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ية جبا :  بح ملخ س    ل

 كتابھ محكم في تعالى اهللا قال ، كریم رباني وسلوك منھج الوسطیة إن
 صریح دلیل وھذا ،»یبغیان ال برزخ بینھما یلتقیان البحرین مرج«: العزیز

 والوسطیة التوازن إیجاد في خلقھ على سبحانھ اهللا نعمة عظمة على
 تفاعل في الجودة معیار وضمان الدنیا، الحیاة في األشیاء بین واالعتدال

 بوسطیة التحدیات انواع كل ومواجھة حیاتھا، في المخلوقات وتعامل
 .واعتدال وتوازن

 العذب، الماء على المالح البحر ماء طغیان العظیمة بقدرتھ سبحانھ فمنع
 الكبیر إعجازه بسر ومنع اإلنس، على الجن طغیان وحكمتھ بفضلھ ومنع

 الكفر طغیان ھدایتھ بنور ومنع شرابھ، السائغ اللبن على والدم الفرث طغیان
 الحالل، على الحرام طغیان الغراء وأحكامھا تھبشریع ومنع اإلیمان، على
 واحد محل في البصر خالیا على السمع خالیا طغیان ورعایتھ بعلمھ ومنع
 أمھ دم صنف على للجنین دم صنف طغیان العلیة بإرادتھ ومنع الدماغ، وھو
 عجیب واعتدال ووسطیة توازن في وھكذا واحدة، مشیمة في یشتركان وھما

 مراده وعلى إرادتھ وعظیم سبحانھ علمھ وفق حیاةال ھذه أمور سارت
 وال شطط وال وكس وال غلو غیر من واستمرارھا الحیاة نجاح لضمان
 .الطیب من الخبیث لیمیز للعباد واالختبار االبتالء معنى وتحقق طغیان،
 بأن والمعرفة العلم بنور مكلفون األرض على تعالى اهللا خلفاء البشر ونحن

 ال أن الصحیة والرعایة العنایة وبداع العلم، على یطغى نأ للجھل نسمح ال
 أن البطالة نمنع والتدبیر وبالحكمة الصحة، على یطغى أن للمرض نسمح
 القانون وفرض والنظام وبالضبط الحیاة، وتعطل العمل فرص على تطغى
 المجتمع، في واألمان األمن على یطغى أن األمني واالنفالت الخوف نمنع

 السكینة على تطغى أن الضوضاء نمنع والمثل القیم وترسیخ وبالثقافة
 وبالمتابعة وغیرھا، والثقافیة والصحیة العلمیة الحیاة مرافق في والھدوء

 على یطغى أن المؤن ونقص الجوع نمنع الناجحة والتجاریة االقتصادیة
 ثقافة ونشر وبالمحبة ودواء، وملبس وشراب طعام من الناس حاجیات

 ونفوس قلوب في الخیر وجوه على یطغى أن والشر الكراھیة نعنم المواطنة
 .وأفكارھم الناس
 العلم نشر على ساعدت الحدیثة والتقنیات نور العلم أن فیھ شك ال ومما

 األفكار وُنشرت التقنیات بقوة المسافات العلم وقرب وتعلمھ، وتعلیمھ
 التعارف عالقات حلقة وتوسعت المعارف دائرة ووسعت العقول، وبُصرت
 الوسطیة معنى تحقیق في یتفاوتون الناس لكن نطاق، بأوسع اإلنساني
 التحدیات یواجھون ألنھم وذلك ، الیومیة حیاتھم في واالعتدال والتوازن

 وفكرھم وعقیدتھم حیاتھم تستھدف دوائر في والمرتبة المتناقضة الفكریة
 الھدم رنامجلب تخضع ومتنوعة مختلفة بوسائل ، النقیة الصافیة وروحھم

 ومجتمعھ وأسرتھ المسلم الفرد ضرب ومحاولة ، الفكري والتخریب
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 ثم من ، والعقدي والروحي األخالقي االستھداف أنواع بشتى الحضاري
 على القائمة الحضاریة برامجھ وتجدید تحدیث فرصة وتضیع المجتمع یتفكك

 . واالتقان والعرفان اإلیمان
 المسلم یحتاجھا التي الوسطیة واجبات أھم ھذا بحثي في حددت ھذا وألجل

 السماویة األدیان أھل من وغیرھم المسلمین لوجود الشامل مجتمعھ في
 ظالل تحت المسلمین لغیر للھدایة باب ویفتح والسالم التسامح لیحل وغیرھا

 عقیدتھ في بھ وأمر اإلسالم إلیھ دعى الذي واالعتدال والتوازن الوسطیة
 . المباركة قیةاألخال وقواعده وأحكامھ

 لغة الوسطیة تعریف األول المطلب في ذكرت ، مطالب ثالثة على قسمتھ وقد
 الرسالة شرف بحمل تعالى اهللا خصھم ممن العربیة أھل عند واصطالحا

 اخوانھم لخدمة ومرضاتھ طاعتھ في واستعملھم كافة للناس النبویة
 . السبع القارات في المسلمین

 دین اإلسالم خصائص أبرز من الوسطیة أن الثاني المطلب في وبینت
 أھم بتحدید الثالث المطلب في القول وفصلت ، والسالم والتسامح الرحمة
 والمعضالت والمشاكل التحدیات مواجھة في ودورھا الوسطیة واجبات
 . األخرى األمم وبین بینھم فیما المسلمین بحیاة تحیط التي والفتن
 سبحانھ المولى بإذن المثمرة والنتائج التوصیات أھم فیھا وضعت وخاتمة
 .وتعالى

 علیھ اهللا صلى المصطفى حوض من وشربة والسداد التوفیق اسأل واهللا
 األقدس بذاتھ الالئق وكرمھ برحمتھ األعلى والفردوس المعاد یوم وسلم
 والمسلمین بیتي وأھل ولشیوخي ولوالدي لي وتقدس تعالى ربنا تبارك

 .واألموات منھم األحیاء والمسلمات
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Research Summary: Duties of the mediator 
This is a clear indication of the great grace of God 
to His creation in finding balance, moderation and 
moderation between things in this life, and 
ensuring the quality standard in the world. 
Interacting and dealing with the creatures in her 
life, and confronting all kinds of challenges with 
moderation, balance and moderation. 
The Almighty forbade the tyranny of salt water on 
the fresh water and prevented the tyranny of the 
jinn against humanity and prevented the mystery 
of his great miracle, the tyranny and blood on the 
milk of his drink, and the light of his guidance 
prevented the tyranny of infidelity on the faith, and 
prevented by its laws and laws glue the tyranny of 
haraam on halal, In the knowledge and care of the 
tyranny of the hearing cells on the cells of sight in 
one place is the brain, and prevent the tyranny of 
the tyranny of the blood type of the fetus on the 
blood type of the mother and they share the 
placenta one, and so in the balance and 
moderation and moderation wondrous things went 
according to his knowledge and his great will and 
his intention to ensure success Life is ast The 
passage of the non-glamor and Wax and no slips 
and tyranny, and realize the meaning of the trials 
and tests of the slave to distinguish the malignant 
of the good. 
We humans, God's successors on earth, are 
entrusted with the light of knowledge and 
knowledge that we do not allow ignorance to 
overwhelm the science, and the dedication of care 
and health care that we do not allow the disease to 
dominate health, wisdom and management 
prevent unemployment to overwhelm employment 
opportunities and disrupt life, Fear and insecurity 
can overwhelm the security and safety of society, 



 

 

 - ١٦٧٨ - 

culture and the establishment of values and 
ideals. Preventing noise can overwhelm the 
tranquility and tranquility of the scientific, health, 
cultural and other facilities, and the successful 
economic and commercial follow-up, preventing 
hunger and lack of supplies from overshadowing 
people's needs. And drink, clothing and medicine, 
and the love and spread the culture of citizenship 
to prevent hatred and evil that dominates the 
faces of goodness in the hearts and the hearts of 
the people and their ideas. 
The science of light and modern techniques have 
helped to spread science, teach and teach it, and 
the proximity of science distances by the force of 
technology and spread ideas and vision of minds, 
expanded the circle of knowledge and expanded 
the circle of human relations of the widest range, 
but people vary in the sense of moderation and 
balance and moderation in their daily lives, 
Because they face the intellectual challenges of 
contradictory and ranked in circles aimed at their 
lives and faith and pure mind and pure spirit, in 
various ways and various subject to the program 
of demolition and sabotage of intellectual, and try 
to hit the individual Muslim and his family and civil 
society of various types of targeting Moral, 
spiritual and lumpy, then dissociates society and 
miss the opportunity to modernize and renew the 
cultural programs based on faith and gratitude 
and workmanship. 
For this purpose, I have identified in my research 
the most important duties of moderation that a 
Muslim needs in his community to the Muslims 
and other people of heavenly and other religions 
to achieve tolerance and peace and to open a door 
to guidance for non-Muslims under the shades of 
moderation and moderation. 
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It was divided into three demands. In the first 
demand, I mentioned the definition of moderation 
as a language and a term for the people of Arabia, 
whom Allah assigned to carry the honor of the 
Prophet's message to all people and used them in 
obedience to the Muslims. 
The second requirement is that centrality is one of 
the most prominent characteristics of Islam, the 
religion of mercy, tolerance and peace. The third 
requirement is to define the most important duties 
of moderation and its role in facing the 
challenges, problems and dilemmas that surround 
the lives of Muslims among themselves and other 
nations. 
And concluded the most important 
recommendations and fruitful results with the 
permission of the Almighty. 
May Allah bless you and my parents and my 
family and the Muslims and Muslims living among 
them and the dead. 
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مة    لمق

 بدین األمم على والمتفضل والبریة ناسال خالق العالمین رب هللا الحمد 
 وسید الخلق أشرف على والسالم والصالة ، والوسطیة االعتدال دین اإلسالم

 بالرحمة الموصوف محمد سیدنا ، القویة الصافیة العقیدة أھل المرسلین
 الصافیة القلوب أھل وأصحابھ آلھ وعلى العلیة الرسالة وصاحب الربانیة

 الواضحة باألدلة المكتوبة الصحف نشر یوم الى انبإحس تبعھم ومن النقیة
  .القویة
   :وبعد

: العزیز كتابھ محكم في تعالى اهللا قال ، كریم رباني وسلوك منھج فالوسطیة 
 على صریح دلیل وھذا ،»یبغیان ال برزخ بینھما یلتقیان البحرین مرج«

 عتدالواال والوسطیة التوازن إیجاد في خلقھ على سبحانھ اهللا نعمة عظمة
 وتعامل تفاعل في الجودة معیار وضمان الدنیا، الحیاة في األشیاء بین

 وتوازن بوسطیة التحدیات انواع كل ومواجھة حیاتھا، في المخلوقات
  .واعتدال

 العذب، الماء على المالح البحر ماء طغیان العظیمة بقدرتھ سبحانھ فمنع
 الكبیر إعجازه ربس ومنع اإلنس، على الجن طغیان وحكمتھ بفضلھ ومنع

 الكفر طغیان ھدایتھ بنور ومنع شرابھ، السائغ اللبن على والدم الفرث طغیان
 الحالل، على الحرام طغیان الغراء وأحكامھا بشریعتھ ومنع اإلیمان، على
 واحد محل في البصر خالیا على السمع خالیا طغیان ورعایتھ بعلمھ ومنع
 أمھ دم صنف على للجنین دم صنف طغیان العلیة بإرادتھ ومنع الدماغ، وھو
 عجیب واعتدال ووسطیة توازن في وھكذا واحدة، مشیمة في یشتركان وھما

 مراده وعلى إرادتھ وعظیم سبحانھ علمھ وفق الحیاة ھذه أمور سارت
 وال شطط وال وكس وال غلو غیر من واستمرارھا الحیاة نجاح لضمان
  .الطیب من الخبیث لیمیز ادللعب واالختبار االبتالء معنى وتحقق طغیان،
 بأن والمعرفة العلم بنور مكلفون األرض على تعالى اهللا خلفاء البشر ونحن

 ال أن الصحیة والرعایة العنایة وبداع العلم، على یطغى أن للجھل نسمح ال
 أن البطالة نمنع والتدبیر وبالحكمة الصحة، على یطغى أن للمرض نسمح
 القانون وفرض والنظام وبالضبط یاة،الح وتعطل العمل فرص على تطغى
 المجتمع، في واألمان األمن على یطغى أن األمني واالنفالت الخوف نمنع

 السكینة على تطغى أن الضوضاء نمنع والمثل القیم وترسیخ وبالثقافة
 وبالمتابعة وغیرھا، والثقافیة والصحیة العلمیة الحیاة مرافق في والھدوء

 على یطغى أن المؤن ونقص الجوع نمنع اجحةالن والتجاریة االقتصادیة
 ثقافة ونشر وبالمحبة ودواء، وملبس وشراب طعام من الناس حاجیات

 ونفوس قلوب في الخیر وجوه على یطغى أن والشر الكراھیة نمنع المواطنة
  .وأفكارھم الناس
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 العلم نشر على ساعدت الحدیثة والتقنیات نور العلم أن فیھ شك ال ومما
 األفكار وُنشرت التقنیات بقوة المسافات العلم وقرب تعلمھ،و وتعلیمھ
 التعارف عالقات حلقة وتوسعت المعارف دائرة ووسعت العقول، وبُصرت
 الوسطیة معنى تحقیق في یتفاوتون الناس لكن نطاق، بأوسع اإلنساني
 التحدیات یواجھون ألنھم وذلك ، الیومیة حیاتھم في واالعتدال والتوازن

 وفكرھم وعقیدتھم حیاتھم تستھدف دوائر في والمرتبة لمتناقضةا الفكریة
 الھدم لبرنامج تخضع ومتنوعة مختلفة بوسائل ، النقیة الصافیة وروحھم

 ومجتمعھ وأسرتھ المسلم الفرد ضرب ومحاولة ، الفكري والتخریب
 ثم من ، والعقدي والروحي األخالقي االستھداف أنواع بشتى الحضاري

 على القائمة الحضاریة برامجھ وتجدید تحدیث فرصة وتضیع المجتمع یتفكك
   .واالتقان والعرفان اإلیمان
 المسلم یحتاجھا التي الوسطیة واجبات أھم ھذا بحثي في حددت ھذا وألجل

 السماویة األدیان أھل من وغیرھم المسلمین لوجود الشامل مجتمعھ في
 ظالل تحت المسلمین غیرل للھدایة باب ویفتح والسالم التسامح لیحل وغیرھا

 عقیدتھ في بھ وأمر اإلسالم إلیھ دعى الذي واالعتدال والتوازن الوسطیة
   .المباركة األخالقیة وقواعده وأحكامھ

 لغة الوسطیة تعریف األول المطلب في ذكرت ، مطالب ثالثة على قسمتھ وقد
 الرسالة شرف بحمل تعالى اهللا خصھم ممن العربیة أھل عند واصطالحا

 اخوانھم لخدمة ومرضاتھ طاعتھ في واستعملھم كافة للناس لنبویةا
   .السبع القارات في المسلمین

 دین اإلسالم خصائص أبرز من الوسطیة أن الثاني المطلب في وبینت
 أھم بتحدید الثالث المطلب في القول وفصلت ، والسالم والتسامح الرحمة
 والمعضالت لمشاكلوا التحدیات مواجھة في ودورھا الوسطیة واجبات
   .األخرى األمم وبین بینھم فیما المسلمین بحیاة تحیط التي والفتن
 سبحانھ المولى بإذن المثمرة والنتائج التوصیات أھم فیھا وضعت وخاتمة
  .وتعالى

 علیھ اهللا صلى المصطفى حوض من وشربة والسداد التوفیق اسأل واهللا
 األقدس بذاتھ الالئق كرمھو برحمتھ األعلى والفردوس المعاد یوم وسلم
 والمسلمین بیتي وأھل ولشیوخي ولوالدي لي وتقدس تعالى ربنا تبارك

  .واألموات منھم األحیاء والمسلمات
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  اول اطب

طوا  طوا  

   :بعضھم قول ومنھ طرفیھ، بین ما الشيء وسط    :   لغة الوسطیة  
  وســــــــطا ـاجعلونيفــــــ رحلـــــت إذا            

  العَّنــــــــــدا أطیــــــــــق ال كبیــــــر إنـــــــي                             
 إذا أخاف فإني وتحفظونني ، بي ُترِفقون - بالفتح – وَسَطًا اجعلوني: أي

  .فتصرعني ناقتي أو دابتي تفرط أن عنكم متأخرًا أو علیكم متقدمًا كنت
  .ظرفًا صار ] وْسط [ من السین سكنت فإذا  

   :  الھذلي قول ومنھ
  بـسیفھ الرجــال لھامــات ضــروب     

  شـفارھا الشؤون وْسط أعجمت إذا                              
  ١كثیر المفعول حذف الن المفعول؛ وحذف وجھھ، على ظرفًا فاستعملھ

 قبضت:كقولك نھ،م وھو الشيء طرفي بین لما اسم ـ بالفتح ـ والوسط  
  .الدار وسط في وجلست الرمح، وسط وكسرت الحبل، وسط

  ا اطب

طون ا رزص أ ما  

 بالتوازن، عنھا ویعتبر اإلسالم، خصائص ابرز من خصیصة الوسطیة     
 ال وبحیث متضادین، أو متقابلین طرفین بین التعادل أو التوسط: بھا ونعني

   .علیھ ویحیف مقابلھ على ویطغى حقھ، من أكثر الطرفین احد یأخذ
 الّروحیة واإلنسانیة، الّربانیة: المتضادة أو المتقابلة األطراف مثال

 والمستقبلیة،الفردیة الماضویة والعقل، الوحي والدنیویة، والمادیة،األخرویة
  التوازن ومعنى..شابھھا وما والتغیر، الثبات والمثالیة، الواقعیة والجماعیة،

 القسطاس أو بالقسط حقھ ویعطي بحالھ، منھا طرف لكل یفسح أن: بینھا
 إخسار، وال طغیان وال تقصیر، وال غلو وال شطط، وال وكس المستقیم،بال

 اْلِمیَزاَن َوَوَضَع َرَفَعَھا َوالسََّماء{:بقولھ تعالى اهللا كتاب ذلك إلى أشار كما
  ٢}اْلِمیَزاَن ُتْخِسُروا َوَلا ِباْلِقْسِط اْلَوْزَن واَوَأِقیُم *اْلِمیَزاِن ِفي َتْطَغْوا َأالَّ*
 وعلمھ المحدود، بعقلھ اإلنسان علیھ یقدر أن من أكبر الحقیقة في ھذا و

 الحزبیة، و واألسریة الشخصیة، ونزاعاتھ میولھ تأثیر عن فضُال القاصر،
 ال ولھذا.یشعر أوال یشعر حیث من علیھ وغلبتھا العنصري، و واإلقلیمیة

                                                           

تاج العروس م�ن ج�واھر القاموس،لل�سید محم�د          .٣٠٥،ص٩ج:لسان العرب،البن منظور  ١
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 التفریط، أو اإلفراط من -جماعة أو فرد – بشر یصنعھ ونظام منھجا یخلو
  .التاریخ وقراءة الواقع، استقراء ذلك على یدل كما
 بحساب حقھ -معنویا أو مادیُا -الوجود في شيء كل إعطاء على القادر إن    

  شيء بكل تقدیرًا،وأحاط فقدره شيء كل خلق الذي اهللا ھو ومیزان
 أن عجب وال وعلما، رحمة شيء كل ووسع عددا شيء كل وأحصى خیرًا،
 فھو جمیعا، اهللا أمر وفي  تعالى، اهللا خلق في الدقیق التوازن ھذا نرى

 من وشّرعھ بھ، اهللا أمر فیما تبدو التوازن فظاھرة. واألمر الخلق صاحب
 ھذا في تبدوا كما الحیاة، ومنھجھ اإلسالم نظام في: الحق،أي ودین الھدى
  .شيء كل فیھ فأتقنت تعالى اهللا ید ابتدعھ الذي الكون

 عكف الذي الوثني بین المریضة واالتجاھات القلقة، األفكار خضم وفي  
 تعالى باهللا یؤمن ال الذي والملحد األصنام، عبادة على طویلة دھورا

 تعالى اهللا بعث غیره، معھ یشرك ولكنھ تعالى باهللا یؤمن الذي والمشرك
 تمیز الذي الحنیف، اإلسالم برسالة  للعالمین مةرح المصطفى رسولھ

 والتوازن الوسطیة  طلیعتھا وفي. الربانیة وأنظمتھ الفردیة بخصائصھ
  .واالعتدال

 علی��ھ -عی��سى اهللا نب��ي فی��ھ یعظم��ون  الن��صارى ك��ان ال��ذي الوق��ت فف��ي -١  
 الوق�ت  وف�ي  لإلل�ھ،  النب�وة  مرتبة في أو األلوھیة، مقام في ویجعلونھ -السالم
 أب��شع بج��انبھم ویل��صقون ال��سالم، عل��یھم األنبی��اء یك��ذبون الیھ��ود ك��ان ال��ذي
 -الظ�روف  ھ�ذه  خضم في -ذلك وغیر والخمر الزنا من والرذیلة الفساد صور
  .تفریط وال إفراط ال وسطا اإلسالم جاء
: تعالى فقال اإللھي، بالوحي مقرونة– السالم علیھم – األنبیاء بشریة فاقر

  ١ }َواِحٌد ِإَلٌھ ِإَلُھُكْم َأنََّما ِإَليَّ ُیوَحى مِّْثُلُكْم َبَشٌر َناَأ ِإنََّما ُقْل{
 ویتزوجون الماء، ویشربون الطعام، یأكلون أنھم األنبیاء صفات ومن     

  واصطفاھم وعال، جل اهللا فاختارھم إلیھم، یوحى لكنھم البشر؛ كسائر النساء
 علیھم، الجمیل والثناء ،وتوقیرھم تعظمیھم یستوجب مما واإلصالح للخیر

 ُبْكَرًة َوُتَسبُِّحوُه َوُتَوقُِّروُه َوُتَعزُِّروُه َوَرُسوِلِھ ِباللَِّھ ِلُتْؤِمُنوا{ :تعالى قال
  ٢}َوَأِصیًال

 في الحق صوت یخنقون والطبیعیون المالحدة كان الذي الوقت في -٢   
 العقل قمنط متحدین أرواحھم، في الفطرة نداء عن ویتغافلون صدورھم،

 األبقار یعبدون الھندوس كان الذي الوقت الصحیح،وفي والبرھان السلیم
 ویعبدون ویقدسونھا، النار یعبدون والمجوس والبرھمیة واألغنام،

 الصورتین ھاتین لتصحیح وسطا اإلسالم رسالة الشمس،جاءت
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 طریق عن البعد كل البعیدة السلیمة غیر األفكار ومعالجة المتناقضتین،
  .الربانیة بالقدرة واإلیمان یدالتوح

 ورفض ومبدعھ، الكون تعالى،خالق باهللا اإلیمان إلى اإلسالم دعا فقد     
 مستنكرا لھ، شریك ال وحده تعالى إلیھ العبادة بتوجیھ وأمر المالحدة، جحود
 ِلَیْعُبُدوا ِإلَّا ُأِمُروا َوَما{ :سبحانھ فقال والمجوس، والبرھمیة الھندوس عبادة

 ِدیُن َوَذِلَك الزََّكاَة َوُیْؤُتوا الصََّلاَة َوُیِقیُموا ُحَنَفاء الدِّیَن َلُھ ُمْخِلِصیَن َھاللَّ
  ١}اْلَقیَِّمِة

 اإلیمان إلى المسیحیین أبناءھا فیھ الكنیسة دعت الذي الوقت وفي -٣    
 على وشجعت الدنیا، إھمال في ورغبت ونارھا، وجنتھا وحسابھا، باآلخرة

 الجانب بمطالب تسمیھ ما على مركزة وزخرفھا، جمالھا في الزھد
  .تمامُا لھا مناقض طرف على الیھود كان الروحاني،

 وسط في كامل وانغماس صرفة، مادیة حیاة في یعیشون كانوا فقد    
 لنداءات واضح وإھمال اآلخرة، عن كلي وُبعد والخمر، النساء حب الشھوات

 إلى الناس ھدى الخالدة برسالتھ سالماإل جاء فلما الروح، وأشواق القلب
 التي النصارى رھبانیة فرفض حقھ، حق ذي كل وأعطى المتوازنة، الوسطیة

 َعَلْیِھْم َكَتْبَناَھا َما اْبَتَدُعوَھا َوَرْھَباِنیًَّة{ :فقال صراحة الكریم القرآن منھا تبرأ
 ِمْنُھْم آَمُنوا الَِّذیَن َفآَتْیَنا َیِتَھاِرَعا َحقَّ َرَعْوَھا َفَما اللَِّھ ِرْضَواِن اْبِتَغاء ِإال

  .٢}َفاِسُقوَن مِّْنُھْم َوَكِثیٌر َأْجَرُھْم
 في حركتھم وتعطیل الدنیا، الحیاة طیبات من أنفسھم حرمانھم ورفض
  وبنائھا، لعمارتھا األرض

 ِمَن اْلطَّیَِّباِتَو ِلِعَباِدِه َأْخَرَج الَِّتَي الّلِھ ِزیَنَة َحرََّم َمْن ُقْل{:سبحانھ فقال  
  ٣}الرِّْزِق

 عند موجود كان الذي الدنیوي المادي االتجاه  ذاتھ الوقت في رفض كما    
 أجسادھم إشباع في المغاالة إال الدنیا في ھمھم كان ما الذین الیھود،

 الروح مطالب بین التوفیق إلى اإلسالمیة الوسطیة فدعت. المنھومة
 الدنیا حقوق بین والموازنة ، والروحانیة یةالماد بین الجمع وإلى والنفس،
 ِفیَما َواْبَتِغ{  :محمد لسیدنا تعالى اهللا بقول الناس موجھة . اآلخرة وحقوق

 الدَّاَر اللَُّھ آَتاَك ِفیَما َواْبَتِغ الدُّْنَیا ِمَن َنِصیَبَك َتنَس َوَلا اْلآِخَرَة الدَّاَر اللَُّھ آَتاَك
 ترقیة ھو اإلسالم وسطیة منھج فكان ،٤}الدُّْنَیا ِمَن ِصیَبَكَن َتنَس َوَلا اْلآِخَرَة

 الحیاة حفظ على فیھ تعمل الذي الوقت وفي  ورفعھا، المسلم حیاة
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 وتناسق قصد في ولكن ، األشواق عالم في نشاط كل بإطالق وامتدادھا،
  .والتفریط اإلفراط عن بعیدا واعتدال

 اإللھیة، المشیئة إطالق بین نالتواز إلى تدعو اإلسالم وسطیة إن -٤   
 الطلیقة، اإللھیة المشیئة مجال بین التوازن إلى الكونیة،وتدعو السنن وثبات
 الجبر أو -والقدر القضاء بین التوازن: أي المحدودة، اإلنسانیة ومجال

 تعالى هللا المطلقة اإلنسان عبودیة بین اإلسالم وسطیة وتوازن -١واالختیار
   ٢الكون في مالكری اإلنسان ومقام

 معاني بین والتوازن الوسطیة على أبنائھ شخصیات اإلسالم بنى وقد -٥
 والطمأنینة األمن موحیات وبین عذابھ، من والفزع تعالى اهللا من الخوف
 ِفي َما  َیْعَلُم الّلَھ َأنَّ َواْعَلُموْا{ :قال تعالى اهللا أن فكما. برحمتھ والطمع
 ُأِجیُب َقِریٌب َفِإنِّي َعنِّي ِعَباِدي َسَأَلَك َوِإَذا{ سبحانھ وقال ،٣ }َفاْحَذُروُه َأنُفِسُكْم
  ٤}َدَعاِن ِإَذا الدَّاِع َدْعَوَة

 َما َوَنْعَلُم اْلِإنَساَن َخَلْقَنا َوَلَقْد{ :الكریم كتابھ محكم في سبحانھ قال ومثلما
 َواتَُّقوْا{ :تعالى وقولھ ،٥}اْلَوِریِد َحْبِل ِمْن ِإَلْیِھ َأْقَرُب َوَنْحُن َنْفُسُھ ِبِھ ُتَوْسِوُس

 َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذیَن نَِّ {:سبحانھ ،وقولھ٦}اْلِعَقاِب َشِدیُد الّلَھ َأنَّ َواْعَلُموْا الّلَھ
 َرُؤوٌف َوالّلُھ{ :تعالى وقولھ ،٧ }ُوّدًا الرَّْحَمُن َلُھُم َسَیْجَعُل الصَّاِلَحاِت

  ٨}ِباْلِعَباِد
 واألنس والرھبة والطمع، الخوف بین المجال ھذا في وسطیةال وھدف     

 مزالق من حذرا تعالى اهللا إلى السائر یبقى أن ھو والطمأنینة. ٩والفزع
   .المباركة والسنة بالكتاب اعتصم من منھج ھو وھذا. الكثیرة الطریق

 دلیل أوضح ولعل أیضا، التشریعي الجانب لتشمل اإلسالم وسطیة وتمتد -٦
 اآلیتان ھو والتكالیف العبادات في وسطیتھ لبیان الفقرة ھذه في نذكره

 ُنوِدي ِإَذا آَمُنوا الَِّذیَن َأیَُّھا َیا{ :تعالى اهللا قال حیث الجمعة؛ بصالة اآلمرتان
 ِإن لَُّكْم َخْیٌر َذِلُكْم اْلَبْیَع َوَذُروا اللَِّھ ِذْكِر ِإَلى َفاْسَعْوا اْلُجُمَعِة َیْوِم ِمن ِللصََّلاِة
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 اللَِّھ َفْضِل ِمن َواْبَتُغوا اْلَأْرِض ِفي َفانَتِشُروا الصََّلاُة ُقِضَیِت َفِإَذا* َتْعَلُموَن ُكنُتْم
  ١ }ُتْفِلُحوَن لََّعلَُّكْم َكِثیرًا اللََّھ َواْذُكُروا

 بیع:[اإلسالم موازنة واضح بشكل تبرز الكریمتین اآلیتین ھاتین ففي    
 للبیع وترك الصالة وإلى اهللا ذكر إلى سعى ثم الة،الص قبل للدنیا وعمل

 وابتغاء  األرض في انتشار ثم الحیاة، مشاغل من أشبھھ وما والشراء،
 كثیرا تعالى اهللا ذكر عن الغفلة عدم مع الصالة، انقضاء بعد جدید من الرِّزق

  .٢]والنجاح الفالح أساس فھو حال، كل في
 وحركتھا، الحیاة مرافق من مرفق كل في الوسطیة صورة لنا وتتجلى - ٧

 َوَال َواْشَرُبوْا وُكُلوْا{ :تعالى اهللا قال فقد والشرب، األكل كیفیة في حتى
  ٣ }اْلُمْسِرِفیَن ُیِحبُّ َال ِإنَُّھ ُتْسِرُفوْا

 اإلنسانیة الحاجات إشباع في والتوسط والشرب، األكل في فاالعتدال     
 من غیره عن اإلسالمي التشریع بھا یتمیز سمة وأظھر صفة أبرز المباحة

 نصف في كلھ الطب اهللا جمع:[السلف بعض قال حتى والقوانین، التشریعات
  .{َواْشَرُبوْا وُكُلوْا{ :السابقة اآلیة بذلك ویقصد ، ٤]آیة
 توجیھاتھ كل في دوما یؤكد  محمد سیدنا المصطفى الرسول  وكان    

 السیما كافة، الحیاة مجاالت يف  الوسط مبدأ تطبیق والّروحیة القولیة
 واشربوا، كلوا )): یقول فكان واللبس، والتصدیق والشرب، األكل مجاالت

  .تكبر وال:،أي ٥))مخلیة وال إسراف غیر في والبسوا وتصدقوا
 نظامھ یشمل حتى اإلسالم روضة في واالعتدال الوسط امتداد ویستمر -٨

 والنھى البخل، عن النھي وھو جزئیاتھ، بعض عن معبرا السامق األخالقي
 ُكلَّ َتْبُسْطَھا َوَال ُعُنِقَك ِإَلى َمْغُلوَلًة َیَدَك َتْجَعْل َوَال{ :سبحانھ بقولھ التبذیر، عن

 المسلم إلى  دعوتھا توجھ الكریمة فاآلیة. ٦ }مَّْحُسورًا َمُلومًا َفَتْقُعَد اْلَبْسِط
 ھاتین بین االعتدال دأبمب والتقید التبذیر، و الشح بین التوازن اللتزام

  .المذمومتین الصفتین
 كلھا، حیاتھم في التوسط بتعمیم الصالحین األولیاء اھتمام شدة وبسبب   

 ِإَذا َوالَِّذیَن{ :سبحانھ فقال المجید، كتابھ في علیھم وأثنى تعالى، اهللا مدحھم
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 .٢٣ص: التعریفات للجرجاني: ینظر. ال ینبغي
 .١٠٩م،١٩٨٨ھـ١٤٠٩: لسنة) ٢٩(الوعي اإلسالمي، مجلة إسالمیة كویتیة، العدد  ٤ -

صحیح البخاري، لمحم�د ب�ن إس�ماعیل البخ�اري، م�ع ف�تح الب�اري للح�افظ اب�ن          : ینظر -  ٥
 .٣٧٨، ص٢ج: سنن ابن ماجھ. ٥ص: سنن النسائي.٢٥٢، ص١٠ج: حجر العسقالني

 ٢٩/اآلیة:سورة اإلسراء ٦ -
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 السابقة اآلیة بینت وقد.١}َوامًاَق َذِلَك َبْیَن َوَكاَن َیْقُتُروا َوَلْم ُیْسِرُفوا َلْم َأنَفُقوا
 الوسط السبیل وترك المذمومین، الطرفین أحد إلى والجنوح المیل عاقبة
 تعالى، اهللا عند مذموما ملوما فتصیر: أي ،}مَّْحُسورًا َمُلومًا َفَتْقُعَد{ :بینھما
 إلى أو والشح، البخل إلى القویمة الجادة عن میلك بسبب الناس، وعند

  .نادما متحسرا فتكون وإتالفھ، المال إسراف
 والعجلة اإلضاعة بین التفرقة ھو اإلسالمیة، الوسطیة صورة ومن -٩

 أن ھو ذلك وبیان المذمومین،  الوصفین ھذین بین من المبادرة وتمییز
 والحكمة الشمولي، والنظر الھادئ، الفكر أساس على قائمة المبادرة
 وقت فرص وانتھاز وانھ،أ في الشيء وقوع اغتنام إذن فھي.٢الراسخة

  .نضوجھ حین ثمرتھ وقطف لتنفیذه، الفعل
 قبل الشيء وأخذ أوانھ، قبل الفعل بطلب االستعجال فھي العجلة أما    

 على العجلة وقیام علیھ، حرصھ لشدة أو صاحبھ، نفس في لغایة موعده،
 االستقرار، أرضیة عن وبعد الرأي، في وتذبذب التفكیر، في واضح قلق

 العمیق، الفقھ وحرمان الدقیق، الفھم وفقدان النظر، في جلي وقصور
  .ھویتھ من والتحقق الشيء من التبّین وعدم السطحیة، الرؤیة واعتماد

 تمنعھ العبد في وحدة وطیش، خفة فإنھا الشیطان، من العجلة كانت ولھذا  
    مواضعھا، غیر في األشیاء وضع لھ وتوجب والحلم، والوقار التثبت من
 قرینة وھي الخیر، من أنواعا وتمنعھ الشرور، من أنواعا علیھ جلبوت

 :(( المصطفى الرسول قول ھذا ویؤّید. ٣ندم إّال استعجل من فقل الندامة،
 بین الوسط المبادرة كانت ولذلك. ٤))الشیطان من والعجلة اهللا، من التأني
 واضحًا؛ فیھا الكریم الرسول ترغیب نجد ذلك ضوء وفي واإلضاعة، العجلة
 وال إفراط فال ، ٥))بالوتر الصبح بادروا: ((-المثال سبیل على -یقول حیث

  .ومبادرة تأٍن وإنما وإضاعة؛ تفریط وال عجلة،
 والمنھج االقتصادي التنظیم في خطیرة وأھمیة كبیر، أثر الوسط وللحد -١٠

 توزیع في اإلسالمي الفقھ ترتیب على الحفاظ إلى یؤدي حیث السیاسي؛
 واألولى باألھم، القسمة في مبتدئًا المعلومة، الوجوه في واألموال واتالثر

  .المسلمین مصالح من فاألولى
 الساسة، أصحاب أن تجد الجادة العلمیة والمتابعة المنصف وباالستقراء    

  :أصناف ثالثة تجدھم الُحكم، في طرقھم دراسة وبعد
                                                           

 .٦٧/ اآلیة: سورة الفرقان - ١
. ھ�ي الك�الم المعق�ول الم�صون ع�ن الح�شو      : وقی�ل . ھي كل ك�الم واف�ق الح�ق   : الحكمة ٢ -
 .٧٩ص:التعریفات للجرجاني: ینظر

،الب��ن الق��یم .ح.٢٠١٢/ ب��رقم،٣٢٢، ص٤ج:ال��رو رواه الترم��ذي ف��ي س��ننھ : ینظ��ر ٣ -
 .٢٥٨ص: الجوزیة

 .١٤٩/،برقم٢٧٨، ص٦ج:صحیح مسلم : ینظر ٤ -
 .٦١ص:السیاسة الشرعیة في إصالح الرعیة،للشیخ ابن تیمیة: ینظر ٥ -
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 ظلم من حالًال، كلھ لھیفع ما أن ویعتقد تعالى، اهللا من یخاف ال صنف  أ
   .ذلك وغیر األرض، في وفساد الناس،

 من الحالل بعض وتمییز تعالى، اهللا خشیة من شيء عنده وصنف  ب
 ال السیاسة أن العتقاده تعالى؛ اهللا أنزل ما بغیر ویحكم یظلم أنھ بید الحرام،

  .ذاك ظلم أو ھذا، بقتل إال لھ تتم وال الطریق، ھذا بغیر لھ تدوم
   ویقوم والقوانین، التشریعات من تعالى اهللا من بكلھ یخشى وصنف - جـ  

 ودوام النزاھة، إلیھم،وكمال المنافع وتوجیھ ، للرعیة المال بصرف
   .المراقبة

 ، األمثل والنموذج ، الوسط التیار یمثل الذي ھو الثالث الصنف وھذا 
 وجھ وقد. ١نیاوالد الدین صالح مع الرعیة تسعد بھ الذي ، األكمل والقدوة
 الحكم قاعدة على القائمة الحكیمة، التوجیھات بھذه األمة ُحكام  اهللا رسول
 التوازن، وتعمیم الوسطیة طابع من انطالقًا والتسویة، واإلنصاف بالعدل

 شطط، وال وكس غیر من المستقیم، بالقسطاس حقھ، حق ذي كل وإعطاء
  .تقصیر وال غلو وال

 شخصیة داخل في تنفذ ،فھي عدیدة وشعب رةكثی تفرعات وللوسطیة -١١  
 النفسي، مزاجھ من كبیرًا لونًا وتغطي وتصرفاتھ، سلوكھ وصمیم اإلنسان،

 إلى یؤدي -المثال سبیل على -فالغضب.الباطني میلھ من واسعًا طابعًا وتحتل
  :درجات ثالث على قوتھ مدى الناس تقسیم

  .والتفریط التقصیر -أ
  .واإلفراط اإلسراف -ب
  .والتوازن االعتدال-ـ ج

 والغضب. محمودًا یكون وتارة مذمومًا، یكون تارة فالغضب ھذا وعلى    
 فیھ، ومكثرا مسرفا یكون أن وإما فیھ، مقصرا صاحبة یكون أن إما المذموم
 وقیادة العقل لسلطة یخضع الذي الغضب وھو المحمود، ھو ذلك في والوسط

 حیث وینطفئ ، والمال والعرض ینالد عن الدفاع میدان في فینطلق الدین،
  ٢.والعفو الحلم یحسن

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .١٦٠،ص٣ج:كتاب إحیاء علوم الدین،لإلمام الغزالي: ینظر ١
 .١٦٠،ص٣ج:كتاب إحیاء علوم الدین،لإلمام الغزالي: ینظر ٢
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  اث اطب

  اوط واب

 ممیزاتھا وعرفنا واصطالحًا، لغة الوسطیة تعریف على اطلعنا أن بعد 
 أھمیتھا مدى جیدا علمنا ومرامیھا، أھدافھا على ووقفنا وخصائصھا،

  .فعالیتھا ودرجة تمثلھا، ولزوم وجودھا، وضرورة
 وإعادتھا، اإلسالمیة الدولة بناء تجدید في المسلمین أمل موطن فالوسطیة 

 لكل عالج وھي والمسلمین، عزاإلسالم إعادة في المؤمنین رجاء ومعقد
 الروحیة األسقام، لجمیع النفسیة،ودواء واألمراض الفكریة األمراض،
  .الذھنیة واألسقام

 التي الحازمة والقیادة الواعیة، العقول تنتظرھا التي الحاسمة الحلول وھي   
 المتألمة، النفوس ترتقبھا التي الشافیة والمعالجات الناضجة، األفكار تتأملھا

 على كان ھنا ومن. المتأزمة الظروف تستقبلھا التي الراشدة والدعوة
 وثقل واجباتھم، وخطورة مسؤولیتھم، عظمة یدركوا أن الوسطیة أصحاب
  .كتافھمأ على یحملونھ التي األمانة

 وشخصیاتھا، كیانھا عن ویدافعون ومصیرھا، األمة بمستقبل یحیطون إنھم  
 فعلیھم وھیبتھا، كرامتھا ویحفظون ھویتھا، ویصونون ذاتیتھا، ویحرسون

 بالوجبات یأخذوا أن وعلیھم تنتظرھم، الصبر بفارغ األمة أن یعلموا أن
   :اآلتیة

 مقرونة وأھدافھا، تھاوأھمی وخصائصھا بمقوماتھا الوسطیة إبراز -١
 اإلعالمیة الوسائل أحدث على اعتمادًا المتعددة، واألدلة الكثیرة باألمثلة
  .الحدیثة

 إلیھا ویدعوا واالعتدال، الوسطیة رایة یحمل جدید جیل إنشاء -٢
  .عنھا ویدافع

 وتنویرھم المعارضة االتجاھات مع العقلي والجدل العلمي، الحوار -٣
 شروط معرفة الوسطیة أصحاب على ھنا ویجب مي،اإلسال الوسط بمفھوم

 المخالفین مع حوارھم یكون حتى وأشكالھا، وأقسامھا وآدابھا، المناظرة
 نملك ال  كنا  إذا ألنا. ١مثمرًا ھادئًا وجداًال ھادفًا، علمیًا ونقاشًا بناًء، حوارًا
 إلى المحیط من الكبرى، اإلسالمیة أمتنا قوى تجمیع على القدرة الیوم

 الصحوة في الكبرى  الفصائل قوى تجمیع في -األقل على - فلنجتھد المحیط،
 وتقلیص النتوءات،  بإزالة وذلك والتفاھم، للحوار اإلسالمیة،القابلة

 في واحدًا صفًا والوقوف المواقف، المفاھیم،وتنسیق وتقریب التطرفات،

                                                           

- رحم�ھ اهللا -آداب البح�ث لع�ضد ال�دین األیج�ي    : س أصحاب الوسطیة ف�ي ھ�ذا الف�ن    یدر ١
أو رس�الة   . ٢٨١ص:مجم�وع مھم�ات المت�ون، دار الفك�ر        : ، وھو مطبوع في   )ھـ٧٥٦:ت(

 .اآلداب في علم آداب البحث والمناظرة، للشیخ محمد محي الدین عبد الحمید
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 في امحونویتس علیھ، المتفق في الجمیع یتعاون بحیث المصیریة، القضایا
 وضرورة دینیة، فریضة والتجمع والتعاون التفاھم فھذا فیھ، المختلف
 نحو على. المشتركة المحنة فلتجمعنا الواحدة الفكرة تجمعنا لم فإذا حیویة،

  :شوقي قال ما
   فرقنــا الطلـــح ابـــن یا الجنس َیُك لم فإن  

   ١.المــــــصابینا یجمعــــــن المــــــصائب إن                       
 والطرائق والفصائل واألحزاب الفرق من: اإلسالمیة الصفوف توحید -٤

 الفتن خوض في الدخول عدم الوسطیة أصحاب على ھنا ویجب الروحانیة،
 عنھم اهللا رضي الصحابة لخالفات التعرض القاتلة،ومنھا الداخلیة الفكریة

 من لھا والتعرض - كالخالفة - الخطیرة القضایا ھذه مثل إثارة عدم فالواجب
  .للمتخصصین وبحثھا دراستھا وترك المسلمین، عوام مع بعید أو قریب

 قبلة وتحدید صفوفھم، توحید أجل من جادین یسعوا أن -أیضًا-علیھم ویجب 
 الجانبیة األمور في والتطاحن االشتغال من الناس بسحب وذلك . تحدیاتھم

 رأیت ولطالما. وجنوده وشركھ الرجیم بالشیطان المتمثل الحقیقي العدو إلى
 یومیة، معارك في ویقعدونھا الدنیا یقیمون أقوامًا غیرھا، وفي مساجدنا في

 معركة مھملین فرعیة، خالفات في أو جزئیة مسائل في وطیسھا، یحمي
 فیھ، الطامعین لھ، الكارھین علیھ، الحاقدین أعدائھ مع الكبرى اإلسالم

 في تبصر وال األمة، بحال وعي غیر من. بھ نوالمتربصی منھ، الخائفین
  .مستقبلھا

 وتعدد التخصص تعدد وبین التناقض، اختالف بین للناس یفرقوا أن  -٥
: جمیعًا للناس یقولوا أن الوسطیة أصحاب على ینبغي: أقول وھنا. التضارب

 نختلف أن في بأس ال والتفاصیل، الجزئیات في بیننا فیما نختلف أننا بأس ال
 طبیعة تقتضیھ االختالف فھذا واالجتھادات، المواقف في أو الفروع، في

 تتعدد أن من مانع وال. والحیاة الكون وطبیعة البشر، وطبیعة الدین،
 تضارب تعدد ال وتخصص، تنوع تعددھا دام ما لإلسالم العاملة الجماعات
  لماذا؟ وتناقض،

 یؤدي التناقض وتعدد والنماء، اإلثراء من مزید إلى یؤدي التنوع تعدد ألن
  ٢.والفناء التآكل إلى
 حدیثًا، عصریًا عرضًا الزمًا، حضاریًا مشروعًا اإلسالم عرض  -٦

 مدارك یناسب بحیث میسر، علمي بأسلوب والشمول، بالتكاملیة یتصف
   ١.الناطقین عوام وأفھام المثقفین،

                                                           

 .٢٢٧ص:فقھ األولویات١
 وم��ا بع��دھا،  ٢٤ص: الطری��ق ف��ي عم��ل ال��روح اإلس��المي    مع��الم: فق��ھ فیق��رأوا م��ثالً   ٢

وخ����صائص الت����صور  . ومابع����دھا٢٠ص: وم����ا بع����دھا و والحری����ة الجامعی����ة  ١٠٨وص
 وم�ا   ٣ص:وھ�ذا ال�دین   .  وم�ا بع�دھا    ١٠ص:ومجمع األشتات .  وما بعدھا  ٤٧ص:اإلسالمي

 . بعدھا
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 الھّدامة، والحركات المنحرفة، االتجاھات من المسلمین تحذیر -٧
 قراءة على یشجعوا أن -نفسھ الوقت في - وعلیھم: ٢المتعصبة األحزابو

 وعن اإلسالم، حضارة عن الجیدة الثقافة وتكوین األمینة، اإلسالمیة الكتب
  ٣ .وسلم علیھ اهللا صلى األعظم الرسول مسیرة

 الحضارة وبأسباب وتخلفھا، األمة تأخر بأسباب المسلمین توعیة  -٨
 نھض ولماذا وتأخروا؟ المؤمنون المسلمون سقط ذالما: وتطورھا الغربیة

  وتقدموا؟ المشركون الكافرون
 وإشاعة العلمي، والتقدم الصناعي التقدم في اإلسالم رغبة إشاعة -٩

 قضیة من اإلسالم موقف بیان مع: العقلي والتخلف الفكري، الجمود رفضھ
 مسلمینال وتعریف الغربیة، الحضارة في ما بعض من واالستفادة األخذ
 األكبر الفضل لھا فكان العمالقة عقولھم أنتجتھ وما وأجدادھم، آبائھم بفضل
  .(٣(األوروبي الصناعي التطور عجلة تقدم على
 لجمیع بل اإلنسانیة؛ بني لعموم الخّیر اإلسالم محبة إشاعة -١٠

  .المخلوقات
 والسیاسیة االقتصادیة أنظمتھ في اإلسالم عظمة إظھار -١١

  .واالجتماعیة
 الكتاب أھل مع الطائفیة الصراعات نار في اإلسالم إدخال عدم -١٢

  .وغیرھم
 واالفتراءات الدخیلة، والقصص الكاذبة األخبار كل من التاریخ تنقیة -١٣

 سیر في فھمھ اخطىء ما تصحیح الوسطي االتجاه أصحاب وعلى: الباطلة
  ٤.الغزالي واإلمام األشعري، كالشیخ األمة، أعالم

                                                                                                                                        

 وم�ا  ٤٥ص:اإلس�الم والحرك�ات الھدام�ة لألس�تاذ أن�ور الجن�دي      :ینظ�ر ف�ي ھ�ذا المج�ال     ١ -
.  وم�ا بع�دھا   ١٣٨ وم�ا بع�دھا، وص     ١٣٠ص:و معالم الطریق في الروح اإلس�المي      . بعدھا

، ٢٤،وص٢٣،وص٢٢ص:وح��صوننا  مھ��ددة م��ن داخلھ��ا لل��دكتور محم��د محم��د ح��سین     
 ٥٥ص:وجاھلیة القرن العشرین لمحم�د قط�ب      . ، وغیرھا ١٤٣ ،وص ١١٥، وص ٧٦وص

 .وما بعدھا
شریفة في العصر الحدیث ھ�و ال�سیرة لل�دكتور    ومن أفضل ما كتب في السنة النبویة ال ٢ -

  اإلنسان الكامل للدكتور السید محمد علوي    وكتاب محمد   . محمد سعید رمضان البوطي   
لألستاذ محم�د  وحیاة محمد   . م١٩٨٧-ھـ ١٤٠٨؛ ٤:المالكي الحسني، دار الشروق،ط   

 .والسیرة النبویة للدكتور محمد رمضان البوطي. حسین ھیكل
تب التي تحدثت عن آثار المسلمین في الدراسات األوربیة الحدیثة، وما قدمتھ ومن الك - ٣

: من تقدم وإبداع ف�ي عل�وم الفل�ك والریاض�ة والط�ب والعل�وم الطبیعی�ة وغیرھ�ا ھ�و كت�اب                    
 وم�ا  ٦٤م، ص١٩٧١،  ٣الفكر اإلسالمي للدكتور أحمد شلبي، مكتبة النھضة الم�صریة،ط        

 .بعدھا
 المفت�ري فیم�ا ن�سب لإلم�ام أب�ي الح�سن األش�عري، ألب�ي         تبی�ین ك�ذب  : ویق�رأ ف�ي ھ�ذا    - ٤

ھ��ـ، ١٣٤٧:القاس�م عل�ي ب�ن الح��سن ب�ن ھب�ة ب�ن ع��ساكر الدم�شقي، مطبع�ة التوفیق،س�نة         
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 مسألة كل في والعوام الجھالء مع والنقاش الجدال باب فتح عدم -١٤
  .فقھیة أم كانت عقدیة خالفیة،

 منھا تتصل التي السیما: یذاع خبر كل وتحلیل العالم، أخبار متابعة -١٥
  .اقتصادھم ومستقبل ووحدتھم وثقافتھم المسلمین بدین
 أن بیج وھنا: والسالطین الحكام مع سیاسي صراع في الدخول عدم -١٦
 یذھب جبھة في السیاسیین والقادة واألمراء الحكام مع الدخول عدم یعلم

 الوسط حد في یكونون مداھنتھم؛بل جواز یعني األبریاء،ال من ضحیتھا
 المشاكل وحل والحوار، التناصح بل والمداھنات؛ صراعات فال واالعتدال،

  .وغدرھم األعداء كید عن بعیدًا السلمیة بالطرق
 واإلرشاد النصیحة في العلمي التدرج منھج على داالعتما -١٧

 الناس، سائر مع المعتدل التیسیر أسلوب استخدام ھنا وعلیھم: والمعالجة
  .التكلف عن ُنھینا فإنا وحركتھم، دعوتھم في واقعیین یكونوا وأن
 وبین التغییر، تقبل ال التي الثوابت بین بوضوح للناس یفرقوا أن -١٨

  .التطور ترفض ال التي المتغیرات
 عملیة أثناء في تعارضھما عند والمفاسد المصالح بین یوازنوا أن -١٩

  .المجتمع لعیوب العلمي العالج
  ١.بالرخصة واألخذ بالعزیمة األخذ بین یوازنوا أن -٢٠
 على یقفوا أن الوسطیة أصحاب فعل: الفكري الغزو خطط كشف -٢١

 فكریًا اإلسالمیة، بوالشعو البالد صراع في وغیرھم الیھود مخططات
 أفكار إلى التسلل في وخدعھم حیلھم جمیع على الدقیق وثقافیًا،واالطالع

 والخطط الخفیة، التسلالت ھذه وفضح وتقالیدھم، وعاداتھم المسلمین
   ٢.ھادئ وبوضع واضح بشكل المسلمین، على الماكرة

 ایاالقض ومعالجة العلمیة، المسائل حل في  والسنة الكتاب اعتماد -٢٢
 وأصالتھم، ثقافتھم وعمق المسلمین بحضارة المتقدم العصر وربط العملیة

 حضارتھم ماضي بین عریضة جسورا یمدوا أن الوسطیة أصحاب على: أي

                                                                                                                                        

دار . والخوالد م�ن آراء حج�ة اإلس�الم الغزال�ي لل�دكتور ص�الح ال�دین عب�د اللطی�ف الن�اھي                     
 . وغیرھا١٥١،ص١٩٨٧ھـ، ١٤٠٧، ١ط-بیروت-الجیل 

 .في كتب أصول الفقھ دراسة تفصیلیة موسعة) ٢٠-١٩(الفقرتانوتدرس ھاتان  ١
الصراع الفكري ف�ي ال�بالد الم�ستعمرة للمفك�ر     : ومن أحسن ما كتب في ھذه المحطة ھو ٢

وم��ا ١١م،ص١٩٦٠ھ��ـ١،١٣٧٩: ط-الق��اھرة-اإلس��المي مال��ك ب��ن نبي،مطبع��ة دار الجھ��اد
 - م��صر-، مطبع��ة دار البی��انم��شكلة األفك��ار ف��ي الع��الم اإلس��المي : بع��دھا وانظ��ر ل��ھ أی��ضاً 

الحریة الجامعیة لألستاذ  للدكتور     : وكتاب.  وما بعدھا  ١١٢٣م،ص١٩٧١ھـ١٣٩١،  ١:ط
 . وما بعدھا٣٥عبد اهللا مصطفى، ص
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 العصر وتطورات العالم أحداث بقراءة وذلك الجدید، عصرھم وتطور التلید،
  ١.جدیدة إسالمیة قراءة

 الجاھلیة،وابتداع خرافات من وتنقیتھ اإلسالمي الروح عمل تجدید -٢٣
 ھذا في علیھ االعتماد الوسطیة ألصحاب یمكن كتاب وأفضل. المبتدعین
 مؤلفھ استطاع فقد. اإلسالمي الروح عمل في الطریق معلم: كتاب المجال،ھو

 عنا اهللا وجزاه تعالى اهللا رحمھ -الھرشمي مصطفى اهللا عبد:الدكتور العالمة
 من وتنظیفھ الروح، عمل في اإلسالم فكر قحین أن -الجزاء خیر والمسلمین

 االنحرافات جمیع من وتطھیره الزمن، عبر الطارئة والزیادات الترسبات كل
   األصیلة منابعھ إلى وإرجاعھ. الطویل تاریخھ عبر المحدثة

  .جدید عصري وبأسلوب رصینة، علمیة بصیاغة وذلك -والسنة الكتاب إلى-
  .٢وفقھھا الجماعي العمل أصول دراسة -٢٤
 في أصیل ھو ما بین والتمییز الغربیة، الحضارة زیف كشف  -٢٥

  .٣علیھا دخیل ھو وما علومھا
 والمراقبة اإلسالم، حول المثارة الشبھات جمیع على الدقیق االطالع -٢٦

  ٤.المعاصر اإلسالمي التفكیر أرضیة على المحدثة االنحرافات لجمیع الدائمة
  ٥.عالجھا وتشخیص أسبابھا، وتحدید لم،المس العقل أزمات دراسة -٢٧
 الدراسة بھذه واالھتمام األحكام، مقاصد وفھم األولویات، فقھ دراسة -٢٨
 تصغر أصبحت [أن العصر ھذا في أمتنا جھل من بلغ فقد. جدًا ضروري أمر

 وتقدم األول، الخطیر،وتؤخر وُتَھوِّن الَھیِّن، الصغیر،وتعظم وتكبر الكبیر،
                                                           

رؤیة إسالمیة ألحوال العالم المعاصر لمحمد قطب، : ومما ینفع في ھذا االتجاه ھو كتاب ١
 . وما بعدھا١٢١م،ص١٩٩١ھـ١٤١١، ١: ط-الریاض-دار الوطن للنشر 

إحی�اء عل�وم ال�دین لحج�ة اإلس�الم اإلم�ام       : ویمكنك أن ترجع في ھذه الدراس�ة إل�ى كت�اب    ٢
 .٢٨٨ ،٢٨٧،ص٢ج-رحمھ اهللا-محمد الغزالي

وأفضل كت�اب ك�شف زی�ف الح�ضارة الغربی�ة وف�ضح م�ساوئھا ب�أرقى األس�الیب األدبی�ة،            ٣
الحری�ة  : ریة، ھ�و كت�اب    وأجمل الصور الفنیة، ف�ي ق�صة واقعی�ة م�ن ق�صص الحی�اة الع�ص                

 رض���ي اهللا عن���ھ -الجامعی���ة ألس���تاذ جیلن���ا ح���ضرة ال���دكتور عب���د اهللا م���صطفى الھرش���مي
 .-وأرضاه

وم��ن أروع م��ا كت��ب ف��ي توض��یح ھ�ذه ال��شبھات وال��رد علیھ��ا، ھ��و كت��اب ش��بھات ح��ول   ٤
.  وم���ا بع���دھا١٧م،م���ن ص١٩٧٨ھ��ـ ١٣٩٨، ١١اإلس��الم لمحم���د قط���ب، دار ال���شروق،ط 

، ١ التفكی��ر اإلس��المي لتوفی��ق عل��ي وھب��ة، دار الفك��ر العرب��ي،ط  وش��بھات وانحراف��ات ف��ي 
وش��بھات وأباطی��ل خ��صوم اإلس��الم وال��رد علیھ��ا     .  وم��ا بع��دھا ٢١م،ص١٩٧٨ھ��ـ١٣٩٨

  وما بعدھا١٩ دار القلم،ص-رحمھ اهللا-للشیخ محمد متولي الشعراوي
ف�ي  وكان ممن بحث في ھذه الدراسة ب�شكل علم�ي ناق�د، ھ�و ال�دكتور عب�د الحمی�د أحم�د                     ٥

وال��دكتور . وم��ا بع��دھا٥٠ ص-األردن-أزم��ة العق��ل الم��سلم،مكتبة المن��ار، الزرق��اء  : كتاب��ھ
أزم�ة المثقف�ین تج�اه اإلس�الم ف�ي الع�صر الح�دیث، مطبع��ة        : مح�سن عب�د الحمی�د ف�ي كتاب�ھ     

. وم���ا بع���دھا٣٥ وم���ا بع���دھا،وص٧م،ص١٩٩٨ھ���ـ١٤١٨، ٣: ط- بغ���داد-وزارة التربی���ة
 -جذور األزمة في المجتمع العربي اإلسالمي، دار الفكر    : واألستاذ محمد المبارك في كتابھ    

 . وما بعدھا٩ لبنان،ص-بیروت 
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 وتستھین للصغائر، وتكترث النفل، على وتحرص الفرض، وتھمل األخیر،
. علیھ المتفق تضییع عن وتصمت فیھ، المختلف أجل من وتعترك بالكبائر،

 فقھ ((إلى الضرورة أشد في بل الحاجة؛ أمس في الیوم األمة یجعل ھذا كل
 حتى وتتبّین، وتحاور،وتستوضح وتناقش وتعید، فیھ لُتبِدي)) األولویات

 ذلك بعد إرادتھا وتتجھ بصیرتھا، وتستضيء قلبھا، ویطمئن ا،عقلھ یقتنع
  ١ ] .العمل وخیر الخیر، عمل إلى
  

 ودراسة المنكر، عن والنھي بالمعروف األمر بشروط التثقیف -٢٩
  ٢.وتحدیدھا المنكر تغییر وسائل

  .األمانة بحمل الكلي واالشتراك المسئولیة، بعظم الجماعي الشعور -٣٠
  
  
  
  
  

                                                           

 .٤٤-٣٧ص: الشباب والتغییر،لفتحي َیكن: وانظر. ٢٤ص:فقھ األولویات ١
األم�ر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن        : ومن الممكن االنتفاع في توضیح ھ�ذه النقط�ة ب�ـ             ٢

، ١: األردن،ط-عم��������ان-ان المنك��������ر لل��������دكتور محم��������د عب��������د الق��������ارد، دار الفرق��������    
وأصول الدعوة لل�دكتور ال�شیخ عب�د الك�ریم زی�دان،            .  وما بعدھا  ٢٣م،ص١٩٨٢ھـ١٤٠٢

 . وما بعدھا٤٧٠ص
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  لنتائج ه لخاتمة

 أمور، عدة مجھوده في المتواضع البحث ھذا خالل من الكریم للقارئ یتضح 
  :منھا

 الخیر،والعدل، معاني على تدل وسط لكلمة اللغوي المعنى أن -١
 معاني إلى یؤول منھا تصرف وما العالیة، والمكانة والرفعة والجودة،
  .متقاربة

 والوسطیة، الوسط بین الزمت ال أنھ العلماء أقول خالل من لي اتضح -٢
 الوسطیة، على دلیًال یكون أن وسط كل من یلزم وال وسط، فھي وسطیة فكل
  .ونحوه ألزماني أو المكاني الوسط من یكون فقد
 واإلفراط الغلو وھي أسسھا نفھم حتى الوسطیة فھم نستطیع ال -٣

  .المستقیم والصراط التفریط، أو والجفاء
  .الوسطیة عن خروج فھو اطإفر أو غلو فیھ أمر كل -٤
 وبمقدار الوسطیة، یخالف فإنھ الجفاء أو بالتفریط اتصف أمر كل  -٥

  .عنھا وبتجافیھ الوسطیة عن ُبعده یكون الوصفین ھذین من بأي اتصافھ
 وأعلى سنامھا وذروة الوسطیة قمة یمثل المستقیم الصراط إن -٦

  .درجاتھا
 أھم ومن غیرھا، عن اوتمیزھ بھا تحفھ ومالمح سمات للوسطیة  -٧

 وسمة الحرج، ورفع الُیسر وسمة العدل، وسمة الخیریة، سمة المالمح ھذه
  .االستقامة وسمة الحكمة،

 بناء في أرضیة وأصلب قاعدة أرسخ بكونھا الوسطیة تمتاز -٨
 في التاریخي والعمق اإلصالحي، التدرج وبمراعاة الدین، ونشر الحضارة
 ورفض والحیاة، للكون الواسعة الشمولیة والرؤیة اإلسالمیة، الحضارة

 وغیر المنحرفة واألفكار الھدامة االتجاھات من والتحذیر اإلسالم، تجزئة
  .ذلك
 العقیدة قدسیة حمایة: مثل تحقیقھا إلى تسمو أھداف للوسطیة -٩

 حركتھا في اإلسالم قوانین وتثبیت عنھا، والدفاع علیھا والحفاظ اإلسالمیة
 العدالة وتحقیق الغراء، شرعتھ حدود داخل المستمرة ورةالمتط االجتھادیة

 الصراعات نار وإطفاء والتزییف، التحریف من اإلسالم حضارة وصیانة
   .الشتات وجمع الكلمة وتوحید والمذھبیة، والطائفیة القومیة

: منھا ضخمة، كثیرة ومسؤولیات متعددة واجبات الوسطیة على -١٠
 الصفوف وتوحید إلیھا، ویدعو وسطیةال رایة یحمل مسلم جیل إنشاء

 والقصص الكاذبة، األخبار جمیع من التاریخ وتنقیة اإلسالمیة، والفصائل
 والسالطین،وكشف الحكام مع سیاسي صراع في الدخول وعدم الدخیلة،

 العلمیة المسائل حل في والسنة الكتاب على واالعتماد الفكري، الغزو خطط
 خرافات من وتنقیتھ اإلسالمي الروح عمل دیدوتج العلمیة، القضایا ومعالجة
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 زیف وكشف المسلم، العقل أزمات ودارسة المبتدعین، وابتداع الجاھلین
  .ذلك وغیر الغربیة، الحضارة

 وسطیة اتضحت الناس دنیا في والنصرانیة الیھودیة بین قارنت إذا -١١
  .اإلسالم

 سمات من مھمة سمة وھي محلھ، في الشيء وضع ھي الحكمة إن -١٢
  .سماتھا أھم من بل الوسطیة؛

 وجوھرھا الوسطیة عین ھي تعالى اهللا منھج على االستقامة إن -١٣
  .األصیل

 
 تقبل الحیاة درب في الفقراء ونحن الغني أنت أنبنا وإلیك توكلنا علیك ربنا
   .الصالحین عبادك من واجعلنا منا
  

  الجنابي عبداهللا مراد د أ
  الحبیبة البحرین ةمملك عاصمة المنامة في كتب

  ١٤٤٠ صفر ٦
  ٢٠١٨ اكتوبر ١٥ الموافق
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   :المصادر
  الكریم القرآن –
: في مطبوع وھو ،)ھــ٧٥٦ت (اإلیجي الدین لعضد: البحث آداب -

  .م١٩٤٩ – ھــ١٣٦٩ ،٤:ط الفكر، دار المتون، مھمات مجموع
 المكتب. شعوط على إبراھیم. د: التاریخ من ُتمحي أن یجب أباطیل ــ

  .ھـ١٤٠٨ ،١:ط سالمي،اإل
 الغزالي حامد أبي اإلمام اإلسالم لحجة: الدین علوم إحیاء ــ
 دار. العراقي للحافظ األسفار حمل عن المغني: كتاب وبذیلھ ، )ھــ٥٠٥ت(

  .٣:ط لبنان، – بیروت – القلم
 السنة ذكر أھمل. الجندي أنو بقلم: الھدامة والدعوات اإلسالم  ــ

  .والمطبعة
 األنبار، دار. الحمید عبد محسن. د: االجتماعیة والتنمیة اإلسالم  ــ
  الخلود مطبعة ھـ،١٤١٠ ،١:ط
 التجاریة المكتبة بك، خضري محمد الشیخ للعالمة: الفقھ أصول ــ

  .ھـ١٣٨٩ ،٦:ط – بمصر – الكبرى
 عبد قحطان. د و علّیان، محمد رشید. د: اإلسالمي الدین أصول ــ

  .م١٩٨٦ – ھـ١٤٠٦ ،٣:ط – بغداد – شاداإلر مطبعة. الدوري الّرحمن
 الحمید عبد. د تقدیم الھندي، اهللا رحمة للعالمة: الحق إظھار ــ

  .المطبعة ذكر أھمل ھـ،١٣٩٨ محمود،
 محمد، اهللا عبد أبو الدین لشمس: العالمین رّب عن الموقعین إعالم  -

 محي محمد: علیھ وعلق حققھ). ھـ٧٥١:ت (الجوزیة قیم بابن المعروف
  .م١٩٧٧ – ھـ١٣٩٧ ،٢:ط – بیروت – الفكر دار. الحمید عبد دینال
 مكتبة. الدباغ إبراھیم أدیب: المعاصر المسلم لدى الروحي االغتراب  ــ

 السنة ذكر أھمل. العراق – بغداد – للطباعة الخنساء شركة الرشد،
  .والطباعة

 الحسني مرتضى محمد للسید: القاموس جواھر من العروس تاج ــ
 – ھـ١٣٩٣ الكویت، حكومة مطبعة. حجازي مصطفى: تحقیق ي،الزبید

  .م١٩٧٣
 للعالمة: األشعري الحسن أبي لإلمام نسب فیما المفتري كذب تبیین ــ

 التوفیق، مطبعة) ھـ٣٥٧: ت (الدمشقي عساكر بن ھبة بن الحسین بن علي
  .ھـ١٣٤٧

 – دمشق العلمیة، الكتب دار. حّوى سعید للشیخ: الروحیة تربیتنا 
  .–م١٩٧٩ – ھـ١٣٩٩ ،١:ط بیروت،

    



 

 

 - ١٦٩٨ - 

 ،)ھـ٦٥٦:ت (المنذري الدین زكي الحافظ لإلمام: والترھیب الترغیب ــ
 – ھـ١٣٨٨ ،٣:ط العربي، التراث إحیاء دار. عمارة محمد مصطفى: تحقیق
  .م١٩٦٨

. د و الدوري، قحطان. د و الساموك، سعد. د: الدیني التطرف  ــ
   .ادبغد – األوقاف مطبعة. علّیان رشدي

 – العلمیة الكتب دار. الجرجاني علي الشریف لإلمام: التعریفات ــ
  .م١٩٨٨ – ھـ١٤٠٨ ،٣:ط لبنان، – بیروت

 لإلمام: التأویل وأسرار التنزیل أنوار: المسمى البیضاوي، تفسیر ــ
 الفكر، دار. الكازروني حاشیة: وبھامشھ البیضاوي، سعید أبي الدین ناصر

  .السنة ذكر أھمل ان،لبن – بیروت – صادر دار
 القرشي كثیر بن إسماعیل الفداء أبي لإلمام: كثیر ابن تفسیر ــ 

 – ھـ١٤٠٨ ،١:ط لبنان، – بیروت – المفید دار). ھـ٧٧٤:ت (الدمشقي
  .م١٩٨٧

 بن علي الحسن ألبي: والعیون النكت: المسمى الماوردي، تفسیر  ــ
 مطابع. خضر محمد خضر: حققھ ،)ھـ٤٥٠:ت (البصري الماوردي حبیب

 .م١٩٨٢ – ھـ١٤٠٢ ،١:ط – الكویت – مقھوي
 اإلرشاد دار. حسین محمد محمد. د بقلم: داخلھا من مھددة حصوننا ــ
  .ھـ١٣٩١ ،٣:ط – بیروت –
 – الجمھوریة مطبعة. الخطیب رشید لعالمة: العقائد علم في رسالة ــ

  .م١٩٦٥ – ھـ١٣٨٥ – الموصل
 محمد الشیخ للعالمة: والمناظرة البحث آداب علم في اآلداب رسالة ــ

 ،٧:ط – بمصر – الكبرى التجاریة المكتبة. الحمید عبد الدین محي
  .م١٩٥٨ – ھـ١٣٧٨

 سحر، مطبعة. المالكي علوي محمد. د للعالمة: اإلسالمیة الرسالة ــ
  .م١٩٩٠ – ھـ١٤١١ ،١:ط – جدة – السعودیة العربیة المملكة

 – للمالیین العلم دار. طبارة الفتاح عبد عفیف: اإلسالمي الدین روح ــ
  .م١٩٨٥ ،٥:ط بیروت

 الجدید الشرق مكتبة). ھـ٧٥١:ت (الجوزیة قیم ابن للعالمة: الروح  ــ
  .م١٩٨٥ ،١:ط – بغداد –

   بیروت – للمالیین العلم دار. طبارة الفتاح عبد عفیف: اإلسالمي الدین روح
 السجستاني أشعث سلیمان داود أبي الحافظ لإلمام: داود أبي سنن ــ

 – ھـ١٤٠٨ – القاھرة – اللبنانیة المصریة الدار). ھـ٢٧٥:ت (األزدي
  .م١٩٨٨

  



 

 

 - ١٦٩٩ - 

 سورة بن عیسى بن محمد عیسى أبي الحافظ لإلمام: الترمذي سنن ــ
 الفكر دار. شاكر محمد أحمد: العالمة وشرح بتحقیق ،)ھـ٢٧٩:ت (الترمذي
  .والنشر للطباعة

 السیوطي بشرح وھي النسائي، فظالحا لإلمام: النسائي سنن ــ
  .التاریخ أھمل لبنان، – بیروت – القلم دار. السندي اإلمام وحاشیة

 الحسین أبي اإلمام شرح وعلیھا القزویني، الحافظ: ماجھ ابن سنن -
  .لبنان – بیروت – الجیل دار. السندي الحنفي

 ناب اإلسالم لشیخ: والرعیة الراعي إصالح في الشرعیة السیاسة ــ 
  .م١٩٩٠ ،٥:ط – بغداد – المعارف مكتبة. تیمیة

 ھـ١٣٩٨ ،١١:ط الشروق، دار. قطب محمد: اإلسالم حول شبھات ــ
  .م١٩٧٨ –
 دار. وھبة علي توفیق: اإلسالمي التفكیر في وانحرافات شبھات -

  .م١٩٧٨ – ھـ١٣٩٨ ،١:ط العربي، الكر
 محمد اماإلم الشیخ: علیھا والرد اإلسالم خصوم وأباطیل شبھات -

  .لبنان – بیروت – القلم دار. الشعراوي متولي
  .م١٩٩٣ – ھـ١٤١٤ ،١٤:ط. َیكن فتحي: والتغییر الشباب ــ٩
 الشافعي النووي الدین محي لإلمام: مسلم صحیح شرح -
  .م١٩٨٧ – ھـ١٤٠٧ ،١:ط لبنان، – بیروت – القلم دار). ھـ٦٧٦:ت(
  .م١٩٨٥ ،٥:ط  ــ
. الحمید عبد محسن الدكتور: إلسالميا المجتمع في األفكار صراع ــ

  .م١٩٨٧ ھـ١٤١٩ ،١:ط التربیة، وزارة مطبعة
 مطبعة. بني بن مالك األستاذ: المستعمرة البالد في الفكري الصراع ــ

  .م١٩٦٠ – ھـ١٣٧٩ ،١:ط – بمصر – الجھاد دار
 الكریم عبد الشیخ تألیف: الغزالي اإلمام مستصفى من الآللئ صفوة ــ

  .م١٩٨٦ – ھـ١٤٠٦ ،١:ط – بغداد – العاني ةمطبع. المدرس
 رحمھ – النقشبندي مصطفى اهللا عبد. د العالمة: القانون أصول علم ــ

 ھـ١٤١٦ ،١:ط – بغداد – المحدودة والطباعة للتصمیم الفكر شركة – اهللا
  .م١٩٩٥ –
 النھضة مكتبة. شلبي أحمد. د: وآثاره منابعھ اإلسالمي، الفكر -

  .م١٩٧١ ،٣:ط المصریة،
: تحقیق تیمیة، ابن اإلسالم شیخ: المسلمین كلمة جمع في قاعدة ــ

 – ھـ١٤٠٣ ،١:ط األردن، – الزرقاء – المنار مكتبة. سالمة حماد
  .م١٩٨٣

 آبادي الفیروز یعقوب بن محمد الدین لمجد: المحیط القاموس -
  .الكبرى التجاریة المكتبة). ھـ٧١٨:ت(
   



 

 

 - ١٧٠٠ - 

 مكة - اإلسالمیة المكتبة. الباقي عبد فؤاد محمد: والمرجان اللؤلؤ ــ
  . - المكرمة

 منظور ابن مكرم بن محمد الدین جمال لإلمام: العرب لسان ــ
  .والترجمة للتألیف المصریة الدار). ھـ٧١١:ت (األنصاري

 الھرشمي بكر أبو مصطفى اهللا عبد العالمة الدكتور: األشتات مجمع ــ
  .م١٩٩٠ ،١:ط العراق، – الموصل – العالي التعلیم مطابع – اهللا رحمھ –
 دار. المالكي علوي محمد الدكتور للسید: الكامل اإلنسان  محمد ــ

  .م١٩٨٧ ،٤:ط – جدَّة – الشروق
 محمد الّرزاق عبد العمید تألیف: والمذاھب األدیان لدراسة المدخل ــ

  .تاریخ بدون للموسوعات، العربیة الدار. أسود
 ،٢:ط. النعمة إبراھیم للشیخ: الفكري زوالغ تحدیات أمام المسلمون -

  . – الموصل – الزھراء ومطبعة شركة
: فھارسھ ووضع شرحھ ،)ھـ٢٤١:ت (حنبل بن أحمد لإلمام: المسند ــ

  . – مصر – المعارف دار. شاكر أحمد
 اهللا عبد العالمة الدكتور: اإلسالمي الروح عمل في الطریق معالم ــ

  .م١٩٣٣ األردن، – عمَّان – ١:ط – اهللا رحمھ – النقشبندي مصطفى
 الكتب عالم). ھـ٢٠٧:ت (الفّراء زیاد بن یحیى لإلمام: القرآن معاني ــ
  .م١٩٨٠ ،٢ط لبنان، – بیروت –
 األنجلو مكتبة. األصفھاني للراغب: القرآن غریب في المفردات ــ

  .م١٩٧٠ الفنیة، المطبعة المصریة،
 الرسالة، مؤسسة. زیدان كریمال عبد دكتور: الفقھ أصول في الوجیز ــ
  .م١٩٨٥ ،١:ط
 رسالة الشمري، إبراھیم ثائر. د: اإلسالمیة العقیدة في الوسطیة  ــ

 .م٢٠٠١ – بغداد جامعة – دكتوراه
 
  




