
 
 

 واقع التدين بني الوسطية اإلسالمية والتطرف

 هـ 1425-7-21 :التاريخ

 شاطبيات :املوضوع

  *الدكتور بلقاسم شتوان

 ا منهجأنزل هللا على نبيه اإلسالم الذي يتميز عن غريه بكثري من اخلصائص ومنه لقد

 الوسطية يف كل شيء ـ يف التصور واإلعتقاد والتعبد والتنسك واألخالق والتصوف والسلوك

نظام  واملعاملة والتشريع... ـ فكان الشتماله على هذه اخلصائص منهجا عامليا ال يضاهيه
متميز عن طرق  يف العامل أبسره فسماه هللا تعاىل بــ "الصراط املستقيم" وال شك أنه منهج

الضالني" " حاب الدايانت والنحل والفلسفات األخرى من املغضوب "عليهم" ومنأص
املوروث عن أهل  الذين ال ختلو مناهجهم من الغلو واإلفراط والتفريط ، وحذر من املنهج

مبا لديهم  الدايانت وخاصة أهل الكتاب الذين غالوا يف دينهم وكانوا شيعا كل حزب
  .فرحون

 

  اإلسالم إليهاأوال: الوسطية ودعوة 

  تعريف الوسطية

وسط القوم من ابب وعد "سطة" أيضا ابلكسر أي توسطهم، والتوسط أن جيعل الشيء 
الوسط والوسط من كل شيء أعدله ومنه قوله تعاىل: }كذلك جعلناكم أمة  يف

( وقال صاحب 2مبعىن عدال، وشيء وسيط أيضا: بني اجليد والردئ) ( أي1وسطا{)
الوسط حمركة من كل شيء: أعدله }وكذلك جعلناكم أمة وسطا{  :(3القاموس احمليط)
  .أي عدال خيارا
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وكما أن  قال اإلمام القرطيب يف تفسري قوله تعاىل: }وكذلك جعلناكم أمة وسطا{، "املعىن
األمم،  الكعبة وسط األرض كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي جعلناكم دون األنبياء وفوق

سعيد  أمحد األشياء أوسطها" وقال روى الرتمذي عن أيبوالوسط العدل، وأصل هذا أن 
قال:  {اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله تعاىل }وكذلك جعلناكم أمة وسطا

( أي أعدهلم 4قال هذا حديث حسن صحيح ويف التنزيل }قال أوسطهم{)« عدال»
  .وخريهم

  :وقال الشاعر

  ال تذهنب يف األمور فرطا

  سألت شططاال تسألن إن 

 وسطا وكن من الناس مجعا

هذه األمة مل  وقال اإلمام القرطيب: وملا كان الوسط جمانبا للغلووالتقصري كان حممودا "أي أن
خري »احلديث  تغل غلو النصارى يف أنبيائهم، وال قصرت تقصري اليهود يف أنبيائهم ويف

العايل وإليه  ط فإليه ينزلوعن علي رضي هللا عنه:"عليكم ابلنمط األوس« األمور أوسطها
  (5يرتفع النازل".)

هللا  فالوسطية هي إحدى اخلصائص العامة لإلسالم وهي إحدى املعامل األساسية اليت ميز
لتكونوا  هبا أمة اإلسالم عن غريها فخاطبها بقوله تعاىل: }وكذلك جعلناكم أمة وسطا

على كل  د يف الدنيا واآلخرة(، فهي أمة العدل واإلعتدال اليت تشه6شهداء على الناس{)
  .إحنراف ميينا أو مشاال عن خط الوسط املستقيم

 فألجل هذا جيب أن ننشد يف واقعنا الديين الفكر الوسطي أي الفكر الذي تتجلى فيه

لألمة  النظرة الوسطية املعتدلة الكاملة لإلنسان وللحياة، والنظرة اليت متثل املنهج الوسط
يف  التقصري ـ ألن موقف الفكر الوسطي من قضااي كبرية تطرحالوسط بعيدا عن الغلو و 

من قضااي   الواقع املعيش للمجتمع املسلم املتدين وتتميز وسطية الفكر فيه يف موقفه املعتدل
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  :كبرية ومهمة تطرح، نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر اآليت

الالمذهبية  ية الضيقة ،ودعاةأن هذا الفكر الوسطي الذي دعت إليه اآلية وسط بني املذهب
  .املنفرطة

غريهم  وسط بني املستعجلني لقطف الثمرة قبل أواهنا والغافلني عنها حىت تنقطف يف أيدي
  .بعد نضجها

كأنه  وسط بني املغالني يف التحرمي كأنه اليوجد يف الدنيا حالل، واملغالني يف التحليل
  .اليوجد يف الدين شيء حرام

  .نفتاح على العامل بال ضوابط، دعاة اإلنغالق على النف  بال مرروسط بني دعاة اإل

 هذه هي الوسطية اليت يتبناها الفكر اإلسالمي الصحيح النابع من أصوله املتمثلة يف

 الكتاب والسنة، وإن كان قد بدا اليوم يف واقع التدين بني فئات اجملتمع من احنراف عن

ألوان   اإلفراط والتفريط إال من رحم هللا، فقد ههرتهذا املبدأ الوسطي والسقوط بني طريف
الكثرية يف  الطيف لبعض املتدينني يف الواقع الديين للمجتمع، قد احنصرت عنده األلوان
مما يعرفه غريهم من  لونني اثنني الاثلث هلما مها األبيض واألسود، ولي  بينهما ألوان أخرى

وآخرون يكادون حيصرون  درجات التكاد حتصر، األلوان األصلية والفرعية اليت لكل منها
كلها هو "السواد" تبعا  األلوان كلها يف واحد وجيعل األصل يف األلوان كلها ويف احلياة

  .للمنظار الذي يره به الناس واألشياء

اجلو  (، وساعد على ذلك7فراجت فكرة التفسيق والتبديع يف واقع املتدينني بل التكفري)
ألوان  ه احلركات اإلسالمية ورجاالهتا ودعاهتا الذين سلطت عليهماخلانق الذي تعيش

الرفض  التنكيل والتشريد من كل جهة، وغلب على الواقع الديين الفكر الذي ينزع إىل
املظاهر اليت  والتشاؤم واإلهتام وسوء الظن ابآلخرين على اختالف نزعاهتم واجتاهاهتم ـ ومن

النظر ابلناس  خرين يقول الشيخ القرضاوي: "سوءسادت واقعنا الديين سوء الظن ابآل
(، حىت 8سيئاهتم") والنظر إليهم من خالل منظار أسود خيفي حسناهتم على حني يضخم
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املتهم بريء حىت تثبت  أصبح األصل هو اإلهتام خالفا مما تقرره الشرائع والقوانني: "إن
ألدىن سبب فال يلتمسون  إدانته"، فإنك جتدهم يسارعون دائما إىل سوء الظن واإلهتام
ليضربوا هبا الطبل وجيعلوا من  املعاذير لغريم بل يفتشون عن العيوب ويتقممون األخطاء

  .اخلطأ خطيئة، ومن اخلطيئة كفرا

 وهبذا املنطق تغلب على الفكر اإلسالمي الوسطي اإلعنات والتصلب وتقهقرت روح

يف  تقد البعض من أن احلركات الدينيةالوسطية السمحة امليسرة اليت جاء هبا اإلسالم، واع
إىل الفكر  الواقع املتدين البد هلا من التغلب على فكر احملنة أو فكر األزمة لتنتقل بعدها
ومل يرد به  الوسطي املعتدل املعر عن وسطية املنهج اإلسالمي الذي أراد هللا به اليسر

  .العسر

 مة للتيسري فهو وسط بني التزمتيقول الشيخ القرضاوي: "إن الوسطية يف رأيي مالز 

 والتنطع من انحية والتسيب والتحلل من انحية أخرى، فعلى احلركة أن تتبىن فقه التيسري

الدولية خبط  وذلك بتبين األراء املتعلقة ابجملتمع يف سياسته واقتصاده وقوانينه ومعامالته
  .التيسري الالتعسري والتسهيل الالتعقيد والتشديد

  :من األسبابوذلك جلملة 

كما  إن الشريعة اإلسالمية مبناها على اليسر ورفع احلرج والتخفيف والرمحة والسماحة،
واليريد بكم  دلت على ذلك النصوص الغزيرة والوفرية كقوله تعاىل: }يريد هللا بكم اليسر

يريد هللا  ( }ما10( }وما جعل عليكم يف الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم{)9العسر{)
عنكم وخلق  ( ـ يف ختام آية الطهارة ـ }يريد هللا أن خيفف11عل عليكم من حرج{)ليج

 ( ـ عقب أحكام النكاح واحملرمات ـ }ذلك ختفيف من ربكم12اإلنسان ضعيفا{)

 ( ـ يف أحكام القصاص والعفو فيه ـ }اليكلف هللا نفسا إال ما أاتها سيجعل13ورمحة{)

  (15سر يسرا إن مع العسر يسرا{.)( }فإن مع الع14هللا بعد عسر يسرا{)

 قال اجلصاص معلقا: بعد نزول هذه اآلية خرج رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ وهو
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لن يغلب عسر يسرين لن يغلب عسر يسرين إن مع العسر »مسرور يضحك وهو يقول 
ف اجلصاص: يعين أن العسر املذكور بداي هو املثىن به آخر ألنه معرف ابألل قال« يسرا
 فريجع إىل املعود املذكور، واليسر الثاين غري األول، ألنه منكور، ولو أراد األول والالم،

  .(16لعرفه ابأللف والالم")

يسروا وال » ( ويف رواية17«)يسروا وال تعسروا»ومن السنة: قوله ـ صلى هللا عليه وسلم ـ: 
ميسرين ومل تبعثوا  منا بعثتمإ»( وقوله صلى هللا عليه وسلم 18«)تعسروا وسكنوا وال تنفروا

  .(19«)معسرين

 حني أصابت عمرو بن العاص جنابة يف ليلة ابردة فصلى دون اغتسال فشكاه من معه إىل

هللا كان  النيب ـ صلى هللا عليه سلم ـ فقال : ذكرت قول هللا تعاىل: }وال تقتلوا أنفسكم إن
عليه وسلم ـ أنكر  غري أنه ـ صلى هللا( فتبسم النيب ـ صلى هللا عليه وسلم ـ 20بكم رحيما{)

اإلغتسال، فاغتسل فمات  أشد اإلنكار على مجاعة أفتوا جمروحا أصابته جنابة بضرورة
هللا، هال سألوا إذا مل يعلموا؟  قتلوه قتلهم»بسبب فتواهم املعنتة فقال عليه الصالة والسالم: 

  .(21«)ويتيم جرحه فإن شفاء العي السؤال، إمنا كان يكفيه أن يربط على

الدين أحد  إن الدين يسر ولن يشاد»عن أيب هريرة عن النيب ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قال: 
( عن عائشة 22«)الدجلة إال غلبه، فسددوا وقاربوا، واستعينوا ابلغدوة والروحة وشيء من
سلم ـ بني هللا ـ صلى هللا عليه و  زوج النيب ـ صلى هللا عليه وسلم ـ أهنا قالت: ما خري رسول

إمثا كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول  أمرين إال أخذ أيسرمها ما مل يكن إمثا، فإن كان
( عن عبد هللا بن 23أن تنتهك حرمة هللا عز وجل") هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ لنفسه، إال
ل: عليه وسلم ـ عند اجلمرة وهو يسأل، فقال رج عمر قال: رأيت رسول هللا ـ صلى هللا
قال آخر: ايرسول هللا حلقت قبل « ارم والحرج» :ايرسول هللا حنرت قبل أن أرمي، قال

افعل »سئل عن شيء قدم والأخر إال قال:  قال: فما« احنر والحرج»أن أحنر، قال 
  (24«)والحرج

 يقول الدكتور القرضاوي: "إن الناس يف عصران أحوج ما يكونون إىل التيسري عليهم
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رفقا هبم ومراعاة حلاهلم، حيث ضعفت اهلمم وغلب على الناس التكاسل والتخفيف عنهم 
 اخلريات وكثرت فيهم العوائق عن اخلري واملرغبات يف الشر..." ، ويقول: "فاألوىل أن عن

هللا  يفتوا ابلرخص أكثر من العزائم، وابلتسهيل أكثر من التشديد كما يفعل النيب ـ صلى
ممن  إلسالم، ومع األعراب من أهل البادية، فهل يقبلعليه وسلم ـ مع حداثء العهد اب

 أفلح إن»أقسم أال يزيد على الفرائض شيئا من السنن والتطوع، ويقول عليه السالم 

 من أراد أن ينظر إىل رجل يف أهل اجلنة فلينظر إىل»أو « يف اجلنة إن صدق»أو « صدق

  (25وكان ذلك رفقا به ومراعاة حلاله")« هذا

الذي  ء والدعاة وأهل اإلختصاص الذين يتصدون هلذه الفتاوى يف واقعنا الديينفعلى الفقها
التحرمي أكثر من  تعيشه جمتمعاتنا أن يتبينوا اآلراء املتشددة اليت تضيق وال توسع، وجتنح إىل

وحنوها وكذلك املتعلقة ابملعامالت  التحليل يف القضااي املتعلقة ابملرأة واألسرة واللهو والفنون
الديين املعيش قول اإلمام سفيان الثوري:  انني العقوابت ويكون شعارهم يف هذا الواقعوقو 

فيحسنه كل أحد"، فألجل هذا قرر الفقهاء "أن  "إمنا الفقه الرخصة من ثقة أما التشدد
اتسع، وأن عموم البلوى من موجبات  املشقة جتلب التيسري، وأن األمر إذا ضاق

  (26التخفيف")

  ف وحتذير اإلسالم منهاثنيا: التطر 

 ( ومنه27تعريف التطرف: التطرف يف اللغة من الطرف: الناحية والطائفة من الشيء)

 ( فالتطرف معناه28طرفت الناقة كفرح: رعت أطراف املرعى ومل ختتلط ابلنوق ـ كتطرف ـ)

الوقوف يف الطرف بعيدا عن الوسط وأصله يف احلسيات كالتطرف يف الوقوف أو اجللوس 
 املشي، مث انتقل إىل املعنوايت كالتطرف يف الدين أو الفكر أو السلوك ومن لوازمه أنه أو

 أقرب إىل املهلكة واخلطر وبعد عن احلماية واألمان، فالنصوص اإلسالمية تدعو إىل

 اإلعتدال وحتذر من التطرف الذي يعر عنه ابلغلو، والتنطع، والتشدد، وقد وردت نصوص

 كثرية تبني بوضوح أن اإلسالم ينفر أشد النفور من الغلو، وحيذر أشد التحذير، ولنكتف

يف  مبا نورده ليعلم إىل أي حد ينهى اإلسالم عن الغلو وخيوف من مغبته: روى اإلمام أمحد
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 مسنده والنسائي وابن ماجه يف سننهما، واحلاكم يف مستدركه عن ابن عباس رضي هللا

قبلكم  اايكم والغلو يف الدين فإمنا هلك من»صلى هللا عليه وسلم ـ قال: عنهما أن النيب ـ 
األخص  واملراد مبن قبلنا: أهل األداين السابقة من أهل الكتاب وعلى« ابلغلو يف الدين

احلق  النصارى ـ فقد خاطبهم القرآن بقوله: }قل ايأهل الكتاب التغلوا يف دينكم غري
فنهاان هللا  ،(29بلكم وأضلوا كثريا وضلوا عن سواء السبيل{)والتتبعوا أهواء قوم ضلوا من ق

الشريف ينبه  تبارك وتعاىل أن نغلو كما غلوا والسعيد من اتعظ بغريه. واحلديث النبوي
يبدأ بشيء صغري، مث  القائمني على الدعوة اإلسالمية يف واقع الناس املدعويني إىل أن الغلو

عليه وسلم ـ حني وصل إىل  على ذلك أن النيب ـ صلى هللاتتسع دائرته ويتطاير شرره واملثال 
حصيات لريمي هبا يف مىن ـ  ـ أي« هلم ألقط يل»املزدلفة يف حجة الوداع قال البن عباس: 

به، فلما وضعهن يف  قال: فالتقطت له حصيات من حصى احلذف يعين صغارا مما حيذف
واملعىن الينبغي أن يتنطع  ،(30...«)نعم أبمثال هؤالء وإايكم والغلو يف الدين»يده قال: 

فيدخل عليهم الغلو شيئا فشيئا  املتدينون فيقولون الرمي بكبار احلصى أفضل من الصغار
  .فحذرهم

 هلك»روى مسلم يف صحيحه عن ابن مسعود قال: قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ 

أقواهلم  وعون اجملاوزون احلدود يف( قال اإلمام النووي: أي املتط31قاهلا ثالاث)« املتنطعون
والتنطع هي  وأفعاهلم، ويالحظ من فحوى نص احلديث والذي قبله عاقبة الغلو والتطرف
  .زجرا اهلالك ويشمل هالك الدين والدنيا، وأي خسارة أشد من اهلالك، وكفى هبا

 اهرفهذا حال التطرف والتنطع والغلو فإنه يؤدي إىل املهالك واخلسران، ألن من مظ

خالفا  الداعي له الغلظة يف التعامل واخلشونة يف األسلوب والفضاضة يف الدعوة وهذا كله
ابحلماقة،  هلداية هللا وهدي رسول هللا ألن هللا تعاىل أيمران أن ندعو إليه ابحلكمة ال
ادع إىل سبيل } :وابملوعظة احلسنة ال ابلعبارة اخلشنة واجملادلة ابليت هي أحسن قال تعاىل

ـ صلى  (، ووصف رسوله32ك ابحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم ابليت هي أحسن{)رب
عليه ما عنتم  هللا عليه وسلم ـ الداعي إىل هللا بقوله: }لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز

بينه وبني  (، وخاطب رسوله مبينا له العالقة33حريص عليكم ابملؤمنني رؤوف رحيم{)
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النفضوا  ا رمحة من هللا لنت هلم ولو كنت فظا غليظ القلبأصحابه والناس بقوله: }فبم
مبخالفتهم   (، وخاطب النصارى الذين قالوا على هللا غري احلق، وذلك34من حولك{)

ايأهل الكتاب } :كتاهبم، ابإلفراط والتفريط عند قوهلم أشياء يزعمون أهنا من الدين فقال
مرمي رسول هللا وكلمته  إمنا املسيح عيسى بن ال تغلو يف دينكم والتقولوا على هللا غري احلق،

وتشنيع على الذين مينعون  (، وشدد أبسلوب فيه تقريع35ألقاها إىل مرمي وروح منه{)
قل من حرم زينة هللا اليت } :أنفسهم أو غريهم ما أحل هللا هلم من نعم تطرفا وغلوا فقال
ياة الدنيا خالصة يوم احل أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا يف

  (36القيامة{)

هللا  فالناهر املتأمل للنصوص املذكورة يستنتج أنه المكانة للعنف واخلشونة والغلظة ألن
العنف  ما دخل الرفق يف شيء إال زانه والدخل»حيب الرفق يف األمر كله، والرسول يقول: 

ألهنا  الدعوة إىل هللا ، والشيء يشينه العنف ويفسده إذا دخله مثل«يف شيء إال شانه
وسلوكه  حتاول أن تدخل إىل أعماق اإلنسان لتجعل منه إنساان رابنيا يف مفاهيمه ومشاعره
اجلماعة  وتبدل كيانه كله وتنشء منه خلقا آخر، فكرا وشعورا وإرادة، كما أهنا هتز كيان

القها املتعارفة وأعرافها وأخ املتدينة يف الواقع هزا، لتغري عقائدها املتوارثة وتقاليدها الراسخة
  .السائدة

 يقول الدكتور القرضاوي: "وهذا كله الميكن أن يتم إال ابحلكمة وحسن التأين لألمور

 واملعرفة بطبيعة اإلنسان وعناده، ومجوده على القدمي، وأنه أكثر شيء جدال فال بد من

فكف من مجوده الرتفق يف الدخول إىل عقله والتسلل إىل قلبه حىت نلني من شدته ونك
  (37من كرايئه") ونطا

املستفحلة  ولقد جتشم بعض الباحثني طرح جمموعة من الوسائل الفعالة لعالج هذه الظاهرة
  (38يف اجملتمعات العربية واإلسالمية متثلت يف النقاط التالية:)

  .بث ثقافة التيسري ورفع احلرج عن الناس من قبل الدعاة ومتصدري الفتوى .1
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  .تمام مبنصب الفتوى وثقافة املفيتاإله .2

  .أن يكون حافظا جلملة من أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .3

  .أن يكون ملما ابلتاريخ اإلسالمي .4

  .أن يلم ابلقصص القرآين .5

  .أن يكون حسن القدوة .6

  .أن يكون القائم على الفتوى حاضر البديهة .7

  .املتطرفني ن ذوي الكفاءات القادرة على رد شبه املغالنيأن يكون املتصدر للفتوى م .8

  .إحرتام التخصص .9

  .القيام حبمالت توعية .10

  .التشبع بثقافة أدب اإلختالف .11

  .عدم مقابلة التطرف ابلتطرف .12

  .إصالح الرامج واملناهج التعليمية .13

  .عدم االستعجال يف إقامة الناس على احلق .14

  .اظ على وحدة املسلمني وجتنب املعارك الطاحنة بسبب اخلالفات الفقهيةاحلف .15

  .التوجه حملاربة العدو احلقيقي ـ املتمثل يف اليهود ـ .16

التدين يوم  وخالصة ملا سبق نشري إىل قول الشيخ حممد الغزايل ـ رمحه هللا ـ إذ يقول: "إن
البالد..." والغريب أن  كون لعنة علىيفقد طيبة القلب ودماثة األخالق، وحمبة اخلالئق ي
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من مظاهر اإليثار والفضل،  التطرف ال يقع يف مزيد من اخلدمات االجتماعية، وال يف مزيد
مكان وضع التدين أو طريقة  إنه يقع يف احلرص البالغ على األمور اخلالفية كالتنطع يف
رتاث ببناء دولة اإلسالم قلة إك وضع الرجلني خالل الصالة، واإلهتمام اهلائل هنا تقابله
إلقامة حضارتنا واستعادة كياننا،  الغاربة، واإلقبال على جتميع العناصر اليت البد منها
ينظرون يف ذنوب الناس، إهنم يسارعون  واجملال املستحب للمغالني يف دينهم ينفسح عندما
عك   مذنب حىت تثبت براءته، على إىل احلكم ابلفسق أو الكفر وكأن املرء عندهم

  (39القاعدة اإلسالمية؟؟")

ذكران  فالتطرف مرض قاتل إذا أصاب اجملتمع املتدين تركه بال واقع ألن من لوازمه كما
فريوسه املدمر  أقرب إىل املهالك واملخاطر وأبعد عن احلماية األمان فليحذر املتدينون من

اإلسالمية يف مالزمة  يةجلسم اجملتمع ولكي ميكن تفاديه وعالج آاثره علينا مبالزمة الوسط
التعسري والتسهيل ال التعقيد  التيسري يف األمور اليت حيتاجها املتدينون يف جمتمعهم ال
يف اجملتمع اإلسالمي املعاصر، فتنجوا  والتشديد وهبذا املنهج الرابين يتحسن واقع املدتينني
يب والغصب اهلتك وأمواله من التخر  نفسه من القتل ودماؤه من السفك وأعراضه من
  .مصاف درجات الرقي واحلضارة ويسود مبدأ الرمحة والرتاحم ويرقى اجملتمع إىل

 
  جامعة األمري عبد القادر قسنطينة *

  143سورة البقرة  (1)

الرازي: خمتار الصحاح، ضبط وختريج وتعليق الدكتور مصطفى ديب البغا،  أبو بكر (2)
  454زائر ص للطباعة والنشر، عني مليلة اجل دار اهلدى

  691م مؤسسة الرسالة ص1998/1419 القاموس احمليط:الطبعة السادسة (3)

  28سورة القلم  (4)

  154ـ 153/ 2القرطيب:اجلامع ألحكام القرآن الكرمي، ط: دار الفكر، ج اإلمام (5)

  143البقرة: سورة (6)

الطبعة الثانية،  الدكتور يوسف القرضاوي: الصحوة اإلسالمية بني اجلحود والتطرف (7)
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  146دار البعث قسنطينة، ص 

  49املصدر نفسه:  (8)

  185البقرة: سورة (9)

  78سورة احلج:  (10)

  6سورة املائدة (11)

  28سورة النساء (12)

  178سورة البقرة  (13)

  7سورة الطالق (14)

  6،5سورة الشرح  (15)

  473ـ3اجلصاص أحكام القرآن  (16)

الرتاث العريب، وفتح  ، دار إحياء1359ـ3مسلم يف صحيحه ج أخرجه اإلمام (17)
  ، دار إحياء الرتاث العريب432ـ 10الباري البن حجر العسقالين ج

  "مسلم كتاب اجلهاد والسري، ابب" يف الزمر ابلتيسري وترك التنفري (18)

  433ص 10املصدر نفسه ج (19)

  29سورة النساء  (20)

، دارالكتاب 56ـ1تيمم ج كتاب الطهارة ابب يف اجملروح نه،أخرجه أبو داود يف سن (21)
  العريب

األميان، ابب: الدين يسر، وقول النيب صلى هللا عليه وسلم" أحب  البخاري" كتاب (22)
  93ـ 1احلنفية السمحة"  الدين إىل هللا

من وسلم ـ لآلاثم، واختياره  مسلم" كتاب الفصائل ابب: مباعدته ـ صلى هللا عليه (23)
  1813ـ4املباح أسهله وانتقامه هلل عند انتهاكه حرماته" 

  90ـ  89ـ2الدرامي" كتاب املناسك، ابب: فيمن قدم نسكه شيئا قبل شيء"  (24)

  119الدكتور يوسف القرضاوي أولوايت احلركة اإلسالمية يف املرحلة القادمة، ص (25)

  212جلحود والتطرف صالدكتور يوسف القرضاوي الصحوة اإلسالمية بني ا (26)

  255خمتار الصحاح ص (27)
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  832القاموس احمليط ص (28)

  77سورة املائدة  (29)

، رقم احلديث 1008ـ 2رواه ابن ماجه كتاب املناسك ابب حصى الرمي، ج (30)
3029  

رواه مسلم يف صحيحه كتاب العلم، ابب هلك املتنطعون دار الكتب العلمية  (31)
  180ـ 16ج

  125ة النحل سور  (32)

  128سورة التوبة  (33)

  159سورة آل عمران  (34)

  171سورة النساء  (35)

  32سورة األعراف  (36)

  الصحوة بني اجلحود والتطرف الدكتور يوسف القرضاوي (37)

لظاهريت الغلو والتطرف جملة األمري عبد  الدكتور نصر سلمان أهم الوسائل العالجية (38)
  210 ـ 195ص 14سالمية العدد القادر للعلوم اإل

  116ـ  115حممد الغزايل مشكالت يف طريق احلياة اإلسالمية ص (39)
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