَ ،ع َ
يع اا ٌن َ ُى اتا ا ُ
ت منىا َها ا اَاف َُ ا ةً أُ ى،ا َرل ،هاىاَ اا ا َال ق َ
َ َ ُا َ َا َ
ك مثَال م ن فَ اقاام اِف اديا ان ا
ا
اُ َعنَا َُ َعامُ َماا بَا َعثَا ا اُُ باا ام ،فَا َعلاا ََ
تُا ىنباا ُ
ت َكاألً ،فَاا َذل َ َ ُ َا ى َ
ك رأىساً ،عََل يا ىقبل ا َدل ا
ا
ىت با ام».
اُ ال اذل أ ىُر اسل ُ
َع َعل َََ ،عَمثَ ُل َم ىن ََلى يَا ىرفَ ىع با َذل َ َ َ ى َ َ ى ُ
ةلتوص ةن هذا اةعىن أن االعتدا يقوم على ركن :
األعل :االتبا الصادق ةا ةا عن هللا ورسـوله ،وإكـلم الـوحي يف كـ شـارد
ووارد  ،وصغري وكبري .
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الثاين :قابللة احمل لذلع ،بكون اةر ة تعدا لذلع يف تكوينه وةبلته.
ةــالوحي هــو النــور ،واحملـ القابـ لــذلع هــو كاةشــكا الـ ينبعـ ةنهــا النــور،
ول ــذا ق ــا هللا س ــبوانه وتع ــاىل:

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

(الن ــور،)31:

وال ـ ــوحي ه ـ ــو اة ـ ــر ،واحمل ـ ـ القاب ـ ـ ه ـ ــو اإرض ال لب ـ ــة اة ـ ــتعد  ،كم ـ ــا يف
النصود اإخر .
ور ـ ـ ذا يك ــون اةعل ـ ـ ار ه ــو الوح ـ ـ ي ال ــرابين ة ــن الكت ــاي وال ــنة ،والن ــاطى
ر ـ ذ احلبـ ـ ـ ة هـم أه ـ ـ ـ االعت ـ ـ دا ةن محـ لة الشـ ـ ـ ريعة يف ك ةـان وةكـان،
وهذا اةعـ ىن ظاهر يف احلـ دي

اةرسـ ةن طرق « :حيمل اذا العلَ مان كال

،ا الف عُ اا ُد علُم ،ينُااون ع ناام عياال ا اااالا ،عانتلااال ايبط لااا ،ع ريااف
الاالا » (.)2

ةهــذا الــنص وةأللــه كألــري ،يكش ـ أن اةهتــدين بنــور الكتــاي وال ــنة ةــن أه ـ
اشاد ال يرد إللها ةن نار عنها.
العد وا نصا والتوس هم ي
وهكذا يف سور الااإة:
( )1انظر ابن كثير.410/3 ،
( )2انظر التمهيد.11/4 ،
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.
ةــذكر اشــاد الوسـ اة ــتقلمة ،وذكــر ةــا هالاهــا ذات اللمـ وذات الشــما
ةــن اةغلــوي علــلهم واللــال  ،وةلــه إشــار إىل أقلــة قلــام القــدو العمللــة احللاتلــة
ملذ الوس لة وأن ال تكون قلمة نظرية ةو ب.
والغلو بك صور وأشكاله هو االستألنا الذي يع القاعد ويؤكدها.
وملذا حذر النيب  ةن الغلـو ،كمـا يف حـدي ابـن عبـا  ،رضـي هللا عنهمـا،
أن النــيب  قــا « :مأل ـ هــؤال ةــارةوا  -يعــح حصــى اشمــار -وإايكــم والغلــو يف
الدينا ةي ا أهلع ةن كان قبلكم الغلو يف الدين» (.)1

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

 -4التأ ّزم الُ ري ،ةالعا ا سلةي حيتويه تلاران على طريف نقلض:
 التيااار األعل :هــو التلــار العلمــاين ،الــذي ميــار ت رةــا واســعا إبصـرار علــىنق ـ التبرب ــة الغربل ــة ب ـ عل ــى استن ــاخ اجملتمع ــات الغربل ــة يف داير ا س ــلم وبن ــا
احلل ـ ــا عل ـ ــى أس ـ ــا ة ـ ــادي غ ـ ــري ة ـ ـرتب ابإص ـ ــو الش ـ ــرعلة وال ح ـ ـ اة ـ ــورواثت
االةتماعل ــة الااض ــلةا ةه ــي ة ــن وةه ــة نظ ــر عوائ ــى ك ــرب ع ــن التق ــدم واحلل ــار
والرقي.
 التيار الثاين :تلار ةلاد ةهو يعارض ك أشكا اةدنلة احلديألة ،وير أهنـاتق ع ــه ع ــن ري الع ــاة  ،ةه ــي طري ــى ل ة ــاد يف ال ــدين ،وة ــن ش ــأهنا أن بع ـ ـ
ا ن ان وصوللا أ نلا يعلش لنا ه ةق .
وكل ال رة يف ردات ةع ةباينة لل ر اآلخر ،إضـاةة إىل ةقـدان لغـة احلـوار
والتاكري الألاقب البنا .
 -4ا ها اال أع ايفطا ااأ ق فها ااَ ايقاصا ااد الشا اارعية واإواةـ ــر ا مللـ ــة وتنـ ـ ـ ي

النصود على غري ةرادها.

 -3تدين ايتتول ا قتصاادي للادعل عاألفاراد ،ذـا حيـدث ةبـو عملقـة يف

الناــو  ،وهــا هــو طوةــان العوةــة تــال العــا ةولــدا أ ةــات اقتصــادية ذــا ولــد عبـ ا
عن أي تعاون دوو ةاد أو ح م للمشكلت االقتصادية أو االةتماعلة.
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 -1عدم مصداقية ال ث مان اك ومااو عالن اَ التا ا اياسية اكاكم اة ةلمـا
تدعله يف ُةأل وقلم تناقلها يف ذارساهتا ة شعورا.
 -1ختلا كثا ماان الاب د ا س ا مية عاان اايَ هللاارز و عا عااال ،ولعـ
أكألر ن عات الت ر ترة شعار احلكم ما أن هللا.
وهو شعار صادق يف حد ذاته ،لكن الشأن يف تبعاته ،وةـن قبـ قـا اخلـوارل:
«ال حك ــم إال ه» ة ــرد عل ــلهم عل ــي  بقولت ــه اةش ــهور « :كلم ــة ح ــى أُري ــد ر ــا
ابط ».
إن غل ــاي اةرةعل ــة الدينل ــة يف اجملتمع ــات ا س ــلةلة ،واحن ــار دور العلم ــا ،
وضــع اخل ـاي الــديح ةع ـ تلــع اجملتمعــات تعــلش ةوضــى ضــاربة ال هنايــة ملــا،
وأسهم يف غلاي ةاهوم املوية:
ه حنـن أةـة عربلـة إسـلةلة ذات ةرةعلـة شـرعلة رابنلـة تواكـب العصـر وتعـلش
ة تبداته؟
أم حنن أةة غربلة نعلش على ةا يقدةه لنا (اآلخر) ةن أةكار وأ ا حلا ؟
ه حنن أةة واحد ولو تعددت بلداننا وأوطاننا؟
أم حنن أةم ش ال رواب بلنها؟
ك ـ ـ ش ــعب ق ــام يب ــح هنل ــة
يف ق ـ ـ ــدل ال ـ ـ ــدهر كن ـ ـ ــتم أة ـ ـ ــة

وأر بنلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانكم ةنق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــما
مل ـ نا ــي كل ـ صــر أذــا؟!
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 -1التهتك اجملتمع اةتمأل يف غلاي دور اإسر واةدرسة واحملاضن ال بويـة
يف كأل ــري ة ــن الن ـ ـواحي ،ذ ــا ين ــتت عن ــه الكأل ــري ة ــن اإة ـ ـراض النا ــلة واالحنراة ــات
العديد .
وقــد أكــدت الكألــري ةــن الدراســات أن ةنــول الشــباي إىل الت ــر يرة ـ إىل
أســباي نا ــلة ،وةــن أقهــا عــدم إشــبا احلاةــات اللــرورية ،أو النمــو اةل ـ ري
للــذات ،أو ب ــبب احلرةــان ةــن الوالــدين وخاصــة اإم ،ب ـ إن  %01ةــن أســباي
ظهور تلع اجملموعات هو بدي ةا يعانله الارد ةن احلرةان النا ي.
 -0عسا ااافل ا عاا ا م ،ال ـ ـ تلـ ــال مـ ــا هـ ــائل ةـ ــن اة ـ ـواد الااسـ ــد  ،س ـ ـوا
الال ــائلات أو الشب ـ ـكة العنكبوتل ــة أو اجمل ـ ـلت والص ــو وغريه ــا ،وغل ــاي الر ي ــة
ا صلحلة البنائلة لد هـذ الوسـائ يف محـى تناة ـها علـى ك ـب قلـب اةشـاهد
وةلبه.
 -1عدم الُهَ الصليح للمعاين الدينية ،وتوةلهها يف غري ة ارها ،كقللة
ال هد وقللة اشهاد وقللة الوال والربا وغريها.
وةأللــه الاهــم اخلــاطل حلقــوق أه ـ الذةــة وةــا ملــم وةــا علــلهم ،ونــدر أو قلــة
ةــرد العمـ يف كألــري ةــن الــدو  ،ذــا يـ ل ابلشــباي يف ااضــن تربويــة غــري ةؤهلــة
شرعلا أو علملا.
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سبل العالج
إن الت ــر الــذي هــو « بــاو عــد الشـرائ ال ــماوية والا ــر اآلدةلــة» هــو
أ ةــة ــى ،و ريــال احللــارات كلهــا يكشـ عــن ــاذل كألــري ملــذا الت ــر  ،وتعــد
رســالة ا ســلم اإ ــوذل اإو واإةألـ ةعاشــة هــذا االحنـرا  ،لكــن ةـ هــذا كلــه
ةل نا هنا بصدد أن نعل ـش ردود أةعـا ونتبـاد ةـ الغـري والعـا اإوصـا  ،إن
هــذ ةعركــة رمــا تكــون غــري ةلوــة ،وقــد ال تصــن شــلتا لصــاحلنا ،لكــن اةهــم أن
ندرك أقلة بنا الوعي يف أةراد اإةـةا لنعـر ةواقـ الت ـر اخلارةـة عـن ا طـار
ا سـ ــلةي ،ولع ـ ـ ةـ ــن ح ـ ــن الاهـ ــم هنـ ــا أن نـ ــدرك أن الغـ ــري ميـ ــار صـ ــناعة
الت ر  ،ويصـدرها ،وقـد تكـون بعـض اإطـرا ة ـتهلكا لشـي ةـن هـذا ،لكـن
البــد أن نــدرك أن اإ ةــة لل ـ يف الت ــر يــوم يكــون حالــة تعــرض لــد بعــض
الاتات ،لكن يصبا اإةن العاةي ةهـددا حقلقـة حلنمـا يكـون الت ـر قـانو لـه
شرعلته كما ترسم ذلع دوائر سلاسلة وةؤس ـات ةتناـذ يف اإوسـا الغربلـة قـد
يتباو ريها إىل دوائر شـ  ،ولعـ اإ ـوذل اللهـودي هـو اةرشـا عاةلـا ملـذا لـو
أع ل الشعوي حرية اةوق والتعبري.
وةـ هــذا عللنــا أن ــار نقــدا واضــوا صــرحيا يف داخـ يتمعنــا ا ســلةي،
ولقد ش ـ ـ ـ ـدين أن يقو ا ةام أمحد ،رمحـه هللا ،عن اخلوارل« :صـ ـ ـا احلدي ةلهم
عــن النــيب  ةــن م ـ ـ ـ ـة أوةــه» ،ةأحادي ـ التوــذير ةــن اخل ـوارل صــولوة ال
خ ــل عل ــى ص ــوتها عن ــد أه ـ ـ احل ــدي  ،وه ــي يف البخ ــاري وة ــلم وال ــنن
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واة ــانلد وغريهــا ،وقــد تلقاهــا العلمــا ابلقبــو  ،بلنمــا ال توةــد أحادي ـ أخــر
صولوة يف التوذير اخلاد ةن ةتة ةن الا تات اةنورةة عن سوا ال ـبل  ،وهـذا
راة إةور:
 -4ةنها خ ور هذ الاتنة واةتدادها إىل بخر ال ةان ،وةا ري ب ـببها
ة ــن س ــاع ال ــدةا  ،وإ ه ــاق اإنا ــس ،وإره ــاق اجملتمع ــات ،وترويـ ـ اآلةنـ ـ ،
وتشويه صور ا سلم عند أهله وعند غـريهم .وهـذا ةشـهود ةنـذ ةتنـة اخلـوارل
اإوىل إىل اللوم.
وةنها أن هـ ذ الاتة هي ضمن ةتات أه ال نةا ةهي إـاو االنتمـا لـناس
القاعــد اإصــللة الـ تنتمــي إللهــا اإةــة يف اإخــذ ابلكتــاي وال ــنة ،ويف العبــاد
وال هــد ،ويف الشــباعة والصــدق ،ويف اشديــة والصراة ـ ة أبخــذ الــدين ،وهــذا ع ـ
صــنلعهم ا ـ شــع وارتلــاي ،وي ـ دد النــا أحلــا يف اســتنكار  ،ويشــاعون ملــم
ن نلاهتم وصدق ةقاصدهم ةلما يرون ويظهر ملم ،وتبعات ة ادهم ال تقتصر
عللهم ،ب تتعد إىل غريهم ،وهم داخلون يف ن لت اإةة ،غري ةتمل ين عنها يف
الغالب.
ومث حلو كألري ةق حة ،لع ةن أقها:
ااا العلماااء الاار نيا م ان القيااام بااواابهَ ،وةــتا اآلةــاق لكلمــتهم

أع ً:
إعلةل ــا ،وت ــخري إةكانل ــات اإة ــة مل ــذا الغ ــرض ،وربـ ـ ش ــباي اإة ــة بعلمائه ــا
اةو وق  ،ةن خل عقد اللقا ات اةاتوحة ةعهم ،وس ـهولة الوصو إلـلهم .ولـلعلم
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العــاِ الشـ ـرعي أنــه يشـ ـك ةرةعلـ ـة حقلقلـ ـة للبملـ ـ ـ  ،احلــاكم واحملكــوم ،علــى حــد
سوا .

اثنيااً :هجياااد القنااواو العلميااة عالدعويااة عا ع ميااة ،الـ ةــن خلملــا تظهــر
الصور الصولوة ل سلم ،وتعري النا بدينهم احلى ،وةناقشة االباهات ال
يص ـاحبها نــو ةــن احل ـد يف امل ـوا ال ـلى ،ولــلس ورا القلــبان ..وإذا تعــرض
الـدعو ا سـلةلة ال صـولوة الناضــبة ةـن الكتـاي وال ـنة ةــين البـدي عـن ذلــع
أةران:
اإو  :شلو اةنكر الاكري واخللقي بل نكري ،وهذا يؤدي إىل الت ر .
الألاين :الدعوات اةنورةة ،ال بد بذا صاغلة ةن النا .
اثلثا ااً :حماعل ااة تنقي ااة أاها ا ة ا عا ا م ااا خي ااالف ا سا ا م ،عقلــد وأحكاة ــا

وأخلق ــا ،وةن ـ ض ــوااي الاك ــر اةنو ــر ة ــن الت ــل إلل ــه ،وةن ـ اة ــا ابل ــدين
وأهله ،وصلاغته إسلةلا للكون راةدا ةن رواةد الدعو .
رابعااً :ضاابم مناااات التعلاايَ عربطهااا باادين اااذ األمااة و رههــا وحاضــرها
وة ــتقبلها ،حـ ـ يتخ ــرل ةلـ ـ ة ــؤةن يع ــر دين ــه ابعت ــدا  ،ويع ــر عص ــر ،
ويؤدي دور .
،امتا ااً :هصا ا أل األعض اااز الش اارعية عاأل ،قي ااة يف اجملتمعــات ا س ــلةلة،

ومحايتهــا ةــن االحنــل اخللقــي ،ودعــم وإ ــاد اةؤس ــات ا صــلحلة القائمــة علــى
محايــة اإدي واإخــلق ،وكمــا يوةــد ةهــا صــتص ةكاةوــة اةخــدرات ــب أن
يك ــون هن ــاك أةهـ ـ قوي ــة ذكن ــة وذات ص ــلحلة واس ــعة أيل ــا يف ةكاةو ــة ألـ ـوان
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اشرائم ال ال يقرها الشر .

سادساً :ضرعرة العادل ،وإع ـا ذوي احلقـوق حقـوقهم ،سـوا كانـ احلقـوق

ةاللـة أو شخصـلة أو سلاسـلة أو غــري ذلـع ،ةـين اجملتمعــات ال ميكـن أن تقـوم علــى
الظلــم أبــدا ،وهللا تعـ ـاىل ينصــر الدولـ ـة العادلـ ـة ولــو كان ـ كــاةر  ،وال ينصــر الدولــة
الظاةة ولو كان ة لمة.
سابعاً :علال الادعاة عالعلمااء الراهللاادين أن ي وناوا عاضالا عصاادقا يف
دعوهتم ،وأال ي ددوا يف رةض اخل أ وإدانته ،يأاي كان ةصدر  ،أبوضا عبار وأب
إشــار  ،ة ـ االســتدال والتوضــلا وبلــان ســو عواقــب االحن ـرا  ،ك ـ ذلــع بلغــة
هادئ ــة وأس ــلوي س ــللم ،وابحلكم ــة واةوعظ ــة احل ــنة ،كم ــا أة ــر هللا ،بعل ــدا ع ــن
الت ر يف ةعاشة الت ر  ،أو إطلق ألاا التكاري أو ال ب أو االهتام ابلربا
ةــن الــدين ،ةالعــاِ يشــك ةرةعلــة ت ــتوةب االت ـ ان ،والعــد  ،وضــب العبــار ،
وسداد احلكم.
وهللا املادي.
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