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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

الحمد هلل حمد العارفين لفضله، المقرينن آالئهره ، لالةروا لال روى  لر  

أشيف خلقه لسريد أللياهره، ل لر   لره لسرن اسرلقاى  لر  شري له لسم ا ره،  ر  

لرحمة هللا لآيكاته لأنل  تجلمعون لمماقشة قضانا األسرة اسرل دا   ال وى  ليك  

 آكلاب، لاسلضا ا آ مة، لاسلئماسا  آلجارب في رس  سياسة أل تقون  س ار.

 أوالً : مصطلح الوسطية المعنى والدالالت :

( 1إن سةررحلا الوسررحية سررن المةررحلحاد اللرري  رردد  لي ررا العا نرراد  

 رررا  رررن سعماالرررا ايسررروسي األ ررري  ، ل رررارد  لي رررا الماهخررراد ف خي ل

لأآعرردت ا  ررن كون ررا أخررم خةرراهم سررم ل ايسرروى فرري الفكرري لالحيرراا 

لالمظرري لالممارسررة لاللحخيرري لالقرري  لالمعررانيي لاأل ررون .. إلرري سعرران  

أآعدد المجعة  ن فحواالرا لخالفرأ أ ر  س رماالا لسرا  را د تمرأ إلري 

ذي أل ررل العمانررة الوسررحية آةررلة ، لئ تلعلرري في ررا آ ررخل ، األسرري الرر

 آالمةحلا لاسلجو  سعانيه اللغونة لاي وحية :

 أ/ المعنى اللغوي:

قان اآن فرار  فري سقرانيل اللغرة  الروال لال رين لالحرا ( : آمرا   رحيا 

ندن  ل  العدن لالمةر،، لأ ردن الشرو ألسرحه ل لسرحه، قران هللا  ر  

ْسرأ { لنقران : رريآأ لس رأ رأسره آفرلا ال رين ، للأمة وسطال   :}

القرروى آ رركون ا لالررو ألسررح   ح ررخا  إوا كرران فرري لسررحة قوسرره لأرفع رر  

 سحو .

 قان اآن سمظور : لسأ الشي  سا آين طيفيه ، قان أ ياآي :

 *    إني كبير ال أطيق العنادا إذا َرَحْلُت فاجعلوني وسطا

أي ا علوني لسرحا  لكر  تيفقرون آري لتحفظرونمي ، فراني أخراف إوا كمرأ 

لكر  أل سلر خيا   رمك  أن تفريط  اآلري أل نراقلي فلةري مي لحدي سلقدسا  

 (.3(، لقان : "لسأ الشي  أفضله لأ دله  2 

وكذلل  جعلنذاك  نقون الفييلز  آا ي : " الوسأ، سرن كر  شري  أ دلره } 

 ( ، قان زاليي في المدح :4{ أي :  دئ  خيارا   أمة وسطا

                                                
 . 189( انظي : سعيكة المةحلحاد آين الغيب لايسوى .  . سحمد  مارا ، ص  1
 426، ص7( ل ان العيب ئآن سمظور ، ج 2
 . 428، ص  7( المي ع ال اآي، ج 3
 142، ص2( القاسو  المحيأ للفييلز  آا ي ج 4
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يذذذذذالي إذا نزلذذذذذت إحذذذذذ   الل همو وسط يرضى األنام بحكمه    *

 العظائ  

لنمق  اآن سمظور  ن أحد األ ياب سخاطخا  الح ن قولره : " لممري  نمرا  

سروط  ُسوطا، ئ واالخرا  فيلطرا، لئ سراقحا  سرقوطا" . لنعلري قراهو  :"الو  ل 

المررا الملوسررأ آررين الغررالي لاللررالي، أئ تررياه قرران : ئ واالخررا  فيلطررا    أي 

قون  ل  رروان هللا  ليره : ليل نمان لالو أح ن األ نان، أئ تيى إلي 

خيي الما  الذا الرممأ األلسرأ نلحري آ ر  اللرالي لني رع إلري   الغرالي  " 

 5. ) 

لسما نجلي الذا المعم  اللغوي تجلخة لارحة ئ غمرو  في را لئ غرخ  

 قون اآلخي :

كانررأ الرري الوسررأ المحمرريت فافليقررأ   و  آ ررا الحرروا   حلرر  أ ررخحأ 

 طيفا

مع في لخاقة آين الوسأ لالحيف سمرا نشر  ف نأ تيى كي، أن الشا ي  

 آاللضا  آين الوسحية لالحيفية .
 المعني االصطالحي : ب/ 

الوسحية في المةرحلا تعمري حالرة سحمرو ا تعةر  الفري  سرن المير  إلري 

 ررانخي ايفررياط لاللفررينأ، أل " الرري اللرروازن لاللعررا ن آررين الحرريفين، 

ينأ ، لئ غلرو لئ آحيث ئ نحغ  طيف  لر   خري ، فرو إفرياط لئ تفر

 تقةيي ، لإنما اتخاع لألفض  لاأل دن لاأل و  لاألكم  .

كمررا نعخرري  م ررا أنضررا  آرر، اللرروازن ، الررذي نعحرري كرر  وي حرري حقرره  لن 

طغيرررران أل إخ ررررار أل لكررررل ألشررررحأ كرررراألطياف الملقاآلرررره سرررر و  أل 

، الملضا ا: اليلحية لالما نة، لالفي نة لالجما ية ، لالواقعية لالم اليرة 

لال خرراد لاللغيرري، لسررا شرراآ  ا، لسعمرر  اللرروازن آيم مررا:أن نف ررا لكرر  

 طيف سم ا سجاله،لنعحي حقه آالق أ أل آالق حا  الم لقي .

إن لفررا الوسررحية قليرر  الشرريوع فرري كلررل الفقرره لاللغررة لاأل ب القدنمررة ، 

للكررن سعمرراه سو ررو  إو كرران ن ررلعا   مرره آلفررا العرردن لائ لرردان لالق ررأ 

 ه .لالقةد لنحو

 
ثانيًا : الوسطية في القرآن الكريم والسنة المطهرة 

: 
 أ/       الوسطية في القرآن الكريم :

                                                
 .431، ص 7( ل ان العيب ، ج 5
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 لر د لفظه لسأ لسشلقات ا في القي ن الكين  في سوارع سم ا :  

 وسطية الشعائر :

وال تجهذذر بتذذوت  وال ت افذذت بهذذا وابلذذ  بذذي  ذلذذ  فرري نحررو قولرره تعررال  " }  

 (.6{  سبيوا 

 نفاق :وسطية اإل

والذلي  إذا أنفوذوا لذ  يوذرفوا ولذ  يولذروا وكذا  بذي  في نحو قوله تعرال  : }  

 (.7{  ذل  قواما 

{ وال تجعذ  يذذ غ مللولذة إلذي ونوذذ  وال تبوذطها كذ  البوذذط لقولره تعرال  : } 

 8.) 

 وسطية الولوغ :

 (.9{ واقت  في مشي  واغضض م  صوت  في نحو قوله تعال  : } 

 (.10{  لوا واشربوا وال تورفوا إنه ال يحب المورفي وكلقوله تعال  : } 

 وسطية المعاموت :

 (.11{  وأوفوا الكي  والميزا  بالووطفي نحو قوله تعال  : }  

 وسطية الوضاء : 

 (.12{  فأصلحوا بينهما بالع ل وأقوطوافي قوله تعال  : }

 وسطية ال يرية:

 (.13{  وكلل  جعلناك  أمة وسطافي قوله تعال  : } 

 (.14{  قال أوسطه  أل  أق  لك  لوال توبحو لقوله تعال  : }

 وسطية الزما  :

 (.15{  حافظوا ولى التلوات والتوة الوسطىفي قوله تعال  : } 

لالاالما لسحية زسان ئ نضييالا إن كان المعم   وا الفجي أل  وا العةري 

ن المقةو   لالو اليا ا( أل غييالما سن الةلواد كما  ا  في اللفاسيي ، إو أ

 ايشارا إلي ال سان ئ غيي.

 وسطية المكا  :

                                                
 011( ايسيا   6
 67( الفيقان  7
 29( ايسيا   8
 19( لقمان  9

 21( األ ياف  10
 152( األنعاى  11
 9( الحجياد  12
 142( الخقيا  13
  28( القل   14
 238( الخقيا  15
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(. آايشررارا المررا إلرري لسررحية 16{  فوسذذط  بذذه جمعذذافرري نحررو قولرره تعررال  : } 

المكرران إو المعمرر  أن الخيرر  المغيرريا ، فرري سكرران سررا ، توسررحأ  معررا  ففيقلرره 

 لآع يته .

 
 الوسطية في السنة المطهرة : ب/ 

 ندن  ل  الذه القا دا آاللفا أل المف وى . لر  في ال مة سن اليلاناد سا  

سم ا :" إن الدنن ن ي ، للن نشرا  الردنن أحرد إئ غلخره ، ف رد لا لقرارآوا 

 (.17لأآشيلا لاسلعيموا آالغدلا لاليلحة لشي  سن الدلجة  

لسم ررا الد ا :"لأسرر لق القةررد فرري الفقرري لالغمرري، لالعرردن فرري الغضررل   

 (. 18لاليري" 

إنررري ألخشررراك  هلل لأتقررراك  لررره، للكرررن أ ررروى لأفحررري لسم رررا " أسرررا لهللا 

 (.19لأ لي لأرقد لأت لج الم ا ، فمن رغل  ن سملي فليل سمي " 

كان نفحي سن الش ي حل  نظن أنه  لسم ا حدنث أنل  أن رسون هللا 

ئ نةوى سمه ، لنةوى حل  نظن أنه ئ نفحي سمه شيئا  . لكان ئ تشا  

 .(20رأنله لئ ناهما  إئ رأنله (  أن تياه سن اللي  سةليا  إئ 

فراوا حخر  سمردل  آرين ال رارنلين .  لحدنث أنل أنضا  قان :  خ  المخي 

فقان :" سا الذا الحخ  ؟ " قالوا : الذا الحخ  ل نمرل إوا فلريد تعلقرأ آره ، 

( . لفررري 21"  حلذذو ف فليتذذ  أحذذ ك  نشذذذاطه فذذرذا فلذذر فليرقذذ فقرران : "

  .األخيى :" فاوا ن ع  ِأ فماسي"

قالأ :  خلأ  ل  خونلة آمرأ حكري  آرن أسيرة  ل ن  اهشة زلج المخي 

آررن حار ررة آررن األلقررم ال ررلمية لكانررأ  رر    مرران آررن سظعررون ، فرريأى 

آذاوا اليئل ا فقان لي :"نا  اهشة سا أآذ اليئة خونلرة؟" . قالرأ : فقلرأ : نرا 

ل را رسون هللا أسيأا ئ زلج ل ا تةوى الم ار لتقوى اللي  ن ي كرو زلج 

إلرري   مرران آررن  فليكررأ نف رر ا لأرررا ل ا . قالررأ : فخعررث رسررون هللا 

سظعون فجا ه فقان : "نرا   مران أرغخرأ  رن سرملي؟". قران : ئ لهللا نرا 

رسررون هللا ، للكررن سررملق أطلررل . قرران :"فرراني أنرراى لأ ررلي ، لأ رروى 

لأفحي ، لأنكا الم ا  ، فاتي هللا نرا   مران فران ألاللرق  ليرق حقرا ، لإن 

                                                
 5( العا ناد  16
 .23، ص1(  حيا الخخاري "كلاب آد  الوحي، آاب الدنن ن ي، ج 17
 .305، ص 5(  حيا اآن حخان ، ج 18
 .285، ص3، لس مد أحمد ج30، ص3يل ، ج( الليغيل لالليال 19
 .283، ص1(  حيا الخخاري، كلاب آد  الوحي، آاب كي، كانأ  وا المخي ج 20
 386،ص1(  حيا الخخاري، كلاب آد  الوحي ، آاب سا نكيه سن اللشد  في العخا ا، ج 21
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يفق  ليررق حقررا  ، لإن لمف ررق  ليررق حقررا. فةرر  لأفحرري ل رر  لنرر " لضرر

 22.) 

 خرري آررين أآرري الرردر ا  لسررلمان الفارسرري ،  لسررن المعلرروى أن اليسررون  

رري هللا  م ما ، فيأي سلمان أى الدر ا  لالي شع ه فقان ل ا : سا ش نق 

 ؟ قالأ : أخوك أآو الدر ا  نقوى اللي  لنةروى الم رار ، فقران سرلمان " إن

ليآق  ليق حقا ، للمف ق  ليق حقرا  ، لألاللرق  ليرق حقرا  ، فر  أ كر  وي 

 حي حقه ، قان  لواد هللا لسوسه  ليه :" دق سلمان".

 مررد  ئآمرره الح ررن  لسم ررا : سررا  ررا  فرري ل ررية أسيرري المرر سمين  لرريت  

لفاترره:   لاقلةررد نررا آمرري فرري سعيشررلق ، لاقلةررد فرري  خا تررق ، ل ليررق 

 ي تحيقه ( .آاألسي الداه  الذ

سرن أن  أي األسي الوسأ . للع  الذا آعض سا تشيي له  فة رسون هللا  

  مله كان  نمة، أي سو وئ  غيي سقحوع .

 
 ثالثًا : واجهات الوسطية :

فوسحية ايسوى ئ تقلةي  ل   انل سن  وانل الحياا سحد  لإنما الي   

 ا س ما رحرل لات رع شاسلة لك  شعل سن ِشعاآ ا ، سحلة  ل  ك  أفي سن  فاق

 لاسلد.
 وسطية في الفكرة والحركة : أوالً : 

 لتلم   في لسحية العقيدا الموافقة للفحيا، لالعخا ا الدافعة للعمارا .  

 أ/ وسطية العوي ة الموافوة للفطرة :

فعقيدا ايسروى الري  قيردا الفحريا : سرماحة للرروحا  لاسرلقاسة ل دالرة 

الي رررو  الرررذنن قررالوا : نرررد هللا سغلولرررة ، لآ رراطة ..آعيررردا   رررن انحيافرراد 

لاشياك المةارى الرذنن قرالوا : الم ريا اآرن هللا . ل فرا  المرا نين الرذنن 

 نمكيلن الغيل،لشححاد اليلحانيين الذنن ئ نعيشون "الش ا ا" .

 لسعال  الوسحية في العقيدا ايسوسية تيتك   ل  :  

 رريا لال ررل، الةررالا فرري أسرري ا لمررا  سررم ل القرري ن الكررين  لال ررمة المح  /1

 العقيدا، لولق آالخعد  ن ا حوحاد الجدليين لالكوسيين .
ائاللماى آخيان أ ي العقيدا  ل  المفو : سن الضيلري العمانة آخيان   رار الرذه   /2

العقاهد في المفو  ليعل  الم ل  أنن نف ه سن  ر ة اسليو  العقيردا ايسروسية 

حمد هللا  ل  نعمله ، لإن كانأ الذه اآل ار ررعيفة  ليه،فان كانأ سل  يا آ ا 

فرري نف رره  مرر   لرر   و  ررا لتقونررة إنمانرره ، فقررد كانررأ العقاهررد  مررد أسرروفما 

                                                
 301، ص4( سجمع ال لاهد، ج 22
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 واط، س لقيا في القلوب لسشا ي س رلولية  لر  المفرو  فلمرا أن  رارد 

 مرردنا  رردئ  لكوسررا  رررع، إنمرران األسررة لت رريب إلرري  نم ررا الخلرر  لالرروالن، 

  آين  قيدا آار ا سخدرا ئتردفع لعمر  لئ تحفر   لر  سرلوك لفيق كخيي الاه

 لآين  قدنة حية سحيكة تدفع لتحف  لتو ه.

ا لما  طينقي المعيفة المقليرة لالعقليرة فري العقيردا : المعيفرة المقليرة اللري   /3

سةدرالا الوحي آشقيه الكلاب لال رمة ، لالمعيفرة العقليرة اللري سةردرالا 

خشريي المرا سةردرا المعيفرة لفري قا ردا سوافقرة الكون آشقية الحخيعي لال

 ررحيا الممقررون لةررينا المعقررون ل ر  تعررار  العقرر  لالمقرر  ، فالعقرر  

نميي ، لالمق  نحك  ، لالعقر  نضري ، لالمقر  نيشرد. لنل سر   نراد هللا فري 

كلاآرره المقرريل ، لفرري  ررفحة الكررون الممظررور.  كلرراب س ررحور لكلرراب 

 سمشور(.

دان اين رراني لالخررالي ،  رر  ل ررو ، لولررق حلرر  تقونررة الةررلة آررين الو رر  /4

نة  اين ان إلري نروع سرن المعيفرة اليلحيرة القلخيرة لالري أ ردق أنرواع 

المعيفة لأ ذآ ا،قان الح ن الخةريي : " العلر   لمران :  لر  فري الل ران 

(. فرالعل  23فذاك حجرة هللا  لر  اآرن   ى ، ل لر  القلرل فرذاك العلر  المرافع  

ماهه ل ررفاته الرري أ رر  أنررواع العلرروى ر ألن ررا ت مررري آرراهلل لالمعيفررة آ سرر

الحقاهي اينمانية لالمعارف الو دانيرة اللري تةر  األرلاح آرالمأل األ لر  

، كما قان آعض  : "تمي  ليت ال ا ة فييقم القلل طيآرا  فر قون : لرو أن 

، للروئ العلر  آرراهلل  أالر  الجمرة فري س ر  سرا نحرن فيرره إن ر  لفري  ري  طيرلم

لمررا ألفيمررا تلررق الكلمرراد الحيررة اللرري تخرريج سررن قلرروب حيررة لالمعيفررة آرره 

سةررقولة سو ررولة آرراهلل : " المحخررو  سررن ُحررخل قلخرره  ررن وكرري رآرره، 

 لالم سور سن أسيه الواه ".

تكاس  آمرا  العقيردا : نجرل أن ئ ت خرذ العقيردا تفرارني لئ ألزا را  ، للقرد  /6

فقان تعال  : } كما  نع  هللا ،   ت ل  ت ،  ل  الذنن اتخذلا القي ن  ضين

( آر  الري سرم ل 24أن لما  ل  المقل مين و الذنن  علوا القري ن  ضرين { 

 ضرروي فرري إطررار تجينرردي نرريا  سم ررا أن تكررون سم جررا  للحيرراا لأساسررا  

للمظ ، للئن فرلن المرا  فري آعرض الع رو  آشريك األل ران لاألسرواد فران 

ه فرري شرريك األحيررا  لاأللررراع لالررمظ  قررد  ظرر  خحرريه لاسررلحار شررير

 زسانما الذا لاألسي هلل سن قخ  لسن آعد .

                                                
 68( فض   ل  ال ل،  ل  الخل، ص 23
 . 91،  90( الحجي  24
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إن تكفيي الم ل  إنما نكون آ سي قاطع، ئ احلمران فيره لئ اشرلخاه، إو س لره   /7

نكررون سررن المحكمرراد الوارررحاد ، لاألحكرراى الجليرراد ، لكرر  سررن أترر  

آالش ا تين فقد  ة   سه إئ آحق را الممةروص  لي را. لالردئه  فري ولرق 

لالحكر  آرالكفي تليترل  ليره   رار  رد خحيريا ، لنلراهل  ك ييا س لفيضة ،

 سدسيا لك  قد  انيما ل اني سن قخلما سن   اره الوخيمة ، لنلاهجه ال الخة. 
 وسطية الشعائر الدافعة للعمارة : ت/ 

إن لسحية الشعاهي في ايسوى نج دالا قوله تعال :} نا أن را الرذنن  سمروا   

ف سرعوا إلري وكري هللا لورلا الخيرع والكر  خيري  إوا نو ي للةوا سن نروى الجمعرة

لك  إن كمرل  تعلمرون و فراوا قضريأ الةروا فانلشريلا فري األر  لاآلغروا سرن 

( فاللكرالي، 9،10فض  هللا لاوكيلا هللا ك ييا  لعلك  تفلحرون {  سرورا الجمعرة 

لي أ ك ييا لئ شاقة كما أن ا ئ تلعار  سع سلحلخاد الحياا سن سرعي لريزق 

لل سين سعاش لنةل للوفيي حا ة ، ل  د للحقيري  مرارا، لآرذن لقيرا ا  لكدح

 ركل  ، لإنشا  حضارا .

كما أن لسحية الشعاهي سا لة في قوا د اللشينع أنضا  ، إو أن العدنرد سرن   

سعخرريا  اللري لرررع ا األهمرة األ رروى لضرخأ الفرريلع الفق يرة  ررا دالقوا رد الفق يررة 

 ن ولق:. لسآشك  لارا  ن الذه الوسحية

 المشوة تجلب الليوير . ـ 

 الضرورات تبيح المحظورات . ـ 

 ارتكاب أخف الضرري  . ـ 

 االضطرار يرفع األث  . ـ 

 الضرر ال اص يلحم  لتالح رفع الضرر العام . ـ 

 األص  في اللمة البراءة . ـ 

األمذذر إذا ضذذاق اتوذذع ف فهذذل  الوواوذذ  تحوذذق اللذذواب  الذذ قيق والضذذبط  ـ 

لي يعتذذ  مذذ  الميذذ  نحذذو أحذذ  طرفذذي المعادلذذة . إنذذه اللذذواب  المحكذذ  الذذ

الذذلي اقذذام ي وليذذه بنذذاء الكذذـو  كلذذه:هواألرل مذذ دناها وألوينذذا فيهذذا 

(. واللذذواب  ينبلذذي أ  25وراسذذيفوأنبلنا فيهذذا مذذ  كذذ  شذذيء مذذوبو    

يُر  في الشأ  اإلنواني كله إذا أري  له أ  يوذلوي  ويعلذ ل مذ  غيذر مذا 

 مي  وال جنف .

 
 

 ثانيًا : وسطية في المنهج :

 لالذه تخدد في أسور سم ا : 
                                                

 19( الحجي  25
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 شمول في اللتور :  /1

فيسالة ايسوى الي "اليسالة اللي أسلدد طوئ  حل  شرملأ  آرا  الر سن، 

لاسلدد  يرا  حل  انلظمأ  فاق األس ، لاسلردد  مقرا  حلر  اسرلو خأ 

 ش لن الدنيا لاآلخيا .

لمرانيون ، فري العقيردا لالعخرا ا فقرأ ، لايسوى ئ نمحةي ، كمرا نريى الع

آ  نملد ليشم  الحياا كل ا، لنمخغي أن نواكل خحاآما الذا الشمون لنخريز 

أن ايسرروى رسررالة ي رروح المجلمررع ، لسياسررة الدللررة ، لآمررا  األسررة ، 

لن ضة الشعوب، لتجدند الحياا، تماسا  س لما أنه  قيدا لشينعة ، ل  وا 

 لحي لقوا ، ل خا ا لسعاسلة ، ل نن ل نيا .ل للة ، لسوى ل  ا  ، 

 أسبويات في الفه  : /2

إن اللةررور ايسرروسي الةررحيا نرردرك أن تكررالي، ايسرروى لي ررأ كل ررا 

 ل   ر ة لاحدا سن األالمية آ  في ا سا الو في  لسرا الرو ناقلرة ، في را 

الملعرردي المفررع لفي ررا الرروزى، لسم ررا سررا الررو كلرري لسم ررا سررا الررو   هرري، 

الوسحية تقلضي أن نقدى الفي   لر  المافلرة ، لالملعردي المفرع لالمظيا 

  ل  الوزى ، لالكلي  ل  الج هي .

إن سعيفة األلل  لإنجازه لتقدنمه  ل  سا الو  لنه في األللونة، أسي 

في غانة األالمية ، لغياآه نوقع الما  في الك يي سن ال لخياد اللي سن 

 أالم ا :

لاللفا رري  لائنشررغان آ ررا  ررن الكليرراد لالعجرر   ائسررلغياق آالج هيرراد :  أوالا 

 ن ر  الج هياد إلي كليات ا لالفيلع إلي أ ول ا، لف   العوقة الدقيقة 

 آيم ا .

ا  تقرررردن  الموافرررر   لرررر  الفررررياهض ، أل اللح رررريماد  لرررر  الحا يرررراد، أل  :  ثانيا

الحا يراد  لرر  الضريلرناد فرري سخللر،  وانررل الحيراا، لولررق ئفلقررا  

ل ا نرررة لائفلقرررار إلررري اللفكيررري العلمررري الي رررين ، لالمظررري المم جيرررة ا

 المورو ي الممضخأ .

المي  إلي تجالز األسخاب، ل دى الحيص  لر  األخرذ آ را ا لمرا ا   لر    ال ا  : 

سلرروال ، سررع تجاالرر  أن ائرتخرراط آررين األسررخاب لالم ررخخاد ارتخرراط ُسررمن 

 (.27{ تحويووال تج  لونلنا ( ، }26{ ول  تج  لُونة ي تب يوا }

 دى اللفينري آرين الحري لالي ران ، األسري الرذي نر  ي إلري رفرض  راآعا  : 

وقذال الحي إن  ا  سرن غيري  قرة، أل قخرون الخاطر  إن  ردر سرن  قرة، }

                                                
 23( الفلا  26
 77( ايسيا   27
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اللي  كفروا لللي  آمنوا لو كا  خيرا ما سبوونا إليهف فرذ ل  يهل وا بذه 

 ( .28{ فويوولو  هلا إف  ق ي 

الو  اآأ لسا الو سلغيتي، فك يري سرن الملغيرياد أ رخحأ خاس ا  : الخلأ آين سا 

لررأ إلرري سلغيررياد ن ررخة   واآررأ ن ررخة لررذنو  ا، لك يرري سررن ال واآررأ ُحوت

 للج   آ ا.

سا سا  :  مد غيراب أسرخقياد الف ر  تحرد  سمارسراد خاطئرة ك يريا تلحلري سرن 

ارحياب المفاالي  لآعدالا  ن الوسحية، فقد نخللأ  ل  اين ان سف وى 

( آمف رروى  الشررجا ة(، لسف رروى  الخخرر ( آمف رروى  ائقلةررا (،  الل ررور

لسف وى  الكيى( آمف وى  ايسياف( لتمعدى الم احاد الفا لة آرين الرذه 

المفرراالي  لتضررمح  . فالفضرريلة لسررأ آررين طرريفين ، لالكرريى لسررأ آررين 

 ايسياف لاللقليي ، لالشجا ة لسأ آين الجخن لالل ور .

 مرحليات في البناء :  /3

ة الررد وا إلرري هللا الرري الو ررون إلرري الم رر  األ لرر  لالو رره األسررم  فغانرر

للحخيي الدنن في لاقع الما ، لكن المظيا الوسحية ترد ي لمعيفرة الواقرع 

المعرراش لاللفكرري فرري سيحليررة اللرردرج آرره سررن حالرره اللرري الررو  لي ررا إلرري 

 الحالة الممشو ا لالغانة المخلغاا .

ا لنيترل أسرخقياتما حلر  ئ نكرون الميحلية تلحلل سمرا أن نعريف أللوناتمر

ال عي آعيردا   رن الواقرع،  ردن  اللر  يي،  را ا   رن سرخي  هللا، آعيردا   رن 

، فالةوا لالةياى لال كاا كل ا سيد فري رلح ايسوى لسمة اليسون 

فير ا آمياح  حلر  اسرلقيد  لر  الوررع الرذي انل رأ إليره، لتحرين  

للرردرج لالميحليررة، لسمررا الخمرري لتشررينع الج ررا  كرر  ولررق رل رر  فيرره ا

قيره العلما  أن اللحخيي العملي للشينعة ايسوسية نجرل أن نيا ري فيره 

اللرردرج آخرروف الفكرريا اللرري نحلررل في ررا الشررمون لايحاطررة. لفرريق آررين 

المظينررة لاللةررور، لاللحخيرري لاينفرراو ، لحرران ائسلضرراف غيرري حرران 

ألقررداى غيرري ائسررلخوف، ل  ررد اللكررونن غيرري   ررد اللمكررين. لسورررع ا

 سورع األحجاى، لالمخدهياد غيي الميحلياد.

 

 تكام  في الولوغ :  /4

فايسوى لسرأ، فري األخروق لال رلوك آرين غروا الم راليين الرذنن تخيلروا 

اين ان سوكا  فورعوا له سن القي  لاآل اب سا ئ نمكن أن ندركره، لآرين 

                                                
 11( األحقاف  28
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الواقعين الذنن ح خوه حيوانا  ف را لا له سن ال لوك سرا ئ نليري آره،  غوا

"ف للئرررق أح رررموا الظرررن آرررالفحيا اين رررانية فا لخيلالرررا خيررريا  سحضرررا ، 

لاين رران إنمررا الررو  (29لالرر ئ  أسرر لا آ ررا الظررن فعرردلالا شرريا  خالةررا " 

قخضررة سررن طررين، لنفخررة سررن رلح، أل ع هللا ،  رر  ل ررو ، فيرره  قررو  

رلحررا ، ل عرر  غررذا  العقرر  المعيفررة، لغررذا  الج ررد الحعرراى، ل  رردا  ل

لغررذا  الرريلح اللذكيررة ، لغررذا  الو رردان الفررن الياقرري ، كمررا أل  ررد لرره 

سرررخحانه: آررراالياد المعرررارف، لطيخررراد الحعررراى ، لزاكيررراد العخرررا اد، 

لراقياد ال ماع، لالعاق  سن نضيب في ك  غميمة آ ر  ، لنقحر، سرن 

ة الفحيا آما أسي هللا، لالمقةو  سن نضريع ك  آ لان زاليا، لنلخي حا 

 حا ة سن حا اد الفحيا فيخل  آماؤه لنضحيب تكونمه.

لفي لاقعما المعاش سن نريى المجلمرع الم رل  سجلمرع ن رق ل خرا ا ل رد 

ل  ى لح رل، ئ نةرا ل رنت  فيره أن تضرحق لئ لخ جرة أن تيت ر   لر  

آررين المشرريلع  ل رروه المررا  ، كمررا نو ررد أللئررق الررذنن أواآرروا الحرروا  

لالممموع، لالحون لالحياى. فجعلوا الحياا ل وا  ، لأالردرلا العمري سردى، 

لالحي لسأ آرين الغرالي فيره لالجرافي  مره، ل  روا لللوسرأ فري األخروق 

 لال لوك ، لقد تخدد الذه الوسحية في  فاد  دندا سم ا:

 ال ووة لللوسط في المشي بالوكينة هواقت  في مشي  .  ـ 

ط فذذي الحذذ ين بذذي  حفذذض التذذوت وارتفاوذذه هواغضذذض مذذ  واللوسذذ ـ 

 صوت  .

اللوسط في اإلنفاق بي  اإلسراف واللولير هواللي  إذا أنفووا لذ  يوذرفوا  ـ 

 (.30ول  يولروا وكا  بي  ذل  قواما  

اللوسط بي  اإلسراف فذي المبذاو وبذي  اإلنوطذاه ونذه هوكلذوا واشذربوا  ـ 

 (.31وال تورفوا  

اش بذذي  االرتمذذاء فذي أحضذذا  الذ نيا وبذذي  الرهبانيذذة واللوسذط فذذي المعذ ـ

المنوطعة: هوابل  فيما آتاغ ي ال ار اآلخرة وال تنس نتيب  م  ال نيا  

 32.) 

هربنا آتنا في ال نيا حونة وفي اآلخرة حونة ف هوآتينا  أجر  في ال نيا 

 وإنه في اآلخرة لم  التالحي   .
 

 د :ثالثًا : وسطية في التجديد واالجتها

                                                
 126( الخةاهم العاسة لإلسوى ،  . نوس، القيرالي ، ص 29
 67( الفيقان  30
 31( األ ياف  31
 77( القةم  32
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 ارتباط باألص  وإتتال بالعتر: 

إن لسحية ايسوى كما سل، القون الي سن أآيز خةاهةهر ألن ا تةر  

الم لمين آ  رول  ، فحارريال  لريل سخلوترا   رن تالرد سارري  ، لنا رع 

سييا الةالحين فري  ، آيرد أنره لريل راليمرا  لرذلق المارري ، حخي را  لملراج 

يك األلن لآلخري، فال سران غيري أللئق العظما  المياسين، آ  ندرك كر  تر

ال سان لالخيئة غيي الخيئة لالمشكود غيي المشركود. لأسروفما األخيرار 

إنما ا ل دلا في ح  قضاناال  لئ نجروز لمرا أن نكلف ر  سرا ئ قخر  ل ر  آره 

سن ح  قضانانا نحن }تلق أسة قد خلأ ل ا سا ك خأ للك  سرا ك رخل  لئ 

 (.33ت  لون  ما كانوا نعملون{  

كما أن الحياا نعلين ا تغيي س رلمي، لتعلورالرا تقلخراد  اهمرة، لرذلق تر آ  

لسحية ايسوى ائنفةان  ن العةي ل دى سعيفة سا ندلر فيره لإلخرا  

ا ل ررا  سلرر  ي آظيلفررره لآيئلرره آلخررا  الدنموسرررة، لالعةررمة، لاألآدنرررة، 

لالحيلولة  لن أي ا ل ا   خي سمخ ي  ن آيئه سخللفرة لرريلف سغرانيا، 

مرران   ررن سررياق اي ل ررا  ائلن، إو أنرره لررن نكررون للميلنررة لال ررعة أي تل

سعم  إوا تحون المم الظمري ،  ئلرة أل  خوترا  ، أل  ئلرة ل خوترا  ، آ رخل 

ا ل ا  إلي نم قحعي في حري غيري المجل رد .. لآالمقاآر  نمخغري ايآقرا  

ون  لرر  المةرروص القحعيررة قحعيررة  فررو نمال ررا نررد اللغييرري لاللخرردن  فيلحرر

آ خل ا ل ا  إلي نةوص رمية آعد أن كانرأ فري أ رل ا نةو را  ، إن 

ائرتخاط آالعةي نقوى  ل  إ راك الخعد ال سمي لألف اى، لاللميي  آين سرا 

كان سن األف اى ريفيا  ، لسا ل  نكن كذلق. لسعلوى أن المةوص سلمااليرة 

لالحوا   سلجد ا لاللجارب في ارحيا ، لسا  مدال  سن ك ل   الاق 

ل فان سلي اد ئ تضيي آال نا ا المافعة لئ ايرافة المفيدا . فاألحكراى 

الظميرررة ئ آرررد ل رررا أن تلجرررد  لتلخررردن آلجرررد  الظررريلف لتخررردن األحررروان 

لاألزسمرة لاألسكمررة لالعواهرد فرري كرر   ةري لسةرري للماسرل المرريا  سررن 

اللشينع في ولق العةي،  لن تخأ ألسري ائرتخراط آاأل ر  . لرذلق نجرد 

سررروى نرررد و الم رررل  لإلرتخررراط آعةررريه لاألخرررذ سرررن الحضررراراد أن اي

األخررريى سرررا ئنلعرررار  سرررع قررري  األسرررة األخوقيرررة لأ رررول ا العقدنرررة 

لسفااليم ررا الفكينررة لسماالج ررا الليآونررة لتو  ات ررا اللشررينعية ، فالحكمررة 

رالة الم سن نمشدالا أن  ل دالا ف رو أحري آ را، لئ ن مره سرن أي ل را  

ليه سلفما الةالا نوى أن اتةلوا آغييال  لأخرذلا خي أ، لالذا سا سار  

                                                
 141( الخقيا  33
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 ررم   أخررذ   نرر   ررال  آ  رروله لسقاني رره لسعررانييه فرري األخررذ لالرري  

 لاليفض لالقخون لايقيار لاينكار .

 
 رابعًأ : وسطية األحكام:

 تعظي  لألصول وتيوير للفروه :  /3

 رن إن لسحية ايسوى تعظ  األ رون اللري نقروى  لي را آمراؤه لتةرون ا 

أن تملد ل ا ند اللو ل آلخدن  لتحين، ، كما حرد  فري الردناناد ال راآقة 

 ، أل آمحاللة إفياغ ا سن سعاني ا ل ئئد سضمون ا .

لال واآررأ ايسرروسية الملم لررة فرري المقا ررد الكليررة للشررينعة لالفررياهض 

اليكميررة لاألحكرراى القحعيررة لالقرري  األخوقيررة لنحوالررا أ ررون ئ نجرروز 

ا س رر  سحاللررة آعضرر   ل ل لررة الررذه ال واآررأ س ررلغلين ف مررا  الل ررالن في رر

 خاطئا  للوسحية ، سوازنا  للم السة لأنةاف الحلون .

ل ل  المقيض سن تعظي  األ ون تي   الوسرحية اللي ريي فري الفريلع، 

 فعا  للحيج، لرفعا  لألغون لاآل ار،لالو سم ل نخروي قراه   لر  سخردأ، 

ن يالما"،"ن يلا لئ تع يلا"، لقرد قران "سا خيي آين أسينن إئ اخلار أ

الفقيه سفيان ال وري:"إنما الفقه اليخةة سن  قرة،أسا اللشرد  فيح رمه كر  

 أحد".

ئ سيما في المواطن اللي ل  ني  في ا نم أل في األحكاى الظيفيرة، لفقره 

األسررخقياد لأسررور ال ياسررة الشرري ية لالررذراهع لالمررالئد لالواقررع لتغيرري 

لق، لالةواب أن نوازن آرين تعظري  األ رون لتي ريي الفلوى آه لنحو و

الفيلع لفي سم ل نظيي حكي  نلحيى اللجي  لالموررو ية فري المظري 

للمةوص الشري ية لنللر ى المظريا الكليرة اللكاسليرة للمةروص الشري ية 

لنعمرر   لرر  ر  الملشرراآه إلرري المحكرر  لالظمرري للقحعرري لالفرريع لأل رر  

 المالئد.لالج   للك  سع سيا اا المقا د ل
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 خامسًا : وسطية في التفاعل الحضاري:

 ختوصية بو انكفاء وتفاو  بو بوبا :  /1

إن لسررحية ايسرروى فرري اللفا رر  الحضرراري تحلررل أن نرردرك الم ررلمون 

تفرري   نررم   لخةو رريله الملم لررة فرري  ررحة فكيترره ل ررواب سم جرره 

ل را  لإحكاى شينعله لتياآأ سجلمعاته، غيي أن الذه الخةو ية ئ نريا 

أن تع ل    ن اآلخينن، آقدر سا نيا  ل را أن تم رد الحينري ل ر  لللعاسر  

سع اآلخينن، فايسوى  نن تخدد قدرته  ل  اللعان  سرع كر  الجما راد 

الخشررينة غيرري المحارآررة ، سررن نةررارى لن ررو  .. سلرروك لفقرريا  .. سررو  

ني لآيض .. إلخ ،  ل  سي الدالور لاألناى، آما شر د لره العردل قخر  الةرد

 لكن ولق اللعان  كان سحكوسا   ل  الدلاى آضواآأ سم ا : 

ائ لررياف أن ائخررلوف آررين آمرري الخشرري فرري الرردنن لاقررع آمشرريئة هللا  /1

(، لقرد سرما هللا 34{  هذو الذلي خلوكذ  فمذنك  كذافر ومذنك  مذ م تعال  } 

فمذذ  الخشرري الحينررة لائخليررار فرري أن نفعرر  لنرردع، أن نرر سن أل نكفرري :} 

 (.35{    وم  شاء فليكفرشاء فلي م

لالم ل  نوقن أن سشيئة هللا ئ را  ل ا لئ سعقل . كما أنه ئ نشرا  إئ سرا  

فيرره الخيرري لالحكمررة  لرر  المررا  ولررق أل   لرروه. لل ررذا نمحةرري  لره فرري 

ولذذو شذذاء ربذذ  س مررة الررخوم المخررين قرروئ  ل مررو   لن إ خررار أل إكررياه } 

ت تكذذر  النذذاى حلذذى يكونذذوا آلمذذ  مذذ  فذذي األرل كلهذذ  جميعذذاف أفأنذذ

 (.36{  م مني 

لحرردا األ رر  اين رراني لالكياسررة اآل سيررة: ات رراقا  سررع قولرره سررخحانه  /2

ا لتعررال  :} يذذا أيهذذا النذذاى إنذذا خلونذذاك  مذذ  ذكذذر وأنوذذى وجعلنذذاك  شذذعوبا

منذذا (، لقولرره:} 37{ وقبائذذ  للعذذارفوا إ  أكذذرمك  ونذذ  ي أتوذذاك  ولوذذ  كرن

(. فالمرا  38{ والبحر وربقنذاه  مذ  الطيبذات بنى آدم وحملناه  في البر

أكرريس    مررد هللا أتقرراال ، أآرروال  لاحررد، لالياآحررة اين ررانية آيررم   قاهمررة 

شا لا أى أآوا، الذه الياآحة تليتل  لي ا لا خراد شري ية كالقيراى للجمرازا 

سيد آه  مازا فقراى  أنا  كانأ  قيدا  احخ ا .. رلي الخخاري أن المخي 

لفرري الررذا سررن  (39 مررازا ن ررو ي فقرران : "ألي ررأ نف ررا  ".  فقيرر  لرره : إن ررا

 اللكين  سا فيه ، لفيه سن ائ لياف آحي اآلخينن سا ئ نخف  .

                                                
 2( اللغاآن  34
 29( الك ،  35
 99( نونل  36
 13( الحجياد  37
 70( ايسيا   38
 1229الجماه  آاب سن قاى لجمازا ن و ي ح رق  ( الخخاري كلاب  39
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يا أيها الناى إنذا خلونذاك  مذ  ذكذر : لقوله سخحانه لتعال  :} اللعارف /3

ا وقبائذذ  للعذذارفوا ف إ ن أكذذرمك  ونذذ  ي أتوذذاك   وأنوذذى وجعلنذذاك  شذذعوبا

(، 41  فرري الحرردنث "لأشرر د أن العخررا  ، كل رر  ، إخرروا"  ( لكمررا لر40{ 

فاللعارف أسا    ا إليه القي ن، لريلرا أسلل ا رريلف المشراركة فري 

الدار أل الوطن آراللعخيي العةريي، لإ مران لريلح األخروا اين رانية آردئ  

 سن إالمال ا، أل اللمكي ل ا.

  إ  كذا  آبذامك  قلاليلاآأ ائ لما ية آين الخشي ك ييا،  خيد اآلنة } 

وأبنذذامك  وإخذذوانك  وأبواجكذذ  ووشذذيرتك  وأمذذوال اقلرفلموهذذا وتجذذارة 

ت شو  كوادها ومواك  ترضونها أحذب إلذيك  مذ  ي ورسذوله وجهذاد 

 في سبيله فلربتوا حلى يذأتي ي بذأمر  وي ال يهذ ي الوذوم الفاسذوي  

حرررة ايقاسرررة ( إو حرررود : الياآحرررة العاهليرررة، لالياآحرررة القوسيرررة، لراآ42 

  الوطن( لراآحة المةلحة لالياآحة ايسوسية، لالياآحة اين انية .

: إو أن حيرراا الملشرراركين ئ تقرروى آغيرري تعرران  سررما : آيعررا   اللعذذاي  /4

لشرريا  .. قضررا  لاقلضرررا  .. رعمررا  لإقاسررة .. لترررارنخ الم ررلمين حافررر  

سخحانه لتعال  ،  آةورا اللعاس  الياقي سع غيي الم لمين. لقد حد ت هللا ،

ال ينهاك  ي و  اللي  ل  يواتلوك  في ال ي  أسا  الذا اللعان  آقوله: } 

ولذذذ  ي رجذذذوك  مذذذ  ديذذذارك  ا  تبذذذروه  وتووذذذطوا إلذذذيه  إ  ي يحذذذب 

 (.43{ المووطي 

إن غيي الم ل  إوا ل  نخدأ آحيب، لل  نظاالي  ل  إخياج، فما سرن سرخي   

آالختي لالو  مراع ح رن الخلري، لالق رأ  سعه غيي اللعان  الجمي  الملل ى

الررو العرردن لالفضرر  لايح رران . لفرري الق ررأ  لرر  العرردن زنررا ا سعمرر  

 لفض  سيا .

: ك يي سن القضانا العاسرة تشرك  قاسرما  سشرليكا  آرين الم رلمين اللعاو  /5

لغييال ، لنمكن اللعالن في ا، كما أن األخحرار اللري تل رد ال  سعرا  لي رأ 

ك  الذه القواس  المشليكة سمحلقرا  لللعران  لاللعرالن ، قليلة، لنمكن أن تش

 لسن أال  الذه القواس  المشليكة سا نلي :

                                                
 13( الحجياد  40
 83، ص 2( سمن أآي  ال ، ج 41
 24( اللوآة  42
 8( المملحمة  43
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، اينمان آاللعد نة الحضارنة ال قافية اللشينعية لال ياسرية لائ لما يرة 1

ا ولو شاء ي لجعلك  أمذة واحذ ة ولكذ  } لك  جعلنا منك  شروة ومنهاجا

 (.44{  ليبلوك  فيما أتاك 

م   ل  تممية  فاق اللوا   الحضاري لسن ولق ايفا ا سن اآلخري ، الع2

فررري المرررم ل العلمررري فررري الكونيررراد لالرررمظ  اي ارنرررة الملقدسرررة لتجدنرررد 

ايح ا  آقيمة الوقأ لقيمة العدن في ر  سمرا  كرين  لالرد وا إلري قيراى 

شررياكة إن ررانية قونمررة، قواس ررا اللخررا ن العررا ن للمةررالا، لال ررعي الجررا  

  واد الغوا سن الحيفين .لخفض أ

، تر  يي الضرميي الغيآري تجراه سالسري الم رلمين سرن سمحلري إن راني س ر  3

 الذي نحد  في فل حين لالعياق لنحوالما .

،رر الررد وا إلرري ت سرريل فقرره األقليرراد الم ررلمة فرري سجلمررع غيرري الم ررلمين 4

 ل  قا دا  ئ تكلي، إئ آمقدلر( أي  ل  قدر الوسع لالحاقرة آمرا نحقري 

 م لمين الحفار  ل  الونل    لن انكفا  لاللفا    لن ولآان.لل

، الليكير   لر  الممظوسرة القيميرة فري  وقاتمرا سرع اآلخري لالقاهمرة  لر  5

منذذا لحرردا األ رر  اين رراني لسمحلرري اللكررين  ايل رري لإلن رران }  ولوذذ  كرن

(، لتعميرري األخرروا 46{ للعذذارفوا(،لإحيررا  سخرردأ اللعررارف }45{ بنذذي آدم

"لأشررر د أن العخرررا  كل ررر  إخرروا"، لاللعاسررر  آرررالخي لالعررردن سرررع  اين ررانية

وه  وتووذذذطوا إلذذذيه الم رررالمين } (. لالمجا لرررة آررراللي الررري 47{ أ  تبذذذرن

 أح ن.

،رر العمرر   لرر  إنجررا  القواسرر  المشررليكة لاي ررو  سررن شرر ن األن رراق 6

الملفقة، فالحضاراد تلقاس  أقدارا  سن القي  س   العدن لالم الاا لالحينرة 

 خ، لأال  الحكمة سن ك  سلة ن لحقون الشكي لالعيفان...إل

، ئ نيى اآلخي  الغيب تحدندا ( كللة لاحدا آ  نلعاس  سعه  لر  أسرا  7

أنره  اهريا لاسررعة األر را ، سلعرد ا الممافررذ، نمكرن سخاطخل را آمورررو ية 

لي انة المةرالا المشرليكة لالممرافع الملخا لرة  لن حير، أل رلر  للحقيري 

 ى العالميين .األسن لال و

، ت كيد ائللر اى الواررا آالحينرة لحقروق اين ران لسشريل ية الخروف 8

الفكرريي لاللعررد  الرردنمي لال قررافي لاللرردالن ال ررلمي لل ررحة لالرردفاع  م ررا 

                                                
 48( الماهدا  44
 70( ايسيا   45
 13( الحجياد  46
 8( المملحمة  47
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آو ف ا أساسا  سن سخا ئ ايسوى ، لنخرذ العمر، فري العمر  ال ياسري  لن 

 خلأ له آالج ا  .

ن الحضراري لاسرلكمان اللروازن المفقرو  ، الد وا إلي إحيا  سخدأ الل راك9

فرري الحضررارا الغيآيررة آاألسررا  األخوقرري لالخعررد اين رراني  خرري قرردلا 

لسةداقية نلحاآي في ا الم ان لالواقع لنكون آدئلة الحران أآلرم سرن  ئلرة 

 المقان .

، العم   ل  ايس اى في  روج سشركود المجلمعراد األخريى خا رة 10

انحون أسيي لتفكق ا لما ي لان يار أخوقري  المجلمعاد الغيآية .. سن

 لانحياف  م ي لتعةل  يقي ، لالعم   ل  إآياز تلق ايس اساد .

 

 اولزاب بو اسلعوء وتوامح بو هوا :  /6

إن   رراا الوسررحية نمظرريلن إلرري لاقررع الخشررينة اليرروى، لسرر   نفوسرر   

دنن، فيرررو  ا لررر از ئ تحرررد، ل نررراد تقررردني ئ تعرررد، نكمون رررا ل رررذا الررر

للمارية اللليد، لإر ه المجيرد، لالدنره اليشريد، لنلوقرون ليروى ت رعد فيره 

الخشرينة آقيررا ا ايسرروى ليكخ ررا: تحقيقررا  للعردن لحمررو  للكرر  لنشرريا  لل ررل  

لر  ا  للظل ، فالم لمون سا فلئوا ، في لقأ ائسلضرعاف لشريوع الظلر  

ن قري  حري لاي حاف ، نيتكر لن  لر  ا لر ازال  آ رذا الردنن لسرا آره سر

ل ررردن لفضررريلة فيررر  ا  إنمررران   لتقررروى إرا ت ررر  لنلحملرررون الةرررعاب 

لنخذلون الج د فيغيي هللا سا آ   سرن حران، فراوا ألر  ر  هللا األر  لسرن 

 لي ا، ل  نُي سم   اسلعو  لئ تكخي لئ آحي للحي لئ غمأ للمرا ، لئ 

ون "تةررفية لح رراآاد قدنمررة" لاللررارنخ نشرر د آررذلق سمررذ فررلا سكررة لقرر

ألالل ا الذنن  وله لأرا لا قلله:"أوالخوا ف نل  الحلقا ". سريلرا   اليسون 

آما فعله الم لمون  مدسا ال سوا الللار الذنن  سيلا آغدا  لسشروا آالف را  

، فما  يف اللارنخ أن الم لمين   رلا ألنف    آعد انلةارال ، آ   فروا 

 لأ لحوا كما أسيال  رآ   لحققوا سعم  الوسحية.

أن الذا الل اسا الكين  ، لاللعاس  الشرين،، لالمخالقرة المخيلرة ، اللري  كما

نخدن ا ايسروى للمخرال، ئ نجروز أن نمظري إلي را فري إطرار غيري إطارالرا 

فيظن آايسوى لأالله رعفا  لالوانا  نفضي آ   إلي أن نذلآوا فري غيريال  

 سن الكيانراد الخشرينة اللري تم ر  حضرارا غيري حضرارت   لتو  را  غيري

تو    ، فالم لمون أسة قاهمة آيأس ا تلملع آخةاهة ا الذاتية الملمير ا 
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ف رر  كمررا ل ررف   رسررول   الكررين  "أسررة سررن آررين األسرر  تلكافرر   سرراؤال ، 

 لن ع  آذسل   أ ناال ، لال  ند  ل  سن سواال ".
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 خاتمة:

 

ئ شرق أن األسررة ايسرروسية، الرري خيرري أسرة أخي ررأ للمررا ، لالرري األسررة 

وكلل  جعلناك  أمةا وسطا ا سخحانه لتعال  في قوله :} الوسأ اللي  ماال

{ ، لإوا كرران الوسررأ نعمرري العرردن لالخيررار للكونذذوا شذذه اء ولذذى النذذاى

لالفض ، فما أحوج الخشينة لمن نج د الذه المعاني لاقعا  نلحيك ليمقرذالا 

 سن لالدا الما ا الةفيقة، لسحخل الحين اللئي .

ئ لاألسرة الوسرأ  لر  رأسره : قيرا ا للن نعيف العال  سعا ا لئ المرا ا إ

لألس  لأسلاونة للعال ، ف   نحل الم رلمون ولرق؟، اي اآرة : ئ شرق نعر  

{ ، آيد أن ولق نحلاج إلي   د نخرذن وي مل  نور  ولو كر  الكافرو } 

، ل رررريق ن كل،لألررررراع تلخرررردن، لئ سررررخي  إلرررري تغييرررري األلررررراع 

إ  ي ال يليذذر مذذا بوذذوم وسررما}الخار يررة إئ آلغييرري  اخلرري نحد رره فرري نف

( فاللو ه نحو إ وح الرذاد نقردا  للواقرع ، 48{  حلى يليروا ما بأنفوه 

لتةونخا  للم ييا، لتقونما  للمعوج ، لاسلدراكا  للخلر ، فري س رار الفكري 

 ، لسيدان اللحخيي، لفي سمة هللا .

  وا .نشك  سدخو  ريلرنا  للو ون إلي  سالما المخلغاا لأالدافما المي
 وعلى هللا قصد السبيل .

 

 

                                                
 11( الي د  48


